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ЖЕРТОВНА ПРАЦЯ НА НИВІ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ 

 

Зеновій Терлак, Ольга Кровицька 

 

24 листопада 2016 р. виповнюється 90 років від дня народження 

доктора філологічних наук, професора Лідії Михайлівни Коць-

Григорчук – відомої в Україні та за її межами вченої, яка суттєво 

розширила діапазон нашої мовознавчої науки і плідно збагатила її 

новаторськими ідеями, нетрадиційним і оригінальним розв’язанням 

складних та дискусійних лінгвістичних проблем, прогностичним 

аналізом динаміки структурних елементів мовної системи на всіх її 

рівнях. Сфера наукових зацікавлень ювіляра широка – це й 

синтаксична система української мови, й українська діалектологія, і 

молода галузь лінгвістичної науки – лінгвогеографія, і палеографія. 

І скрізь Лідія Михайлівна зуміла сказати своє виважене, змістовне і 

свіже слово, яке завжди відкривало нову сторінку в інтерпретації 

часопростору українського мовного континууму. 

Доля не завжди була ласкавою до нашої ювілярки, але попри всі 

негаразди й життєві труднощі вона не озлобилася на той часто 

несправедливий до неї світ і зуміла зберегти своє серце чистим і 

незаплямованим, а душу – юною і вічно спраглою творити Добро і 

постійно шукати Істину. 

Народилася Л. М. Коць-Григорчук у Львові в сім’ї вчителів. 

Упродовж 1932 – 1938 рр. навчалася в єдиній на той час державній 

українській школі імені М. Шашкевича (сьогодні львівська школа 

№ 34), де її вчителькою була доктор Лукія Гумецька. З великою 

пошаною згадує Лідія Михайлівна Лукію Лук’янівну, яка зуміла 

передати своїм вихованцям «тихе тепло любові до людини». Після 

середньої школи було навчання в Першій академічній гімназії 

м. Львова (1938–1944), а в 1945 р. вона стала студенткою українського 

відділення філологічного факультету Львівського державного 

університету імені Івана Франка. У 1949 р. вступила в аспірантуру при 

Львівському філіалі Інституту мовознавства АН УРСР, її науковим 

керівником став проф. Іларіон Свєнціцький. Але навчання в 

аспірантурі перервала хвиля арештів, що прокотилася Західною 

Україною після вбивства письменника Я. Галана. У 1950 р. 

Лідію Михайлівну було незаконно заарештовано і на десять років 
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позбавлено волі. У 1950–1956 рр. вона відбувала ув’язнення в таборах 

Тайшету та Мордовії, аж поки в липні 1956 р. її визнали невинною і 

реабілітували.  

У своєму «іконостасі» пам’яті вона свято зберігає згадки про 

тих, хто в час її тюремного ув’язнення чи сибірських поневірянь своїм 

уважним ставленням намагався пом’якшити горе покинутої матері 

(Юліян Редько, Федір Жилко, Іларіон Свєнціцький, Лукія Гумецька), 

хто присилав їй у Сибір щирі листи підтримки з інформацією про 

останні новинки української мовознавчої науки (Зеновія Франко).  

Після реабілітації Лідію Михайлівну поновили в аспірантурі 

(1956–1959 рр.), але на той час не було вже в живих проф. І. Свєн-

ціцького, тому свою наукову працю вона продовжила під 

керівництвом Лукії Лук’янівни Гумецької, яка тоді очолювала відділ 

мовознавства в Інституті суспільних наук.  

Свій шлях у науці Лідія Григорівна розпочала як синтаксист. 

Першу дисертаційну працю вона опублікувала у вигляді монографії 

«Дієприслівник у сучасній українській літературній мові» (1964), яка 

позначена новаторським підходом до розв’язання аналізованої 

проблеми і  не перестає викликати зацікавлення серед лінгвістів. Як 

відомо, у слов’янському мовознавстві неоднозначно трактують місце 

дієприслівника у семантико-граматичній системі мови. Його 

розглядають то як окрему, «змішану частину мови», що об’єднує в собі 

ознаки дієслова і прислівника, то як «гібридну прислівниково-

дієслівну категорію», що репрезентує один із різновидів дієслівних 

форм, то як «віддієслівний прислівник». Усе це не може не 

позначатися на суперечливій синтаксичній характеристиці цього 

розряду слів. Сьогодні в навчальній літературі переважає тлумачення 

дієприслівника як детермінантного другорядного члена – обставини, 

яка при відокремленні (самостійно або у складі звороту) ускладнює 

синтаксичну структуру простого речення. Але виділення в окремий 

розряд «речень із відокремленими обставинами» наперед 

запрограмовує синтаксичну функцію ужитого в ній дієприслівника, 

хоча на практиці виникає чимало труднощів при спробі однозначно 

визначити синтаксичний статус цього компонента у структурі речення. 

При можливості різного трактування морфологічної і 

синтаксичної сутності дієприслівників приваблює, звичайно, той 

підхід, який має більшу пояснювальну силу. Якщо зараховувати їх до 
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прислівникового класу слів, то відходить на другий план віддієслівна 

семантика, що притаманна таким лексемам і яка прогнозує особливості 

їх синтаксичних зв’язків. Лідія Михайлівна пішла першим шляхом – 

вона розглядає дієприслівники в системі дієслівних форм і, з’ясовуючи 

основу дієприслівниковості, виділяє різновиди дієвого значення, що 

притаманне цьому класу лексем, формулюючи його в термінах 

лексичної і граматичної, кінетичної та потенційної дієвості.  

На матеріалі української мови Л. М. Коць-Григорчук розвинула 

ідеї О. Потебні та О. Шахматова про присудкову синтаксичну функцію 

дієприслівника. Досдідниця виходить із того, що місце слова в 

граматичній системі мови визначають можливості його синтаксичних 

зв’язків. Для дієприслівника, з-поміж усіх можливих його зв’язків з 

іншими членами речення, є його дієвий зв’язок із головним присудком 

та предикативний – із виразником суб’єкта дієприслівникової дії. 

Авторка докладно обґрунтувала сутність дієвого і специфіку 

предикативного зв’язку, які й зумовлюють основну синтаксичну 

функцію дієприслівника – роль другорядного присудка. Відсутність 

таких зв’язків зумовлює перехід дієприслівників в інші частини мови 

– прислівники, прийменники, сполучники, модальні слова. Цей процес 

супроводиться здатністю таких лексем вступати тільки в такі зв’язки з 

іншими словами, які властиві названим частинам мови. 

Центральними в роботі є аналіз дієприслівника як 

функціональної одиниці мови та висвітлення зв’язків дієприслів-

никової частини речення з її синтаксичним оточенням.  

Уже в цій першій праці окреслилися ті риси індивідуального 

стилю Л. М. Коць-Григорчук як мовознавця, які стали характерними і 

для її подальших наукових студій – широкий погляд на проблему, 

багатство і різноманітність фактичного матеріалу, що став основою 

для лінгвістичного аналізу, глибина і високий рівень теоретичних 

узагальнень. При виявленні загальних тенденцій розвитку дієприслів-

ників в українській мові дослідниця активно послуговується, крім 

літературної мови, фактами діалектного та уснорозмовного мовлення, 

а свої спостереження та висновки базує на порівнянні з іншими 

слов’янськими мовами – чеською, словацькою, польською, сербською, 

російською.  

Цікавим є й те, що авторка звернула пильну увагу на ті мовні 

явища, які не вписуються в традиційні схеми і часто випадають із поля 
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зору дослідників; не оминула вона своєю увагою й ті мовні факти, які 

для декого з тих чи інших міркувань могли бути «незручними» для 

аналізу. Йдеться, зокрема, про такі структури, які сьогодні вже 

сприймаються як «синтаксичні архаїзми» (коли у склад дієприслів-

никової частини входить підмет головної частини – «Розбивши вітер 

чорні хмари, ліг біля моря одпочить») або які перебувають на периферії 

синтаксичної системи і які офіційна граматика трактує як 

ненормативні (наприклад, коли суб’єкт дії головного присудка та 

суб’єкт дії дієприслівника різні). Що стосується останнього випадку, 

то дослідниця висловила «крамольну»  на перший погляд думку, що 

насправді такі структури живуть у сучасних слов’янських мовах і що 

на цей факт не можна не зважати. Вони, правда, більше вживані в 

говірках, ніж у літературних мовах слов’ян, ширші у 

східнослов’янських мовах, ніж у західнослов’янських, причому із 

східнослов’янських мов на першому місці щодо різних можливостей 

уживання таких дієприслівників стоїть саме українська мова.  

Ще одна прикметна риса наукового мислення Л. М. Коць-

Григорчук, яка проявилася в цій праці і згодом стала визначальною для 

вченої, – це творення власних термінів, які сприяють адекватнішому 

висвітленню засадничих теоретичних мовних проблем. «Для більшої 

точності вислову» авторка вводить у своє дослідження такі нові 

терміни, як «дієвість», «лексична дієвість», «граматична дієвість», 

«кінетична дієвість», «потенціальна дієвість», «граматичний центр 

синтаксичної конструкції», «семантичний центр синтаксичної 

конструкції», «дієприслівникова синтаксична одиниця», «друго-

рядний підмет», «другорядний додаток», «другорядна обставина», а 

інколи використовує терміни, що зустрічаються в західно-

слов’янському мовознавстві («дієприслівникова частина речення»).    

Наукова сумлінність та об’єктивність аналізу спонукали 

дослідницю залучати як ілюстративний матеріал і окремі лінгвістичні 

факти із проскрибованих на той час праць Олени Курило, що 

потребувало від неї неабиякої відваги.    

Кандидатську дисертацію «Дієприслівник у сучасній україн-

ській літературній мові» Л. М. Коць-Григорчук усішно захистила 

1961 р. у Києві. Головував тоді на засіданні Максим Рильський. Її 

праця дістала високу оцінку офіційних опонентів – доктора 
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філологічних наук Жилка Ф. Т. і кандидата філологічних наук 

Жовтобрюха М. А. 

Наукова цінність цієї праці Лідії Михайлівни визначається тим, 

що, по-перше, вона продовжує залишатися єдиним монографічним 

дослідженням граматичної суті українських дієприслівників, її 

рекомендують у списках літератури академічні видання морфології та 

синтаксису української мови. По-друге, читач може погоджуватися 

або не погоджуватися з окремими міркуваннями дослідниці, але вони 

нікого не залишають байдужим, бо  спонукають до нових роздумів, до 

спроб по-новому осмислити синтаксичну структуру речення. Досить 

сказати, що, наприклад, польські синтаксисти трактують сьогодні 

речення з дієприслівниковими конструкціями як складні.   

З 1959 до 1972 р. Л. М. Коць-Григорчук працювала молодшим 

науковим співробітником в  Інституті суспільних наук АН України у 

Львові. Тоді колектив Інституту збирав і опрацьовував діалектні 

матеріали до другого тому Атласу української мови. Лідія Михайлівна 

активно включилася в роботу численних діалектологічних експедицій, 

які організовував інститут. Це спонукало її до глибшого зацікавлення 

українською діалектологією та лінгвогеографією. Об’єктом наукових 

спостережень ученої стають явища українсько-польського мовного 

пограниччя, динаміка народної уснорозмовної мови в аспекті її 

лінгвогеографічного опрацювання, відображення в Атласі української 

мови окремих діалектних явищ та сучасних мовотворчих процесів, 

проблеми формування північної межі бойківського і гуцульського 

говорів, а також питання класифікації українських говорів 

карпатського ареалу.  

Паралельно Інститут суспільних наук у Львові працював над 

укладанням Словника староукраїнської мови ХІV–XV ст., і 

Л. М. Коць-Григорчук брала участь у виявленні історичних пам’яток 

та укладанні картотеки до цієї поважної і вкрай потрібної для 

української науки лексикографічної праці. 

Однак репресії 70-х років, що новою хвилею накрили українське 

суспільство, не могли не позначатися на її «табелі про ранги». У 1972 

р. з політичних мотивів її було звільнено з Інституту суспільних наук, 

і почалися нелегкі пошуки нової роботи. У 1973–1982 рр. Лідія 

Михайлівна працює в Центральному державному історичному архіві 

УРСР у Львові на різних посадах – молодшого наукового 
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співробітника (1973–1975), старшого наукового працівника (1975), 

старшого архівіста (1979–1981), старшого наукового працівника 

(1981–1982). Вона впорядковувала фонди «Графів Лянц-Коронських», 

«Князів Любомирських», «Греко-католицької митрополичої 

консисторії», опрацьовувала документи, написані різними шрифтами, 

різними мовами (латинською, німецькою, польською, староукра-

їнською). Їй довелося на певний час відійти від проблем діалектології 

та лінгвогеографії.  

З 1988 р. Л. М. Коць-Григорчук переходить на роботу до 

Національного музею м. Львова (колишній Музей українського 

мистецтва) і обіймає посади і музейного наглядача (1988), і молодшого 

наукового працівника (1988–1991). І лише з проголошенням державної 

незалежності України її зараховують на посаду старшого наукового 

працівника (1991–1993), а з 1993 року – провідного наукового 

спеціаліста. 

Обставини життя змінювали вектор наукових зацікавлень 

ювілярки, але домінантним стрижнем її лінгвістичних студій 

залишалася історія української мови в її діалектних та лінгво-

географічних вимірах. У 1988 р. було опубліковано другий том Атласу 

української мови, який містив 86 лінгвістичних карт і коментарів до 

них, які уклала Л.М. Коць-Григорчук. Вони яскраво ілюструють 

географію просторового поширення окремих акцентуаційних, 

лексичних, фонетичних, морфологічних та синтаксичних явищ у 

південно-західному ареалі функціонування української мови. 

А згодом, уже в 2006 році, Лідію Михайлівну як авторку діалектних 

карт, співредактора другого тому (хоча прізвище її тут було вилучено) 

та співтворця концепції Атласу української мови нагороджено 

Державною премією в галузі науки і техніки (Указ Президента України 

від 20 грудня 2006 року № 1103/ 2006). 

У 1996 р. Л. М. Коць-Григорчук успішно захистила докторську 

дисертацію «Український діалектний простір при єдиному горизонті 

дослідження». Офіційними опонентами на захисті були проф. Гри-

ценко П. Ю., проф. Бевзенко С. П. і проф. Худаш М. Л. За матеріалами 

дисертації вона опублікувала в 2002 р. під егідою Наукового 

товариства ім. Шевченка в Америці монографію «Лінгвістично-

географічне дослідження українського діялектного простору», яку 

рекомендував до друку академік Юрій Шевельов. У цій праці на 
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матеріалі другого тому Атласу української мови, який, за висловом 

дослідниці, «несе інформацію про мовлення й мову та буття україн-

ського народу в різних часових і територіяльних параметрах», 

зроблено спробу «виявити з погляду лінгвогеографії ті властивості 

українського діялектного мовлення, які є стрижнем його багато-

вікового існування, а також ті, що поступово формувалися чи то під 

впливом зовнішніх обставин, чи всупереч їм». Авторка успішно 

застосувала при дослідженні системи українського діалектного 

мовлення горизонтальний і вертикальний плани дослідження, що 

дозволило по-новому поглянути на взаємодію статичного й 

динамічного в українському діалектному просторі, на «формування, 

існування й занепад у ньому мовотворчих і діалектотворчих ядер 

просторових конструкцій», на специфіку українських зон діалектних 

вібрацій, які можуть реалізуватися як зони перехідності і зони 

змішаності, а також як особливі діалектні утворення. Метод 

накладання ареалів діалектних рис дозволив глибше проаналізувати 

особливості діалектної акцентуації (синтагматичної й парокси-

тонічної) в її просторовому вираженні, уточнити або доповнити думки 

щодо специфіки та генезису окремих діалектних фонетичних і 

морфологічних рис, а також щодо локалізації в українському 

діалектному просторі окремих синтаксичних конструкцій. 

У цій праці Л. М. Коць-Григорчук подала й цікаву спробу 

довести засобами лінгвогеографії українське походження Памви 

Беринди, а також порушила проблему локалізації творів живопису, в 

основному давніх ікон, за мовними і графічними ознаками. 

Запропонований дослідницею метод «перевіряння простором» 

дозволив спростувати гіпотезу про пізнє заселення Підкарпаття й 

Карпат українським етносом, про існування в Середньовіччі на 

українській етнічній території спільного для словаків, поляків, 

румунів, угорців, молдаван і українців єдиного «карпатського 

регіону».     

З 1997 р. Лідія Михайлівна обіймала посаду професора кафедри 

української мови Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Вона читала для студентів і аспірантів спецкурси з української 

лінгвогеографії, палеографії та епіграфіки, керувала дисертаційними 

працями аспірантів, була членом спеціалізованої вченої ради на 

філологічному факультеті. За сумісництвом вона працювала також на 
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кафедрі сакрального мистецтва Львівської академії мистецтв, читала 

лекції з палеографії та епіграфіки, ділилася набутим у Національному 

музеї досвідом атрибуції середньовічних ікон. 

Вихід на пенсію не порушив самовідданої і завжди новаторської 

дослідницької праці ювілярки і не знизив енергетики її творчого 

потенціалу. У 2011 році вона опублікувала велику, на 400 сторінок, 

монографію «Дипінті українських середньовічних ікон», яка стала 

своєрідним підсумком багаторічного палеографічного й 

лінгвістичного дослідження творів середньовічного українського 

мистецтва. Член-кореспондент НАН України професор В. В. Німчук 

справедливо назвав Л. М. Коць-Григорчук першодослідницею написів 

на старовинних українських іконах. Як співробітник Львівського 

музею українського мистецтва Лідія Михайлівна охоче відгукнулася 

на пропозицію завідувачки відділу давнього мистецтва Віри 

Свєнціцької до співпраці, і предметом її студій  стали дипінті – написи 

пензликом або пером на творах українського середньовічного 

мистецтва, зокрема написи на іконах зі збірки Національного музею у 

Львові. Працювати доводилося у вогкому і холодному приміщенні 

Вірменського собору, де зберігалися тисячі українських ікон. Доданий 

до монографії альбом добре ілюструє стан, у якому дійшли до нашого 

часу ці неоціненні пам’ятки українського малярства, і засвідчує 

пов’язані з цим труднощі у відчитуванні наявних там написів, 

особливо за відсутності належного освітлення досліджуваних об’єктів. 

Як зазначає дослідниця, написи на іконах, які часто визначали 

персонажів, пояснювали зміст творів, були необхідним елементом 

іконографічного канону. Але довгий час вони перебували поза увагою 

українських лінгвістів, бо в країні войовничого атеїзму не було 

потреби в таких дослідженнях. Як наслідок – мистецтвознавці із 

сусідніх країн (Польщі, Словаччини) часто заперечували належність 

багатьох творів українського середньовічного іконопису до 

української культури, і не спиняла їх при цьому навіть мова 

кириличних написів на цих пам’ятках. Тому численними публікаціями 

в українських та інших слов’янських друкованих виданнях ювілярка 

прагнула  заповнити той вакуум, що утворився навколо творів 

українського середньовічного живопису. 

Що дає для лінгвіста розшифрування написів на середньовічних 

іконах? По-перше, дипінті на творах образотворчого мистецтва 
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слугують вагомим джерелом для вивчення історії української мови. 

Вони відкривають «незвідані», а тому часто невідомі сучасній науці 

ділянки функціонування й розвитку української мови та письма в 

епоху Середньовіччя; дозволяють виявити в них сліди живої мови – 

діалектного мовлення та комплекси інших архаїчних системних рис і 

тим самим зобов’язують дослідника до лінгвогеографічної системної 

локалізації цих явищ; допомагають систематизувати графічні та 

орфографічні особливості таких текстів і уточнити датування 

досліджуваних творів мистецтва. По-друге, уважний фаховий аналіз 

написів на іконах дає можливість визначити як їх національну 

належність, так і встановити особу автора чи авторів, а також рівень 

професійного виконання ікони, щоб відмежувати її від творів народних 

майстрів.   

 Відповіді на ці та низку інших питань знаходимо в монографії 

Л. М. Коць-Григорчук, що сьогодні теж є одним із перших і поки що 

єдиним в українській науці дослідженням написів на творах 

українського малярства ХІV –ХV ст. На преконання вченої, виявлені 

на іконах дипінті «зобов’язують дослідника до багатогранних студій. 

Предметом вивчення має бути письмо, мова, зміст, місце напису в 

композиційній схемі ікони, вияви декоративности, як і інших 

епіграфічних властивостей дипінті як малих джерел, що збереглися від 

Середньовіччя». 

Помітним явищем в українській мовознавчій науці стала 

наступна книжка Л. М. Коць-Григорчук,  що вийшла в 2013 році під 

промовистою назвою – «Рельєф українського мовного простору 

(континуальні студії)» і яка містить теоретичні узагальнення і вагомі 

доповнення до сформульованої в її попередніх працях концепції 

дослідження діалектного простору методами лінгвогеографії. Авторка 

відстоює розмежування діалектології та лінгвогеографії як двох різних, 

хоч і споріднених наук, що мають спільний об’єкт дослідження, але 

відрізняються характером його вивчення, бо бачать його по-різному: 

діалектологія вивчає діалектний простір вертикально, а 

лінгвогеографія – горизонтально, тому кожна з цих наук має власну 

мету, особливі методи й засоби дослідження, свої результати і 

перспективи розвитку.  На відміну від «точкового» сприймання 

діалектного простору, що характерний для діалектології, для 

лінгвогеографії діалектний простір континуальний, неперервний, тому 



14 

 

ця наука сприймає його горизонтально і вивчає «рельєф» його 

поверхні.  

Серед прикладних питань, які актуалізує дослідниця, – 

структура діалектного простору (ядро і периферія), зони вібрацій на 

мовних пограниччях, еволюція українського мовлення в діалектному 

просторі. Цікавими й актуальними сьогодні є її розмірковування щодо 

використання здобутків лінгвогеографії для уточнення меж 

української етнічної території (наприклад, для визначення межі поміж 

українським і білоруським діалектними просторами). 

У науковому доробку Л. М. Коць-Григорчук – чимало статей, 

що порушують актуальні питання українського мовознавства. А ще 

Лідія Михайлівна є автором цікавих спогадів про відомих учених, 

своїх вчителів, колег, друзів, з якими в житті зводила Доля або які з 

незрадливою любов’ю оточують її й сьогодні. У книзі «Нестерті сліди» 

знаходимо багато теплих і щирих слів про Іларіона Свєнціцького, 

Лукію Гумецьку, Віру Свєнціцьку, Зеновію Франко, Юліяна Редька, 

Івана Ковалика, Євгена Кротевича, Петра Кострубу, Гаврила  Шила, 

Олексу Горбача, Ларису Крушельницьку, Тетяну Назарову та ін.    

Науковий доробок доктора філологічних наук, професора, 

дійсного члена НТШ Л. М. Коць-Григорчук творить міцну та надійну 

основу української науки й забезпечує її високий авторитет та 

визнання не лише в Україні, а й далеко за її межами.    

Бажаємо дорогій Лідії Михайлівні міцного здоров’я та нових 

здобутків і наукових відкриттів у координатах часу та простору нашого 

національного буття.   

З роси і води Вам, шановна ювілярко! 
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5. Дієве значення дієприслівників //Дослідження і матеріали з 

української мови. – Т.ІV. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – С. 107-

125. 

6. Деепричастие в современном украинском литературном 

языке (способы и характер связей в предложении). Автореферат 

кандидатской диссертации. – К., 1961. – 16 с.  

 

1962  

7. Засоби вираження умовного та бажального значень непрямої 

модальності в українській мові // Тези доповідей міжвузівської 

республіканської славістичної конференції 25-30 вересня 1962 

року. – Ужгород: Вид-во Ужгородського ун-ту, 1962.– С. 67–69. 
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8. Вклад О. О. Потебні в дослідження дієприслівників у сло-

в’янських мовах // Матеріали ІІІ Республіканської славістичної на-

ради, присвяченої 125-річчю з дня народження О.О. Потебні (23-

27 грудня 1960).– Харків : Вид. Харківського ун-ту, 1962. – С. 66-

74. 

9. Ядро та семантичний центр синтаксичної конструкції 

Міжвузівська наукова конференція з питань синтаксису 25-28 

січня 1962 р. Тези доповідей і повідомлень. – Львів: В-во Львів, 

ун-ту, 1962. – С. 15. 

1963 

10. Залежні від дієприслівника відокремлені синтаксичні 

конструкції Дослідження і матеріали з української мови. – Т. V. – 

К.: В-во АН УРСР, 1963. – С. 115-125. 

11. Граматичний та семантичний центри синтаксичної 

конструкції (на матеріалі синтаксису дієприслівника) Проблеми 

синтаксису. Праці міжвузівської наукової конференції з питань 

синтаксису. Львів, 25-26 січня 1962 р. – Львів: В-во Львів, ун-ту, 

1963. – С. 41-47. 

1964  

12. Дієприслівник у сучасній українській літературній мові 

(специфіка зв'язків і значень) К. : Вид-во АН УРСР, 1964. – 163 с.  

Рец. Коломієць Л.І., Майборода А.В. Л. М. Коць. Дієприслів-

ник у сучасній українській літературній мові (специфіка 

зв'язків і значень) // Українська мова і література в школі. – 

1965. – № 3. – С. 85-87. 

13. Із спостережень над засобами вираження умовної та 

бажальної непрямої модальності в сучасній українській 

літературній мові Дослідження і матеріали з української мови. – 

Т. VI. – К.: Наукова думка, 1964 . – С. 15-27. 

14. З жіночої лірики світу // Жовтень. – 1967. – № 7.– С. 149 

[Думки з приводу публікації «Альманаху всесвітньої жіночої 

лірики» Вероніки Пурумбаку]. 

 

1965  

15. Способи вираження умовної та бажальної непрямої модальності 

в українських говорах Міжвузівська наукова конференція з питань 
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синтаксису української мови (Тези доповідей), вересень 1965. – 

Чернівці: В-во Чернів. ун-ту, 1965. – С. 4-6. 

16. Перший республіканський симпозіум з лінгвогеографії // 

Територіальні діалекти і власні назви. – К.: Наукова думка, 1965. – 

С. 142-146. 

1968 

17. Із спостережень над явищами українсько-польського 

мовного пограниччя Совещание по Общеславянскому 

лингвистическому атласу. Саратов, 23-31 мая, 1968. Тезисы 

докладов. – Саратов; Издат. Саратов, ун-та, 1968. – С. 44-48. 

18. Українська мова // Закономірність возз’єднання західно-

українських земель у єдиній Українській Радянській Державі – 

торжество історичної справедливості. – Львів: Вид-во Львів. держ. 

ун-ту, 1968. – С. 751-756. 

Рец. Гурій І., Панібудьласка А., Парасунько О. Здійснення 

віковічної мрії українського народу // Комуніст України. – 

1969. – № 9.   

1969  

19. Сполучник що Українська діалектна морфологія . – К.: Нау-

кова думка, 1969- – С 82-94 з картою; 

20. Динаміка народної уснорозмовної мови і лінгвогеографія (на 

матеріалах II т. Атласу української мови). Мовознавство. – 1969. – 

№6. – С. 53-61. 

21. Тенденції та явища в українських говорах на матеріалі II т. 

АУМ XIII Республіканська діалектологічна нарада. – Київ, квітень 

1969. Тези доповідей. – К. : Наукова думка, 1969. – С. 96-99. 

 

1970  

22. Зображення діалектних явищ і тенденцій у II т. Атласу укр. 

мови Праці XIII Республік, діалектологічної наради. – К. : Наук, 

думка, 1970. – С. 141-151. 

 

1971 

23. Аккомодация, ассимиляция и гармония гласных Совещание 

по Общеславянскому лингвистическому атласу (Черновцы, 24-30 

июня 1971 г.) Тезисы докладов. – Москва, 1971. – С. 24-26. 
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24. Закінчення -ий родового відмінка множини іменників 

чоловічого та жіночого родів Праці XII Республік, діалектолог, 

наради (Київ, 21-23 квітня 1965) – К.: Наукова думка, 1971. – 

С. 205-214. 

25. Відображення в Атласі української мови сучасних мово-

творчих процесів Матеріали звітної наукової сесії Інституту сус-

пільних наук АН УРСР. – К. : Наукова думка, 1971. – С. 114-117. 

 

1972 

26. Еще о терминах родства в говорах славянских языков // 

Совещание по Общеславянскому лингвистическому атласу. 

(Ленинград, 26- 30 сентября 1972). Тезисы докладов. – М.: Наука, 

1972. – С. 69-72. 

27. Південно-західні синтагми та конструкції в системі 

синтаксичних норм літературної мови (на матеріалі II тому Атласу 

української мови) Питання взаємодії української літературної 

мови і територіальних діалектів. Тези доповідей та повідомлень 

XIV. республіканської діалектологічної наради. – К. : Наукова 

думка, 1972, – С. 96-99. 

 

1973 

28. К проблеме формирования северной границы бойковско-

закарпатского и гуцульского наречий украинского языка // 

Совещание по бщеславянскому лингвистическому атласу 

(Ужгород, 25-28 сентября 1973 г. Тезисы докладов). – М. : Наука, 

1973. – С. 94-97. 

29. До проблеми класифікації українських говорів карпатського 

ареалу Культура та побут населення Карпат. Матеріали республік, 

наукової конференції. Тези доповідей і повідомлень. – Ужгород: 

Вид. Ужгород, ун-ту, 1973. – С. 145-147. 

 

1977 
30. Словник староукраїнської мови. – К., 1977. Працювала над 

виявленням пам’яток і складанням картотеки словника (див. Т.І. – 

С. 145-147). 
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1981 

31. Книжные шрифты и дипинти произведений украинского 

искусства XIV – XV веков Федоровские чтения 1978 – М.: Наука, 

1981. – С. 115-126. 

1984 

32. Надписи на произведениях украинской живописи и шрифт 

изданий Франциска Скорины Федоровские чтения, 1980. – М. : 

Наука, 1984. – С. 68-80. 

 

1987 

33. Иван Федоров и распространение в Украине новгородско- 

московского типа вязи Федоровские чтения 1983. Великий рус-

ский просветитель Иван Федоров. – М. : Наука, 1987. – С. 187-196. 

 

1988 

34. Атлас української мови. – Т.2. – К.: Наукова думка, 1988. 

У цьому томі 86 лінгвістичних карт Л.М. Григорчук:  

 

Назва карти № ка

рти 
Структури наголошеного вокалізму…………………………… 1 

Структури ненаголошеного вокалізму……………………… 2 

Рефлекси давнього і після шиплячих (наголошена позиція)  15 

Рефлекси давніх і та ы після р (наголошена позиція)……….. 16 

Рефлекси давніх і та ы після губних (наголошена позиція)… 17 

[и] в префіксі ви-……………………………………………... 18 

/й/ в іменнику вим'я……………………………………………….  19 

Сполучення ки, хи……………………………………….………… 20 

Сполучення ги……………………………………………………..  21 

Рефлекси давніх і та ы (ненаголошена позиція) …….……..  22 

[е] перед складом з наголошеними е та а …………….…….  32 

[е] перед складом з наголошеними і та у……………….…...  33 

[е] в префіксі пере-…………………………………………...  34 

[е] в післянаголошеному відкритому складі.............................. 36 

Опозиція /и/-/е/ в ненаголошених складах.................................  37 
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о/е після шиплячих (шостий, вечора, чорніти)……………...  38 

Опозиція /о/-/у/ в ненаголошених складах Атлас української 

мови…………………………………………………..………  

        

55 

Опозиція /о/-/у/ перед складом з наголошеними [у], і…….  55а 

Акомодація і гармонія голосних (незалежно від наголосу)... 58 

[о] перед складом з наголошеним [а] (багатий, гаразд, 

гарячий, качав, чабан, халява) ..................................................... 

       

59 

Сполучення [оў] < *tъ1t (: та [ор] < *tь1t в іменниках ковбаня, 

покорм і [ель] в іменнику тельбухи ............................................. 

       

64 

Рефлекси *tоrt (нагорода, ворог)..................................................  72 

Сполучення [хв] (хворий, пахва)................................................... 85 

[з] / [ж] (різниця, різний/ іржати)...............................................  93 

[і] / [іX] у парадигмі піду – підеш – підемо.................................  100 

Сполучення [шк] іменниках шкіра, шкуринка........................... 106 

[кв/цв] (квітує – про жито)........................................................... 120 

Структура [кропива].......................................................................  129 

Наголос називного відмінка множини іменника долото й 

парного іменника ворота………………………………………....  

     

130 

Парокситонічний наголос…………………………………....  134 

Постійний накореневий наголос у фрагментах іменникових 

парадигм………………………………….......………………. 

     

135 

Утрата демінутивності суфікса -к- (овечка − вівця).................. 162 

Суфікс -еньк – оньк- (легенький, тоненький)............................. 163 

Префікс най- ………………………………………………..... 165 

Морфемна структура прислівника крадькома..........................  167 

Місцевий і родовий відмінки однини іменників колишніх -

jа-основ (земля, рілля)……………………………………...... 

     

172 

Місцевий відмінок однини іменників колишніх -jа-основ 

груша)…………..……………………………………………. 

     

173 

Місцевий відмінок однини іменників дуб, лід……………...... 181 

Місцевий відмінок однини іменників чоловічого й 

жіночого роду з основою на [ц]................................................... 

     

182 

Називний відмінок парних іменників (вуса)..............................  189 
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Називний відмінок іменників селяни, громадяни, міщани, 

люди, сусіди ………………………………………………….. 

     

190 

Називний відмінок множини іменника брат.............................  191 

Називний відмінок множини іменників чоловічого роду на 

[р] (вечір, вітер) .............................................................................. 

 

192 

Родовий відмінок іменників люди, діти, свині, гуси ................. 197 

Родовий відмінок множини іменника гість.............................. 198 

Родовий відмінок множини іменника кінь................................. 199 

Родовий відмінок множини іменника гроші.............................. 200 

Давальний відмінок множини іменників віл, син...................... 201 

Давальний відмінок множини іменника брат.......................... 202 

Давальний відмінок множини іменників люди, коні................  203 

Орудний відмінок множини іменників гість ........................... 204 

Вищий ступінь прикметників на -іш- (<еjьs-)............................ 223 

Вищий ступінь прикметників на –ш- (<jьs-).............................. 224 

Прийменник від …………………………………………………....  251 

Сполучник щоб ............................................................................... 255 

Сполучник що (у конструкції типу побачив, що я йду)............ 256 

Словосполучення дві руки............................................................. 257 

Словосполучення два відра........................................................... 258 

Словосполучення типу два гарні парубки.................................. 259 

Словосполучення типу після обіду..............................................  260 

Словосполучення типу вищий від батька.................................. 261 

Словосполучення типу беру серп................................................ 262 

Словосполучення типу ждати гостей……………………….... 263 

Словосполучення типу питатися про гроші…………….......... 264 

Словосполучення типу пішов по воду......................................... 265 

Словосполучення типу поїхав у ліс. ............................................ 266 

Словосполучення типу журитися за сином.............................. 267 

Словосполучення іти додому.......................................................  268 

Словосполучення дивитися угору................................................  269 

Словосполучення мати казала, батько приїхав....................... 270 
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Конструкція типу сльози в неї на очах......................................... 271 

Конструкція типу у мене болить голова .................................... 272 

Конструкція типу занедужала в мене жінка............................. 273 

Конструкція типу у хлопця нема грошей.................................... 274 

Конструкція типу брата його нема вдома ................................ 275 

"кочерга" .......................................................................................... 282 

"глечик"............................................................................................. 283 

Лексеми з коренями -весн-//-йар-.................................................  352 

"мати".............................................................................................. 366 

"батько" .......................................................................................... 367 

"дядько"............................................................................................ 368 

"домовина" ...................................................................................... 369 

"гарний" ........................................................................................... 373 

"мабуть" .......................................................................................... 377 

"захворіла" ....................................................................................... 384 

 

Рец. Лесів М. Два томи «Атласу української мови» // Наше 

слово. – Варшава, 1990.ю – №9 (1702). – 3 квітня.  

Рец. Затовканюк М. // Slavia. – Roč. 59. – Č.2. – S. 206-209. 

  

1989 
35. Скомпрометована концепція // Просвіта. – 1989, грудень.  
36. Палеографічний аналіз тексту написів на іконі у праці: 
Свенцицкая В.И.: Мастер иконы «Архангел Михаил с деяниями» 
второй половины Х1У в. их села Сторонна на Бойковщине // 
Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. 
Археология. Ежегодник 1988. – Москва : Наука, 1989. – С. 208. 
 

1990 
37. Таємний український // Вільна Україна, 1 квітня 1990 року 
Інформація про таємний Український університет у Львові.   

 
1991  

38. Написи на творах українського середньовічного малярства 
(Лінгвістичне та палеографічне атрибутування) // Записки НТШ. – 
Т.ССХХІ. –  Праці Філологічної секції. – Львів, 1991. – С. 211-236.  
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39. Нове про найдавніші зразки українського іконопису // Народна 
творчість та етнографія. – 1991 .– № 4. – С. 59-68. 
40. Українське народне малярство ХІІ –ХХ століть. Альбом. – К. : 
Мистецтво, 1991. Відомості з палеографії для атрибутуваня творів 
(Див. С. 6). 
41. Відкривав дивовижний світ мови // Профессор Е.В. Кротевич и 
современное языкознание (К 90-летию со дня рождения). Тезисы 
докладов. – Львов. гос. ун-т, 1991. – С. 16-17. 
42. Життя і шана у терновому вінку. Пам’яті Зеновії Франко // 
Вісник НТШ. – Ч.І. – Весна, 1991. – С. 6-8.     
 

1992 
43. Українська книжкова в’язь // Вісник НТШ. – Ч.4. – Осінь, 1992. 
– С. 13. 
44. Датування ікони за допомогою палеографічного аналізу написів на 
ній для праці: Петрушак П.И, Свенціцкая В.И. Икона «Сретение» со 
сценами из жизни Марии» із с. Станыля. // Памятники культуры. 
Новые открытия. Письменность, искусство. Археология. Ежегодник. 
1990. – Москва : Наука, 1992. – С. 217, 224.  
 

1993 
45. Принесено зілля й з трьох гір // Вісник НТШ. – Ч.5. – Весна, 1993. – 
С. 8-9. 
46. Хто такий Микола Петрахнович-Мороховський (Говорять 
написи на творах) // Євшан-зілля. Вісник культури. – Ч. 7. – Львів, 1993. 
– С. 13-17.  
47. Український діалектний парокситонічний наголос // Другий 
міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-26 серпня 1993. Доповіді 
та повідомлення. Мовознавство. – Львів, 1993. − С. 90-95. 

 
1994  

48. Післямова // Григорій Голоскевич. Правописний словник. – 
Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто; Львів, 1994. – С. 452-457. 
49. Про походження Памва Беринди. Мовознавство. – Ч. 4-5. – 1994. 
– С- 3-7; карта. 
50. Дорогі читачі / Леся Храплива. Чародійне авто. – Львів, 1994. – 
С. 3-4.  
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1995 
51. Особливе українське діалектне утворення // Записки НТШ. – 
Т. 229. Філологічна секція. – Львів, 1995. 
52. Думки з приводу появи українського правопису (3-те видання, 
виправлене і доповнене. – К.: Наукова думка,1990. – 240 с. ). Записки 
НТШ. – Т. ССХХ1У Праці Філологічної секції. – Львів,1995. – С. 419- 
426. 
53. Горизонт лінгвістичного дослідження // Українська історична та 
діалектна лексика. Збірник наукових праць. – Випуск 2. – К.: Наукова 
думка, 1995. – С. 154-168. (Присвячено проф. Лукії Лук'янівні 
Гумецькій). 
54. Лукія Лук’янівна Гумецька –  педагог // Українська історична та 
діалектна лексика. Збірник наукових праць. – Випуск 2. – К.: Наукова 
думка, 1995. – С. 34-36.  
55. Мови національних меншин і український діалектний 
континуум. Збірник доповідей мовної секції 14-ої Річної Конференції 
Української Проблематики. Урбана-Шампейн, Ілл., червень 1995 р. 
– 3 с.  
56. Написи на іконах Богородиці Одигітрії з пророками // 
Богородиця і українська культура. Тези доповідей і повідомлень 
міжнародної наукової конференції 14-15 грудня 1995 р. – Львів, 1995. 
– С. 228. 

 
1996 

57. Віра Свєнціцька. Життя, присвячене музеєві (1913-1993). Автор 
передмови та впорядник Лідія Коць-Григорчук. – Львів: Видавниче 
підприємство «СТРІМ», 1996. – 141.із 57 ілюстраціями. 
58. Разом нам чітко і прозоро думалось // Україна. Наука і культура. 
– Вип. 29. – К., 1996. – С. 54-59 Присвячено співредакторці ІІ тому 
АУКМ, видатному діалектологові Тетяні Вікторівні Назаровій. 
59. Віра Свєнціцька – дочка Іларіона Свєнціцького // Україна. Наука 
і культура. – Вип. 29. – К., 1996. – С. 166-177 
60. Українознавчі світу у щорічному єднанні // Вісник НТШ. – Ч. 14-
15. – 1996. – С. 20-21. [Інформація про проблематику та працю XIV 
міжнародної наукової конференції в Урбані-Шампейн у 1995 р.]. 
61. Думки з приводу пропозицій щодо вдосконалення Українського 
правопису в четвертому виданні // Український правопис і наукова 
термінологія: історія, концепції та реалії сьогодення. Матеріали 
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засідань Мовознавчої комісії та Комісії всесвітньої літератури НТШ у 
Львові 1994 – 1995. – Львів, 1996. – С. 45-53. 
62. Погляд у минуле // Пластовий шлях. – 1996. – Ч.І (109). – С. 51-
53. Всупне слово Лесі Храпливої // Там само. – С. 50-51. 
63. Український діалектний простір при єдиному горизонті 
дослідження : Автореф. дис. .. доктора філол. наук: 10.02.01 / Л. Коць-
Григорчук ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1996. – 49 с.  
64. Зламана печать мовчання // Дзвін. – 1996. – Ч. 2. – С. 82-83 Слово 
про поета Г. Самченка. 

 
1997 

65. Діалектні проблеми Бойківщини // Український діалекто-
логічний збірник. – Книга 2. -К., 1997. – С. 119-131.  
66. Задля єдиного українського правопису // Про український 
правопис і проблеми мови. Збірник доповідей мовної секції 16-ої 
Річної Конференції Української Проблематики. Урбана-Шампейн, 
Ілл., 20-25 червня 1997. – Нью Йорк – Львів, 1997. – С. 87-95.  
67. Українському правописові – єдину наукову основу. // Тези 
наукової конференції з проблем сучасного українського правопису і 
термінології. 12-13 грудня 1997 р. – К.,1997. – С. 58-59.  
68. Вук Караджич – творець сербської літературної мови. // Питання 
історії української і слов'янських мов та культур. Збірник доповідей і 
повідомлень. – Львів, 1997.–С. 143-148. 
69. Лінгвогеографічний аспект української синтагматичної 
акцентуації // Записки НТШ. – Т.ССХХХІУ. Праці Філологічної секції. 
– Львів, 1997. – С. 304-327. 
 

1998 
70. Іларіон Свєнціцький – музейний діяч // Пам’ятки України: 
історія та культура. – 1998. – Ч. 1 (118) . – С. 74-83.  
71. Слово про світильники у пітьмі (Україна в медальєрній пластиці 
Любомира Терлецького). // Збірник праць і матеріалів на пошану 
Лариси Іванівни Крушельницької. – Львів, 1998. – С. 333-338.  
72. Текст виступу на конференції «Мова молитовна, мов церковна» 
// Сучасна українська богословська термінологія: від історичних 
традицій до нових концепцій. – Львів, 1998. – С. 323-325. 
73. Володимир Овсійчук. Українське народне малярство X-XVIII 
століть. Проблеми кольору. – Львів, 1996. – 480 с. ; іл. [Рецензія] // 
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Записки НТШ.-Т.ССХХХУІ. Праці Комісії образотворчого та 
ужиткового мистецтва. – Львів, 1998. – С. 640-643.  
74. Написи на іконах Богородиці Одигітрії з пророками // Народо-
знавчі зошити. – 1998. – Зошит 6 (24), листопад-грудень. – С. 598-615. 
 

1999 
75. Світло на тіні // Теофіль Комаринець: людина, вчений, політик. 
Спогади. – Львів, 1999. – С. 24-25.  
 

2000 
76. Автор передмови, упорядниця і відповідальний редактор // Коць 
Михайло. Вербиця в історії та переказах. – Львів, 200. – 192 с. ; 16 
ілюстрацій і 27 світлин у тексті. 
77. Repetio est mater studiorum або родовід «алібі» (Думки з приводу 
творчості Ореста Гелитовича) зібрала Марія Звіринська // Київська 
церква. – 2000. – №2(8). – С. 118-119.    
 

2001  
78. Хто і чому гальмує? Українське слово. – 2001. – Ч. 26. – С. 7; Ч. 
27. – С. 7. 
79.  Дипінті творів малярства – об’єкти дослідження  // 125 років 
Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 2001. – С. 179-189.  
80. Скиньмо чужі правописні кайдани. – Львів : Галицька видавнича 
спілка, 2001  – С. 39-46.  
81. Діпінті творів малярства – об’єкти дослідження української 
епіграфіки // 125 років Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 
2001. – С. 199-209.  
82. Складні випадки атрибутування  ікон засобами палеографії 
//Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи 
(українське сакральне мистецтво ХІІ – ХV ст.). – Львів, 2001. –  С. 33-
34. 
82. Були з нами // Україна: культурна спадщина, національна 
свідомість, державність. Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, 
науці, суспільстві. – Львів, 2001. – С. 633-636. 

 
2002 

83. Лінгвогеографічне дослідження українського діялектного 
простору. Нью-Йорк – Львів, 2002 – 267 с.  
84. Національний лінгвістичний атлас – то гордість нації (Інтерв'ю 
Катерини Рибалко з Олександрою Захарків і Лідією Коць-Григорчук). 
Дивослово. – К., 2002. – № 12. – С. 14-19.  
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85. Відпровадили Вчителя // Україна. Наука і культура. – Київ, 2002. 
– Вип. 31. – С. 140-142. 
86. Євген Володимирович Кротевич // Там само. – С. 142-145. 
 

2003 
87. Особа автора Львівського Ірмолоя кінця XVІ – початку XVІІ 
ст.(походження, освіта) // Українська історична та діалектна лексика. 
Збірник наукових праць. – Львів, 2003. – Вип..4. – С. 119-132. 
88. Об’єкти дослідження – дипінті ікон  // Діалектологічні студії. І. 
Мова в часі і просторі. Збірник на пошану Дмитра Гринчишина. – 
Львів, 2003. – С. 31-40.  
89. Зона вібрацій на західному мовному пограниччі // 
Діалектологічні студії. ІІІ. Мова в часі і просторі. Збірник пам’яті 
Ярослави Закревської. – Львів, 2003. – С. 230-236  
90. З життя і праці Зеновії Франко / Зеновія Франко (1925-1991): 
статті, спогади, матеріали. – Львів, 2003. – С. 183-200.  
91. Де правда? // За вільну Україну. – 2003. – 25-26 липня 
92. Ще одна пам‘ятка української писемності ХІV віку // Збірник 
праць і матеріалів на пошану професора Івана Ковалика. – Львів, 2003. 
– С. 83-90. .  
93. Щедро виряджав у дорогу // Там само. – С. 203-204. 
94. Продовжила звитягу батька (90 років від дня народження 
В.І.Свєнціцької) // Образотворче мистецтво. – 2003. – №4. – С. 60-61 
95. Українська лінгвогеографія. Програма спецкурсу для студентів, 
магістрантів і спеціалістів українського відділення філологічного 
факультету. Львів, 2003. – 16 с.  
96. Українська кирилична палеографія. Програма спецкурсу для 
студентів, магістрантів і спеціалістів українського відділення 
філологічного факультету. Львів, 2003. – 11 с.  
 

2004 
97. Вузькошрифтне Євангеліє – пам’ятка української писемності 
першої половини XV століття // До джерел. Збірник наукових праць на 
пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Київ-Львів, 
2004. – С. 80-94. 
98. Слідами Іларіона Свєнціцького до власних звершень. // Мова, 
література і музейництво Свєнціцького. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2004. – С. 87-96. 
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99. Листи Лідії Коць-Григорчук до Олекси Горбача // Життя – не 
просто існування. Листування Олекси Горбача (1946-1996). – С. 677, 
692, 717, 719, 723, 725, 726, 854, 866, 874, 877, 888, 894, 902, 903.  
 

2005 
100. Знаменна ланка // Слово і доля. Збірник на пошану Уляни 
Єдлінської. – Львів, 2005 – С. 47-58. 
101. Науковий консультант // Патріярх Дмитрій (Ярема). Іконопис 
Західної України. – Львів: «Друкарські куншти», 2005. – С. 4. 
102. Рецензія: Волишин Л. Княжий дарунок великого мецената. 
Митрополит Андрей Шептицький у житті і творчості Олекси 
Новаківського // Записки НТШ. Праці комісії образотворчого 
мистецтва. – Львів, 2005. – С. 593-596. 
103. Рецензія на Осьмогласник Калістрата з молдовського монастиря в 
Драгомирні 1769 року. Полтава-Київ-Торонто, 2005.  
 

2006 
104. Мовна ситуація на Берестейщині // Вісник Львівського 
університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Вип.38. – С. 140-148. 
105. Грані таланту // Юліан Редько (1905-1993): Статті, спогади, 
матеріали. – Львів, 2006. – С. 379-384. 
 

2007 
106. Рецензія: Факсимільна копія праць Герасима Смотрицького 
(Герасим Смотрицький. Ключ царства небесного. Підг. до вид. 
В.В.Мойсієнко, В.В.Німчук. Опрацювання текстів пам’ятки та архів-
ної літератури здійснено за підтримки Американської Ради Наукових 
Товариств. – Житомир, 2005. – 121 с. + 44 с. дослідження) // Українська 
мова. – 2007. – №2 – С. 104. 
107. Наш учитель // Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини. – 
2007. – С. 301-303. 
108. Походження автора пам’ятки і метод накладання ареалів // 
Українська історична і діалектна лексика. Вип. 5. – Львів, 2007. – 
С. 428–433. 

2008 
109. Нестерті сліди [Текст]: дослідження, нариси, спогади / Л. Коць-
Григорчук; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : [б.в.], 
2008. - 164 с. 
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110. Біля джерел кириличного книгодрукування / Л. М. Коць-
Григорчук // Українська мова.  – 2008. – N 1. – С. 50-68.   
111. Стандартизація слов'янських мов і формування правописних 
норм в ономастиці / Л. П. Васильєва, Л. М. Коць-Григорчук // 
Мовознавство. – 2008. – № 2/3. 
112. Стандартизація слов'янських мов і формування правописних 
норм в ономастиці / Л. П. Васильєва, Л. М. Коць-Григорчук // ХІV 
Меѓународен конгрес на слависти. Охрид, 10-16 септемеври 2008. 
Зборник на резимеа. Т.1. Лингвистика / Уредник: С. Велковска. – 
Скопjе, 2008. – С. 229-230. 
113. Стандартизація слов'янських мов і формування правописних 
норм в ономастиці / Л. П. Васильєва, Л. М. Коць-Григорчук // 
Слов̓̓янські обрії. Вип. 2:  ХІV Міжнародний з’їзд славістів (10.09 – 16. 
09. 2008 Охрид, Республіка Македонія). Доповіді. – К., Національна 
бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2008. –  С. 40-67. 
114. Лінгвістичне дослідження діалектного простору // Діалектна 
мова: сучасний стан і динаміка в часі. До 100-річчя професора Фетода 
Трохимовича Жилка. – 2008. – С. 107-109. 
115. Нестерті сліди. – Львів, 2008. – 163 с. – Друге, доповнене видання. 
116. Передмова / Іларіон Свєнціцький. Бібліографічний покажчик // 
Українська бібліографія. Нова серія. Чис. 27. – Львів: Львівський 
університет імені Івана Франка. Наукова бібліотека, 2008. – С. 5-14. 
 

2009 
117. Всеволод Ганцов – Лідії Коць-Григорчук / Листи Всеволода 
Ганцова до львівських учених // ЗНТШ. – Т. ССLVII. – Праці 
філологічної секції.  – Львів, 2009. – С. 660– 693. 
118. Ломикамінь: [про Уляну Єдлінську] // Дзвін. - 2009. - № 9/10. 
119. Космічний гість // Дзвін. – 2009. – № 11/12. – С. 98-99. 
 

2010 
120. Визнанню навздогін // Мовознавчі студії. – Вип. 3. – Дрого-
бич, 2010. – С. 416-318. 
121. Зародки українського середньовічного білінгвізму // Літопис 
Національного музею у Львові імені митрополита Андрея 
Шептицького. – 2010. – №7 (12). – С. 32-35. 
122. Епіграфічні і палеографічні особливості написів на творах 
пізньосередньовічного малярства // Записки НТШ. – 2010. – 
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Т. ССLX. – Книга І. – Праці комісії спеціальних (допоміжних) 
історичних дисциплін. – С. 315-328. 
123. Космічний хлопець // Тиха музики молитва. Спогади про  
Ігоря Соневицького. – Львів: БаК. – 168 с.  
 

2011 
124. Еволюція українського мовлення в діалектному просторі / 
Л. Коць-Григорчук // Українська мова. – 2011. – № 3. – С. 41-51. 
Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2011_3_6. 
125. Українська в’язь [Електронний ресурс] / Л. Коць-Григорчук 
// Народознавчі зошити. – 2011. – № 1. – С. 145-154. Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2011_1_16. 
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НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО 

1. Олійник Мирослава. Фразеологія гуцульських говірок: Автореф. 

дис. .. канд. філол. наук: 10.02.01 / М. Я. Олійник ; Львів. нац. ун-т ім. 

І. Франка. – Л., 2002. – 20 с. – укp. 
Здійснено ідеографічний опис фразеологічної системи 
гуцульських говірок. Виявлено парадигматичні, 
синтагматичні, внутрішньофразеологічні та фразеотворчі типи 
відношень. Описано антропоцентричний характер фразео-
логічної системи, розкрито складний і динамічний взаємо-
зв'язок лінгвальних й екстралінгвальних чинників. Висвітлено 
закономірності фразеологічного наповнення ідеографічних 
груп у гуцульських говірках. Відзначено активність 
фразеологічних одиниць (ФО), що характеризують негативні 
риси, трагічні події, табуйовані поняття. У межах семантичних 
рядів виділено структурно-семантичні й семантичні моделі з 
більшим та меншим ступенем продуктивності, які засвідчують 
особливості мотивації внутрішньої форми ФО, репрезентують 
варіативність компонентного складу в межах досліджуваного 
діалектного обширу. 
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2. Костів Оксана. Динаміка і статика в діалектних просторових 

конструкціях (на матеріалі ІІ тому АУМ) : Автореф. дис. канд. філол. 

наук: 10.02.01 / О. М. Костів ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2003. 

– 20 с.  
Досліджено вияви динаміки й статики в українському 
діалектному просторі, розглянуто погляди різних мовознавців 
на проблему співвідношення статичного і динамічного. 
Особливу увагу приділено дослідженню теоретичних засад 
Празької лінгвістичної школи (ПЛШ) у поєднанні з поглядами 
Ф. де Сосюра на одиниці лінгвогеографічних досліджень та 
системно-структурним підходам авторів Атласу української 
мови до висвітлення рис українського діалектного простору. 
Простежено динаміку змін у фонологічній системі говірок 
південно-західного наріччя української мови. З метою унаоч-
нення структури діалектної просторової конструкції з її ядром 
та периферією встановлено особливості окремих рис одного 
структурного рівня (фонологічного) та одного з виявлених 
комплексів нашарованих діалектних рис різних рівнів на 
території південно-західного наріччя. Визначено ареали ядер 
та периферій найважливіших фонетичних рис обраної групи 
лексики (зміни артикуляції голосних переднього ряду в 
ненаголошеній позиції, а також асиміляції приголосних за 
дзвінкістю/глухістю). На основі комплексного аналізу 
нашаровуваних на одній території діалектних просторових 
конструкцій різнорівневих рис виявлено зону вібрації в 
наддністрянсько-подільському міждіалектному пласті. 
Розглянуто специфічну зону вібрацій на зіткненні літеральних 
частин периферійних ареалів наддністрянських та подільських 
говірок (межиріччя Серету та Збруча), де виявлено ознаки не 
тільки змішаності, а й перехідності. 
 

3. Багнюк Наталія. Середньошрифтове четвероєвангеліє: лінгвістич-

ний і палеографічний аналіз: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 

10.02.01 / Н. В. Багнюк; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2011. – 16 с.  
З'ясовано погляди вчених на проблеми походження 
безвихідних дофедорівських першодруків. Середньо-
шрифтове Четвероєвангеліє вперше проаналізовано з погляду 
лінгвістики та палеографії. Проведений аналіз графіко-
орфографічних особливостей тексту дозволяє датувати цю 
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пам'ятку кінцем XV - початком XVI ст. Виявлено фонетичні та 
граматичні особливості української мови даного Євангелія. 
З'ясовано, що виконавці пам'ятки пов'язані походженням з 
межовою територією між наддністрянськими та волинськими 
говірками. 
 

4. Кулієвич Мирослава. Рукописна збірка віршів Климентія Зіновієва: 
лінгвістичний та палеографічний аналіз: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01. – українська мова / 
М. С. Кулієвич – Л., 2014. – 21 с.  

Вперше досліджено палеографічні та графіко-орфографічні 
особливості скорописного письма в тексті пам'ятки, що 
уможливило визначення осередку, де письменник здобував 
освіту. Проаналізовано діалектні ознаки віршів К. Зіновієва за 
допомогою методу лінгвогеографічного аналізу, що 
посприяло уточненню місця походження письменника. 
Вдосконалено підходи до аналізу діалектних явищ у пам'ятках 
української мови, зокрема сформульовано принцип і чинники 
виокремлення говіркових елементів у текстах віршів 
К. Зіновієва. Діалектні риси пам'ятки локалізовано в україн-
ському діалектному просторі на підставі порівняння з картами 
Атласу української мови. Набули подальшого розвитку вчення 
про особливості книжно-літературної української мови на 
народній основі кінця XVII – початку XVIII ст.; методика 
палеографічного та лінгвогеографічного аналізу писемних 
пам'яток української мови середньоукраїнської доби.  
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НАШІ БАТЬКИ 

 

Лідія Коць-Григорчук 

 

Структурують суспільство в основному три покоління. Серед 

них центральне місце займають батьки. 

Трагедія зазбручанської частини України полягала значною 

мірою і в тому, що знищено радянською владою середню верству 

суспільства – батьків саме в пору їхнього творчого злету, високої 

інтелектуальної напруги. За різними звинуваченнями нищено батьків 

не тільки в містах, але й по селах, особливо ту найактивнішу частину –

господарів-селян. Створивши в такий спосіб провалля між поколін-

нями, легше стало прибрати до рук молодь. 

У Галичині батьки в основному, незважаючи на репресії з боку 

окупаційних режимів, усе ж вижили. Розділила їх, однак, Друга світова 

війна: частина опинилася на Заході, більшість залишилася в Україні. 

З перспективи часу бачимо, наскільки важливою і відпові-

дальною була життєва місія тих і тих, якою важкою бувала їхня доля. 

Ми ж не осиротіли: з нами були наші Батьки – діячі науки та 

культури, носії високих моральних чеснот, люди, щиро віддані 

виховній праці з молоддю, наші друзі, опікуни та світочі водночас.  
Тому згодом ми так тривожно супроводжували поглядами 

рухливі «чорні во́рони»1, що шугали вулицями наших міст. Тому так 
боляче сприймали нові та нові відомості про вивози й арешти. 

Заарештовано та прилюдним судилищем принижувано нашого 
видатного композитора Василя Барвінського. Проте він – один із 
Батьків нашого музичного світу – і в мордовських таборах допомагав 
музично обдарованій українській молоді. Саме такий невідомий 
Барвінський зберігся на світлині. Невідомі прізвища співаків, але їхній 
надто скромний, як для естрадних виконавців одяг і весь інтер’єр, та, 
головне, постать великого Композитора і піаніста за поганеньким 
інструментом досить промовисті. Засвідчує табірні умови благородної 
діяльності професора Василя Барвінського і напис на зворотному боці 
світлини, автор якого, один із виконавців дуету «друг Михайло» дарує 
її «подрузі Галі» 5-го грудня 1955 року. «Подруга Галя» – Галина 
Регеза – була ще тоді в’язнем мордовського табопу № 6. З її слів 

                                                 
1 «Чорними во́ронами» називали авта, якими возили арештантів. 
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відомо, що світлина походить із чоловічого табору. Його 
найімовірнішу адресу, отже, й місце події, виявила професор Стефанія 
Павлишин на одному з листів Станіслава Людкевича до Василя 
Барвінського1 :  

Мордовская АРСР  
Зубово-Полянский р-н 
пос. Явас, 385/7-1 

Певний час перебував у мордовських таборах наш митрополит 
Йосиф Сліпий, зокрема в таборі № 14, який складався з 
військовополонених різних національностей і в’язнів-українців. 
Митрополит вільно розмовляв різними мовами, а величава постать, 
вишукані манери та достойні вчинки викликали велику загальну 
пошану в’язнів, яка проектувалася і на його земляків. 

Прославилися в таборах і українські священики: вони й там, 
ризикуючи, виконували свої душпастирські обов’язки. 

Наші Батьки, що залишилися на волі, були змушені зносити 
нагінки й переслідування. За деким навіть остентацийно стежили, 
тож знайомі боялися й підходити до таких людей. Ця ізоляція 
обернулася великим горем для професора Івана Крип’якевича, бо 
місцеві лікарі не насмілювалися відвідувати його важкохворого сина 
Богдана-Петра. З пошаною говорилося тоді у Львові про прибулого 
нещодавно, але вже прославленого ортопеда професора Іллю 
Зайченка, який, без вагань, взявся лікувати хворого. 

Власне стан здоров’я того сина змусив залишитися у Львові 
професора Крип’якевича – одного з найвидатніших істориків 
України, якому чи не в першу чергу варто було б емігрувати. 

Був Іван Петрович занадто відомою постаттю, і надто великим 
був вплив його праць на свідомість українців у світі, щоб можна було 
непомітно усунути його з авансцени. Тож прилюдно ламали вченого: 
змушували його та інших визначних українських учених 
заперечувати власні постулати, осуджувати свої наукові здобутки. 

Такі психічні та моральні вівісекції наших провідних 
інтелігентів повинні були формувати по-новому свідомість галичан. 
Усі ці акції викликали хіба що щире співчуття, співпереживання, але 
не зменшували пошани до світочів нашої науки та культури, не 
стирали з пам’яті їхньої великої подвижницької праці. Присутні, хоч 

                                                 
1 Дякую проф. Стефанії Павлишин за цю знахідку і п. Олександрі Блавацькій за 

сприяння в пошуках адреси. 
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і під примусом, ми подумки захищали наших зацькованих Батьків. 
Були з ними. 

Усі такі акції закінчувалися здебільшого не на користь 
нападників. Це особливо виразно виявилося під час прилюдних 
розправ із проф. Михайлом Рудницьким: дуже бистрою була реакція 
професора та гнучкою його журналістська кмітливість. Вільно 
володів не лише великим обсягом знань, але й іронією, мав добре 
почуття гумору, тож із легкістю висміював штамповані 
звинувачування опонентів. Лаяли за праці «Між ідеєю і формою» 
(1932) та «Від Мирного до Хвильового» (1936), за участь у 
петлюрівській місії в Парижі. Вкінці появилося в коридорі біля 
деканату (а був деканом філологічного факультету) велике 
оголошення, що дня ... о год ... професор Михайло Рудницький 
виголосить доповідь про буржуазно-націоналістичні настрої в 
письменницькому середовищі Галичини 20-их-30-их років. 

Здавалося, що в залі Collegium maximum, де мала відбутися 
імпреза, зібрався весь інтелігентський Львів. Професор Рудницький 
почав: 

– Тому, що в центрі українського письменницького, в тому 
числі й буржуазно-націоналістичного життя був тоді я, говоритиму 
про себе. 

Загриміли оплески. 
Говорив про вузлові події та обставині своєї біографії, про те, 

що в юності захоплювався Генріхом Бергсоном1 і спеціально слухав 
у Парижі його лекції. Вільно володіючи кількома європейськими 
мовами, зокрема французькою, був перекладачем у дипломатичних 
сферах. Як літературознавець, намагався визначати місце 
українських письменників і їхніх творів у світовому літературному 
процесі. 

З гумором захищав драматургію Лесі Українки від бездарних 
звинувачень у «низькопоклонстві перед Заходом». На запитання, 
чому не зазнав упливу і навіть не поцікавився ідеологією «Вікон» і 
прогресивною діяльністю у «Вікнах» та в об’єднанні «Горно» 
Степана Масляка2 відповів, що в тому часі Берґсон3 і Масляк не були 

                                                 
1 Берґсон Г. (1859-1941) – французький філософ, член французької академії; 

впровадив у науку термін інтуїтивізм; лауреат Нобелівської премії 1927 року. 
2 Масляк С. (1895-1960) письменник, перекладач. Дописував до лівих журналів, 

зокрема до «Вікон», член об’єднання «Горно». 
3 «Вікна» – місячник радянофільського спрямування, виходив у 1928-1932 рр. 
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ще в Європі, як оце тут тепер, тому не може бути мови про вплив на 
свідомість М. Рудницького ідей, що їх визнавав і пропагував 
шановний товариш Масляк. 

Більшість відповідей професора супроводилася схвальною 
реакцією зали. 

Словесне фехтування з Михайлом Рудницьким не вдавалося, 
бо тільки осмішувало опонентів. Тож змусили професора стати 
«співавтором» збірника памфлетів «Під чужими прапорами»1. Ми 
сприймали це «співавторство» як ще один жарт Михайла 
Рудницького. 

Влада бралася «перевиховувати» передусім працівників 
гуманітарної сфери знань: істориків, філологів, природознавців та ін. 
Здебільшого були це колишні абсольвенти, а згодом професори, 
доценти, викладачі західноєвропейських та середньоєвропейських 
університетів. Там вони здобували системи знань, що їх передавали 
студентам українських високих шкіл, зокрема і Львівського 
університету. Спроби наділяти деякі із ланок їхніх систем епітетами 
«буржуазна (теорія)» чи «буржуазно-націоналістична (концепція)» 
смішили своєю нелогічністю поліглотів типу Єжи Куриловича або 
Михайла Рудницького. Власне такі недоречності, а також 
звинувачення в низькопоклонстві перед Заходом були особливо 
відчутними, коли стосувалися мовознавства. 

Зрозуміло, що не знайшло реальної підтримки у Львівському 
університеті «нове вчення про мову» М. Марра, яке заполонило в 
сорокових – початку п’ятдесятих років більшість університетів 
Радянського Союзу. У нашому університеті з ним знайомилися, але 
тихий спротив його насильницькому впроваджуванню й водночас 
заборони інших лінгвістичних теорій та їхнього практичного 
застосовування, сприяли збереженню в діяльності мовних кафедр 
status(-y)-quo ante. 

Велике щастя мого покоління в тому, що були в нас підстави 
беззастережно вірити нашим Вчителям. Мабуть, ця віра додавала їм 
сили в часи таких випробувань, а ми гуртувалися біля них, як 
горнуться діти до поранених батьків. 

Але рани потроху гоїлися, дуже повільно почав 
відновлюватися ритм життя. Знов Батьки ставали нашою опорою, на 

                                                 
(література, мистецтво, критика). Працівники об’єдналися у групу 

«пролетарських письменників» „Горно”. 
1 Рудницький М., Бєляев В. Під чужими прапорами. – 1954. 
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них взорувалася молодь, а вістки про їхні сміливі чесні вчинки 
хвилями розходилися по Україні. Так поширилася чутка, що не 
дозволив себе шантажувати перспективою звільнення ув’язненої 
дочки професор Іларіон Свєнціцький. 

Стало відомо, що відмовилася від «компромісних пропозицій», 
вибравши для себе сибірське спрямування – поневіряння, славна 
Олена Степанів. Згодом численні шанувальники цієї першої жінки-
офіцера української армії відпровадять її в останню дорогу мелодіями 
стрілецьких пісень на слова «вічная пам’ять», а українська 
громадськість подбає про пам’ятник на могилі на Личаківському 
кладовищі. 

Багатьох надихав тоді «Кавказ» Т. Шевченка, С. Людкевича, 
виконуваний «Трембітою» під керівництвом Миколи Колесси. 
Масово ходили ми на добре аранжовані Шевченківські концерти, 
захоплювалися співом Бориса Гмирі, Івана Козловського, Дмитра 
Гнатюка та ін. Бурхливими оваціями зустрічали Максима 
Рильського, зачитувалися Олександром Довженком, Володимиром 
Сосюрою, Миколою Бажаном, Юрієм Яновським та Павлом Тичи-
ною (раннім, «Похороном друга»...), творчістю Андрія Малишка, 
особливо ж його відважним словом про голодомор. Більшість із них 
також уважали своїми Батьками. 

Нас подивляла майстерність акторів недавно сформованих 
стаціонарних українських львівських театрів, де так вдало 
поєдналися блискучі таланти Сходу й Заходу України. 

З роками потроху розділилося галицьке суспільство на дві 
верстви. Поділ зумовлювали не соціальні, навіть не партійно- 
організаційні чи національні чинники. Визначала його міра 
порядности індивідуумів, що входили до складу кожної із верств. 
Тоді над муравлищами кар’єристів і пристосуванців височіли (й досі 
височіють) такі постаті, як Станіслав Людкевич, Михайло Возняк, 
Іван Крип’якевич, Іларіон Свєнціцький, Лукія Гумецька, Іван 
Ковалик, Яким Ярема, Петро Коструба, Юльян Редько, Філарет і 
Микола Колесси, Мирон Зарицький, Володимир Левицький – усіх не 
перелічити. Була їм властива названа риса у її найповнішому 
вираженні. 

Вони плекали нашу вільну, несковану думку, відкривали нам 
осяйні світи нових ідей, окриленої праці та звершень і дарували 
насолоду творчости. У найскладніші відрізки нашого життя були 
поруч з нами.  
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Досліджено альтернації голосних та приголосних фонем у буковинських 

говірках. Особливу увагу приділено діалектним особливостям функціонування 

морфонологічних явищ, порівнянню регулярності певних змін у літературній 

мові та говірках. 

Ключові слова: морфонологічні явища,  альтернація, чергування, фонема. 

 

Серед проблем сучасної української морфонології важливе 

місце займає вивчення морфонологічних явищ у діалектах, 

порівняльний аналіз функціонування відповідних фонемних змін у 

говірках та літературній мові. Саме таких досліджень бракує на 

сьогодні, хоч про деякі морфонологічні явища йдеться в низці робіт, 

зокрема в узагальнювальних працях про українські діалекти [2; 3; 5; 7], 

у дослідженнях фонетичних особливостей говірок, окремих 

морфонологічних модифікацій [1; 4; 8]. Чергування не випадково 

найбільше привертають увагу вчених, оскільки, з одного боку, 

альтернації (модифікації фонемного складу морфем, які полягають у 

заміні однієї фонеми іншою (у тому числі фонемним нулем) або 

сполукою фонем)) займають центральне місце в системі 

морфонологічних явищ, а з іншого, –  для української мови це 

характерне,  пов’язане із фузією на стику морфем явище, на відміну від 

елізії та накладання. 

Метою статті є з’ясувати особливості функціонування 

чергування як морфонологічного явища в буковинських говірках. 

Для буковинських говірок характерні ті ж самі типи фонемних 

чергувань,  як і для сучасної української літературної мови. Однак 

відмінності полягають у регулярності,  продуктивності певних  

mailto:ukrmova.lnu@ukr.net
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морфонологічних  змін, їх взаємодії  зі  слово-  чи формотворчими 

афіксами. Розглянемо ті альтернації,  які властиві буковинським 

говіркам, використовуючи для аналізу слова, подані в «Словнику 

буковинських говірок» [6], який є диференційного типу, тобто містить 

тільки ту лексику, яка відмінна від літературної (семантикою, 

фонетичними чи граматичними особливостями). 

У буковинських говірках спостерігаємо характерне для 

української мови чергування голосних /о/, /е/ з /і/, зокрема при 

відмінюванні іменників жіночого роду з кінцівкою основи -ість: 

баність (‘журба, туга’) – баности [6 : 23], слабість (‘хвороба’)– 

слабости [6 : 499]. Умови функціонування цього морфонологічного 

явища в діалектному мовленні аналогічне до літературного: голосні о, 

е виступають у відкритому складі, а і – у закритому: воловід (‘налигач, 

мотузка’) – на воловоді [ 6 : 63], вертіб (‘природна западина на полі з 

водою або без води’) –  вертебу [6 : 49], гній – гноїще (‘1. місце, де 

лежав гній; 2. купа гною’) [6 : 72], гноярка (‘місце, де складають гній’) 

[6 : 72], гребінь (‘частина плуга, гряділь’) – гребеня [6 : 76], рогіз 

(також ругузд ‘рогоза’ [6 : 469]) – рогозу [6 : 458], розвід (‘розлучення’) 

– розводу [6 : 460], розговір (‘розмова, бесіда’) – розговору [6 : 460], 

росохір (‘стовп з росохами, на яких сушать глечики, горшки’ –  

росохора) [6 : 467]. Одночасно при творенні деяких з наведених форм 

відбувається чергування твердих/м’яких приголосних. Парадигма 

відмінювання іменника росів (‘1. бульйон; 2. росіл – рідина квашених 

або консервованих овочів’) [6 : 467], крім  зміни /і/ на /о/ та /сˊ/ – /с/, 

маркована альтернацією /в/ – /л/: розсолу [6 : 467]. Назване чергування 

голосних функціонує більш послідовно, ніж у літературній мові: Біг – 

Бога (пор. також бігматися – ‘божитися, присягатися’, бігме –‘незм. 

заст. їй-богу’) [6 : 31], проте не можна вважати його повністю 

регулярним, оскільки існують винятки, пов’язані, зокрема, і з 

семантикою відповідних слів: пор. свобода – свобідний (‘1. вільний; 2. 

нежонатий’) [6 : 500]  і  слободити (‘звільнити’) [6 : 500]  – слободний 

‘1. вільний; 2. вихідний’) [6 : 500]. 

Як і в літературній мові,  у буковинських говірках функціонують 

чергування /о/ –/ø/,   /е/ – /ø/  при словозміні іменників. Зокрема, ця 

альтернація відбувається при відмінюванні іменників чоловічого роду 

з фіналлю типу tоt  або tеt: анталок (‘міра рідини, 50–100 л,  бочка  

такого розміру’) – анталка [6 : 19], банячок – банячка [6 : 24], бузівок 
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(‘річне теля’) – бузівка [6 : 41], бучок – бучка [6 : 41], вівсьорок (‘вид 

парубочої прикраси з бісеру’) – вівсьорка [6 : 52], відаток (видаток – 

‘урожай, намолот’) – відатку  [6 : 52], відводок (‘перегородка у вулику, 

що ділить його на дві половини, у кожній з яких є бджолина матка’) – 

відводка [6 : 52], горшок (‘1. каструля;  2. горщик’) – горшка [6 : 75], 

відземок (відзамок –‘1. нижня частина спиляного. зрубаного або 

викопаного з коренем дерева; 2. перен. міцний. кремезний) – відземка’ 

[6 : 53], Візок (‘астр. Велика Ведмедиця’) – Візка [6 : 56], вітрячок 

(‘віялка’) – вітрячка [6 : 60], вовчок (‘вид реп’яха’) – вовчка [6 : 62], 

рабунок (‘грабунок. пограбування’) – рабунку [6 : 448], рахунок 

(‘вигода’) – рахунку [6 : 451],  рачок (‘пеньок зрізаної кукурудзи’) – 

рачка [6 : 451],   реґізок (‘змійка (деталь одягу)’) – реґізка [6 : 452], 

склецок (‘1. клунок; 2. невеликий мішок чи неповний мішок (переважно 

із зерном’) – склецка [6 : 494],  баранец (‘зменшене. до баран’)  –  

баранца [6 : 24], баюрец  (‘зменшене до баюр – вид вузького пояса, 

витканого з різнокольорових ниток; використовується також як 

шлейка до торби’) – баюрця, баюрцем [6 : 27], билень (‘1. коротша 

частина ціпа, бияк; 2. рідк. палиця’) – билня [6 : 30], боханец  (‘1. 

невелика булочка, хлібець, який гарячим обкачують у тертий часник з 

олією; 2. хлібина, спечена на листку капусту або хріну; 3. хлібина’) – 

боханца [6 : 37], валовец,, валівец – валовцу, валівцу (‘груба пряжа, вал’) 

[6 : 46], вінкель (вінкіль, вінкиль – ‘1. ріг будинку, вулиці; 2. спец. 

косинець’)– вінкля [6 : 57], воскодавец (‘прилад для пресування воску’) 

– воскодавца [6 : 64], голубец (‘голуб’) – голубца [6 : 73], гостинец 

(‘шлях, проїжджа дорога між населеними пунктами’) – гостинца, на 

гостинци [6 : 75], раптовец (‘раптовий, несподіваний дощ’) – 

раптовца [6 : 451], ржавец (‘руда, іржаве багно, болото’) – ржавца [6 

: 454], рибец ((ребец) – ‘риба’) – рибца, рибці [6 : 454], ріжень (‘палиця 

в санях. до якої прикріплюється кіш’) – ріжня, ріжні [6 : 456], романец 

(‘ромашка лікарська’) – романцу [6 : 466], бурок (‘вид теплого взуття 

на зразок валянок, шиються з сукна на ваті і підкладці’) – буркі [6 : 44], 

вовчок – вовчки, вовчків [6 : 62],  воросок (‘вірьовка, на якій висить 

колиска’) – вороска, вороски [6 : 63], вазонок (‘1. намальовані на папері 

квіти; 2. вазон, хатня квітка’) – вазонків [6 : 45–46], скілец (‘1. те саме, 

що стілець; 2. укріплення між платвами і кроквами’) – скільца [6 : 493] 

(одночасно відбуваються фонемні зміни /л/ – /лˊ/, /цˊ/ – /ц/) тощо. Це 

чергування відзначається регулярністю та великим обсягом 
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функціонування при формотворенні іменників з відповідною 

фонемною будовою. 

Такий самий тип чергування відбувається і при словотворенні, 

наприклад, свердель (‘свердел’) – сверлик (‘зменш.-пестл. від 

свердель’) [6 : 479] (при поєднанні з суфіксом -ик- змінюється /лˊ/ на 

/л/, аналогічно роскаль (‘заступ’) –  роскалик [6 : 467]). Відзначимо, що 

відбувається також спрощення у групі приголосних /рдл/ до /рл/ для 

уникнення невластивого українській мові консонантного скупчення. 

Зворотне чергування /ø/ – /о/ відбувається в родовому відмінку 

множини, якщо  іменники з типом фіналі оtt набувають нульового 

закінчення: анґалки, анґелки (‘сорт столової кукурудзи’) – анґалок, 

анґелок [6 : 18], біпки (‘зб. мн. рідк. лаврове листя’) – біпок [6 : 32], 

баклажка (‘1. фляга; 2. пуголовок’) – баклажок [6 : 41], бурачка (‘сорт 

червоних яблук’) – бурачок [6 : 43], ватулька (‘деталі кросен’) – 

ватульок [6 : 48], вияшки (віяшки, в’яшки, ув’яшки – ‘1. самотока, 

прилад для змотування пряжі на клубки; 2. перехресні планки на 

самотоці’) – вияшок [6 : 51], галушки (одн. галушка – ‘1. голубець, 

голубці; 2. кишка, начинена гречаною кашею; 3. шматочки тіста, 

зварені у воді або молоці’) – галушок [6 : 67], глубінка (‘сироїжка’) – 

глубінок [6 : 73], гульки (‘гуляння, танці’) – гульок [6 : 78], гунька (‘вид 

довгої свити з домотканного сукна’) – гуньок [6 : 78], самоходка 

(‘велосипед’) – самоходок [6 : 476], сикавка (‘1. маленька рибка з роду 

в’юнів; 2. дитяча іграшка чи цівка з бузини або верби з малим 

діаметром отвору, якими всмоктується вода, а потім видувається 

струменем; 3. насос; 4. перен. зла, нервова, сварлива жінка; 5. перен. 

про рухливу людину’) – сикавок [6 : 484]. 

Привертають увагу специфічні чергування /и/ – /ø/, і/ – /ø/  при 

відмінюванні іменників з фіналлю типу tиt, tіt, наприклад: виделиц 

(‘виделка’) –  виделці, виделців [6 : 50], галабайстир (‘алебастр’) – 

галабайстру [6 : 66], гандиль (гиндиль), гимбиль (‘комерція, торг’) – 

гандля (гиндля), гимбля [6 : 67], гимбиль (‘спец. рубанок’) –  гимбля [6 : 

69] (пор. гембель, гембіль, гимбель, гимбіль – гембля, гимбля [6 : 69]), 

гиціль (‘1. хлопець-підліток; 2. гицель’) – гицля [6 : 70–71], гориц (‘1. те 

ж саме, що горн; 2. зменшене до гори’) – горца [6 : 74], річиниц (‘строк, 

термін’) – річинцу [6 : 458], ринділь (‘пристрій. яким розпушують 

землю’) – риндля [6 : 455], ринзиль (‘чемодан’) – ринзля [6 : 455], 

рондиль (‘велика каструля, казан’) – рондля, у рондли  [6 : 466], сажинь, 
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сажінь (сажень –  ‘давня лінійна міра (дорівнює 3 аршинам або 

2,134 м’) – сажня, у сажні, сажнів [6 : 473–474], сведир (‘кофта ручної 

роботи з шерстяних ниток’) – сведра [6 : 479], скрутиль (‘віхоть’) – 

скрутля [6 : 498]. Однак вони нерегулярні: пор. сворінь (‘1. заст. болт; 

2. прикіл, кельм; 3. металевий стрижень, який закладають у колеса; 4. 

частина валка (для розтирання грудок)’) –  своріня [6 : 481]. 

Чергування приголосних фонем, як правило, відбуваються на 

міжморфемному шві при поєднанні основи та словозмінного афікса 

або твірної основи і дериватора. Ці альтернації є активним 

дериваційним або формотворчим засобом. 

Серед чергувань приголосних фонем значно поширена зміна 

задньоязикових /ґ/, /к/, /х/ на передньоязиково-ясенні шиплячі /ǯ/, /ч/, 

/ш/ та горлового /г/ на /ж/. Насамперед, з цього типу альтернацій увагу 

привертає  чергування /ґ / – /ǯ/, відсутнє в сучасній українській 

літературній мові внаслідок грубого втручання у фонемну систему 

мови. Йдеться насамперед про штучне вилучення букви ґ, що 

зумовило зникання відповідного звука. Відновлення 

«дискримінованої» літери та активне пропагування відповідного звука 

не повернуло втраченого морфонологічного чергування. Альтернація 

/ґ / –  /ǯ/ (як і /ґ / –  /ʒʹ/, /ʒ/), на відміну від говірок, не функціонує в 

українському літературному мовленні. Такий її занепад не можна 

вважати природним, оскільки спричинений був не внутрішнім 

розвитком мовної системи, а втручанням у неї ззовні, вилученням ґ, а 

також намаганням відсунути на периферію дзвінкі африкати дз, дж, які 

належать до історичних рис української фонологічної системи. Проте 

в діалектному мовленні назване морфонологічне чергування  

регулярно функціонує, хоч  і охоплює невелику кількість лексем, що 

пов’язане з нетиповістю фіналі /ґ/. У буковинських  говірках 

альтернація /ґ / – /ǯ/ зафіксована, зокрема,  при утворенні дієслова 

бешиджитиси (‘мед. опухати’; від бешиґа  – ‘мед. бешиха’) [6 : 30]. 

Чергування /к/ – /ч/  відбувається при утворенні здрібнілих, 

зменшено-пестливих  іменників за допомогою суфіксів -к-, -ок-, -ин-, 

-ик- (-ік-), Ø: бадіка (‘близький родич, старший віком – брат, чоловік 

сестри, брат батька або матері’) – бадічка [6 : 21], баняк (‘велика 

посудина для страви, чавун, каструля’) – банячок [6 : 24], барівка – 

барівчина [6 : 25], баярок – баярочок  [6 : 27], бук (‘палка’) – бучок [6 : 

41], скрипник (‘1. музикант; 2. скрипаль’) – скрипнички (‘мн. зменш. 
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музиканти’) [6 : 498], сардак ‘1. рід теплого верхнього жіночого та 

чоловічого одягу з грубого домотканного сукна; 2. верхній святковий 

одяг з домотканного сукна, оздоблений різнокольоровими шнурками чи 

вишивкою; 3. верхній одяг (куртка) з домотканого сукна без рукавів з 

вовняним начосом’) – сардачина (‘зменш. до сардак’), сардачок 

(‘зменш.-пест. до сардак’) [6 : 477], сарака (‘бідолаха, нещасна 

людина’) [6 : 477] – сарачя, сарачє (‘зм. форма від сарака; бідолашне 

дитя’), сарачятко, сарачєтко (‘зменш.-пестл. форма від сарака’) [6 : 

478], самотока – самотічка (‘пристрій для змотування ниток (міток) 

на клубки ’) [6 : 476]. 

Більшість з таких  іменників утворюються за участі чергувань 

голосних  фонем (/о/ – /і/, /о/, /е/ – / Ø/): рийка (‘1. п’ятачок у свині; 2. 

зневажл. рот’ [6 : 455] – риєчка [6 : 454]), ринка (‘1. каструля 

(невисока); 2. невеликий глиняний горщик; 3. сковорода’) – риночка [6 : 

455], валовец, валівец – валівчик (зменшене) [6 : 46] (у цьому слові 

додається ще зміна твердого передньоязикового приголосного на 

м’який), світивка (‘обряд. 1. старша дівчина на весіллі з боку жениха 

(молодша сестра або близька родичка); 2. дружка у молодого; 3. 

дівчина-підліток, яка підтримує кінці фати молодої на весіллі’) [6 : 

480] – світивочка (‘зменш.-пестл.до світивка’)  [6 : 480], скуртка 

(‘куртка’) – скурточка (‘зменш. до скуртка’) [6 : 499],  сліпак 

(‘фурункул’) – сліпачок ‘зменш.-пестл. до сліпак’ [6 : 500].  Особливо 

активним виступає чергування /о/, /е/ – /Ø/, що пов’язане з 

необхідністю уникати важкі для вимови сполуки приголосних, які 

виникають внаслідок процесу словотворення. Зокрема, якщо іменники 

мають структуру фіналі tк, то одночасно відбувається і зміна /ø/ – /о/: 

барівка – барівочка [6 : 25], батка (‘кольорова смужка або клітина у 

тканині’) – баточка (‘вид ткання квадратиками’)  [6 : 26], равлики 

(‘бот. настурція’) – равлички [6 : 448], склєнка (‘пляшка’) – склєночка 

(‘зменш. від склєнка’) [6 : 494]. 

Рідше при утворенні зменшено-пестливих іменників 

функціонують альтернації /г/ – /ж/, /х/ – /ш/, наприклад: роги – ріжки  

[6 : 457], бляха (‘бляшана форма для випікання хліба’) – бляшка [6 : 34]. 

Зміна /к/ на /ч/ відбувається також при утворенні іменників – 

назв осіб жіночого роду від назв осіб чоловічого роду за допомогою 

суфікса -к-: різник – різничка (‘дружина різника’) [6 : 457]. 
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Крім іменників, назване морфонологічне явище функціонує при 

творенні прикметників із суфіксами -н-, -ін-, -ен-, -Ø-, наприклад: 

бурсук – бурсучий (‘борсуковий’) [6: 44]. Однак, порівняно з 

іменниками, для прикметникового словотворення така альтернація не 

властива. Так само незначна кількість дієслів перебуває у сфері дії 

названого чергування. Зауважимо, що  альтернація /к/ – /ч/  у 

буковинських говірках  функціонує переважно в межах тих самих 

словотвірних  типів,  що і в літературній мові.  

Альтернація /г/ – /ж/ охоплює значно меншу кількість лексем,  

ніж  /к/ – /ч/. В основному вона функціонує  при утворенні іменників 

за допомогою суфіксів -ок-, -ік-, а також прикметників із суфісом -н- та 

нульовим афіксом: Біг – Божий [6 : 35] (із закономірним чергуванням 

голосних /і/ – /о/ відповідно у відкритому та закритому складах), сапоги 

(‘чоботи’) – сапожок (‘чобіт’), сапожнік (‘швець’) [6 : 477] тощо. 

У буковинських говірках, як і в літературній мові, функціонують 

чергування задньоязикових та горлової  приголосної  з 

передньоязиково-зубними м’якими /к/ – /ц′/, /х/ – /с′/, /г/ – /з′/. 

Особливо великий обсяг лексем охоплює альтернація /к/ – /ц′/, що 

пов’язано з продуктивністю суфіксів -к-, -ник-, -ок- і відповідною 

кількістю лексем з /к/ у фіналі. Наприклад, такі чергування маркують 

парадигму відмінювання іменників жіночого роду на -ка: барабулєнка 

– барабулєнці [6 : 24], барилка (‘барило,  бочка для вина, горілки’) – 

барилці [6 : 25], бочівка – у бочівці [6 : 37], бурачанка, бурачєнка (‘1. 

листя буряків. 2. ділянка землі, де росли буряки; 3. жом з буряка; 4. 

самогон з буряків’) – на бурачанці, на бурачєнці [6 : 42–43], гребінка (‘1. 

дошка з набитими цвяхами для розчісування клоччя; 2. сорочка з 

грубого полотна’) – на гребінці [6 : 76], гуцанка (‘гойдалка’) – на 

гуцанці [6 : 78], риночка – риночці [6 : 455], ринка – у ринці [6 : 455], 

рубашка (‘1. сорочка (спідня) жіноча; 2. верхня чоловіча сорочка’) – 

рубашці [6 : 468], сіварка (‘сівалка’) –  на сіварці [6 : 488]. Однак така 

зміна непослідовна: боклашка (боклажка)  – у боклашкі [6 : 41]. 

При змінюванні деяких іменників зафіксовано альтернацію /к/ – 

/ц/: самотока – на самотоци [6 : 476]. 

У літературній мові спостерігаємо регулярне морфонологічне 

чергування /цˊ/ – /ч/ (криниця – криничка, молодиця – молодичка). 

У буковинських говірках зафіксовано  альтернацію /ц/ – /ч/. Зміна саме 

твердої зубної фонеми на шиплячу пов’язана з характерною для 
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буковинських говірок твердістю /ц/ у суфіксі  -иц(а) (так само і -ец-). 

Названа альтернація   охоплює значну кількість слів і є регулярною. 

Зокрема, ця зміна відбувається при утворенні здрібнілих, зменшено-

пестливих іменників за допомогою суфіксів  -к-,  -ин- ,  -ик-- (-ік-), 

наприклад, алтица (‘клинок під пахвою у чоловічій або жіночій 

сорочці, кожусі тощо’) – алтичка [6 : 18]. 

Спостерігаємо аналогічне до літературної мови чергування 

приголосних /д/ – /ǯ/  при творенні пасивних дієприкметників: будити 

(‘коптити, готувати буженину’) – буджений (‘копчений’) [6 : 41], 

вібриндитиси (-са) (док. вид; ‘наряджатися, вишукано одягатися’) – 

вібриджений (‘нарядний, вишукано одягнений’) [6 : 51], вілагодити 

(док. вид ‘лагодити, ремонтувати’) – вілагоджений 

(‘відремонтований’) [6 : 57], розпудити (‘лякаючи, розігнати когось’) 

[6 : 463] – розпуджений (‘розігнаний’) [6 : 463]. Таку ж зміну 

зафіксовано при творенні іменника гладжіня (‘вирівнювання глиняних 

стін дощечкою під час мазання’) [6 : 71] від дієслова гладити (‘1. 

вирівнювати дощечкою глиняні стіни під час мазання’) [6 : 71] 

(зауважимо, що існує варіант глажіня [6 : 71] з чергуванням /д/ – /ж/).  

Зафіксовано лексеми, при творенні яких відбувається 

чергування /ш/ – /с/: бардаш (‘широка теслярська сокира, барда’) – 

бардиско (‘частина барди, топорище’) [6 : 25]; /сˊк/ – /шч/: свабський 

(‘виготовлений з фабричного білого полотна’) – свабшчина  

(‘фабричне біле полотно’) [6 : 478]. У дієслівній парадигмі виявлено 

зміну /т/ – /ч/: скуботати (‘те саме, що скобати: 1. лоскотати; 2. 

перен. знев. турбувати’) [6 : 495]) – скубочи [6 : 498]. 

Особливо багато лексем охоплює чергування твердих 

передньоязикових приголосних із парними їм м’якими або навпаки.  

Регулярність та продуктивність цього типу морфонологічних 

альтернацій в основному аналогічні в діалектному та літературному 

мовленні. Зокрема, чергування /лˊ/ – /л/ спостерігаємо при творенні 

іменників з суфіксами -ин- (бараболя, бараболя (‘картопля’) – 

бараболина, бараболина (‘1. картоплина; 2. зб. картоплиння; 3. 

картоплище’) [6 : 24]); -ак- (бджола - бджоляк  (‘зб. бджолиний рій’) 

) [6 : 27]); прислівника босяка (‘босоніж’)  [6 : 37] від прикметника 

босий (‘роззутий’) [6 : 37] за допомогою суфікса -ака-, прикметників з 

суфіксом -ист(ий) (варґуля (‘вузол, кулька на пряжі’) – варґулистий 

(‘нерівний, з варґулями’)) [6 : 47]. 
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Характерним є  морфонологічна зміна твердої/м’якої 

приголосних фонем для відмінкових форм іменників перед 

закінченням -і: верстат (‘1. столярна майстерня; 2. верстат’) – у 

верстаті [6 : 48], винтузи (‘мед. банки’) – винтузів [6 : 50], віси (‘вага’) 

– вісів [6 : 59], гарбудз, гарбуз (‘кавун’) – гарбудзів, гарбузів [6 : 68], 

гармузи (‘скляне посріблене намисто’) – гармузів [6 : 69], рада 

(‘розмова, домовленість’) – при раді [6 : 448]. Однак є і певні 

відмінності, які пов’язані з фонетичними особливостями 

досліджуваних говірок. Зокрема,  при  відмінюванні іменників з 

кінцевою /ц/ основи (для літературної  мови така фіналь не властива) 

відбувається морфонологічне чергування /ц/ – /ц′/: баюрец - баюрця [6 

: 27]. Однак така альтернація не є регулярною. Зафіксовано низку форм 

без названого морфонологічного явища: безглуздівец, безглузґівец 

(‘рідк. дурень’) – безглуздівца, безглузґівца [6 : 29], боханец - боханца [6 

: 37], брехливец (‘брехун’) – брехливца [6 : 39]. Послідовно 

спостерігаємо таке чергування  перед закінченням -і при відмінюванні 

іменників жіночого та чоловічого роду: бахурица (‘згруб. дівчисько, 

дівчина-підліток’) – бахуриці [6 : 27], беглица (‘зб. всяка дрібна риба’) 

– беглиці [6 : 28],  бербеница (‘невелика діжка для сиру та бринзи’) – 

бербениці [6 : 29], безглуздівец, безглузґівец – безглуздівці, безглузґівці 

[6 : 29], веселица (‘райдуга’) – веселиці [6 : 49],  виверица, (вивірица, 

веверица – ‘білка’)  – вивериці [6 : 50], вилца (‘спеціальні двозубі вила 

для копання буряків’) – вилців [6 : 50], відданица (‘дівчина на відданні, 

дівка’) – відданиці [6 : 53], головица (‘1. частина упряжі на голові коня; 

2. знев. удар по голові’) – головиці [6 : 73], голубец (‘голуб’) – голубців [6 

: 73], гопери (‘гиртоп – яма, вибоїна’) [6 : 70]) – гоперів [6 : 74], 

гуртовица (‘спільне користування полем для випасу худоби після збору 

врожаю’) – гуртовиці [6 : 78], салагори (‘колективне відкидання снігу’) 

– салагорів [6 : 474].  

Спостерігаємо при відмінюванні деяких іменників чергування 

/ц′/ – /ц/: ручиці (‘один із задовбаних на кінцях переднього і заднього 

насадів саней. щоб підтримувати з боків кузов, дошки, драбини, або 

розсипчастий вантаж’) – ручиц [6 : 471]. Для іменників жіночого роду 

з нульовим закінченням у називному відмінку однини характерним є 

чергування м’якої фінальної приголосної з парною їй твердою перед 

закінченням -и у родовому відмінку однини: грань (‘жар’)  – грани [6 

: 76]. 
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Спорадично функціонує чергування /р/ – /рˊ/ при утворенні 

родового відмінка однини: гомнар (‘кожен із стовпчиків, на яких 

стоїть горн’ [6 : 73] (горн – ‘комин, частина печі’ [6 : 74]) ) – гомнаря 

[6 : 73]. 

Чергування твердих/м’яких приголосних відбувається і при 

творенні іменників з суфіксами -н(я), -івк(а), -енк(а), -івств(о) 

(наприклад, бджола – бджольня (‘рідк. пасіка’) [6 : 30], боштан, 

баштан (‘гарбуз’) [6 : 37] –  боштаня, баштаня (‘ділянка землі, де 

росли гарбузи’) [6 : 38], бринза – бринзівка (‘діжка для бринзи’) [6 : 39], 

гарбуз – гарбузєнка (‘1. стебло кавуна; 2. земля, де росли кавуни’) [6 : 

68], ґазда (‘дбайливий, працьовитий господар’) –  ґаздівство 

(‘господарство’) [6 : 79]), прикметників з суфіксами -уцк(ий), -

івськ(ий) (білий – білюцкий (‘білесенький, дуже білий’) [6 : 32], ґазда 

(‘дбайливий, працьовитий господар’) –  ґаздівський (‘хазяйський’) [6 : 

79]). 

Отже, у буковинських говірках активно функціонують усі типи 

морфонологічних альтернацій, які властиві літературній мові. Проте є 

і такі (зокрема, чергування /ґ/ – /ǯ/, /ц/ – /ч/, /и/ – /ø/, і/ – /ø/), які 

характерні для діалектного мовлення. Як правило, морфонологічні 

явища у досліджуваних говірках  виявляють  високу регулярність і 

широку сферу дії. 
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MORPHONOLOGIKAL ALTERNATIONS IN THE BUKOVINA 

DIALECT 

 

Luboslava Asiyiv 

 
The article is devoted to the description of alternations taking place in the Bukovina 

dialect. Special attention has been paid to dialect peculiarities of morphonological phenomena 

functioning.  

Among all the morphonological phenomena a central place in the system is occupied 

by duties - modifications of phoneme composition of morphemes that consist in replacement 

of one phoneme other (including by a phoneme zero) or by connection of phonemes. The 

differences are regularity, efficiency morphonological certain changes, their interaction with 

word-formation affix or formative affixes. The duties of phonemes, as a rule, take place on 

intermorpheme guy-sutures at combination of basis and affix or formative basis and 

derivational affix. These alternations are active derivational  means  in Bukovina dialects. In 

Bukovina dialects are seeing is typical for Ukrainian alternating vowels. Attract attention to 

specific alternation / и / - / ø / and /і/ - / ø / in the conjugation of nouns finally type tyt, tit. 

Bukovina dialects actively operate all types morphonological alternatsiy that peculiar literary 

language. However, there are those (including duty / ґ / - / ǯ /, / ц/ - / ц  ́/, / и / - / ø /, / і / - / ø /), 

which are characteristic dialect speech. Usually morphonological studied phenomena in 

dialects show high regularity and wide scope. Mainly alternations of consonantal phonemes are 

marked regularity. On the whole for the word-formation of adjectives there is more 

characteristic duty of consonantal phonemes. Especially active and regular is alternational rows 

of /к/ - /ч/ during the derivate of adjectives by means of suffixes of -к-, -ок-, -ин-.  Under 

regularity some understand the morphonological phenomena  him obligatory participating in 

formation of certain form or new lexeme by means of identical affix facilities from words, the 

end of basis of that is folded by of the same type phoneme connections. 

Key words: morphonological phenomena, alternation, phonema. 
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ДІАЛЕКТНІ НОРМИ В ГОВІРЦІ СЕЛА РОЗЛУЧ 

ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕКСТІВ 

 

Наталія Глібчук 

 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

кафедра української мови, 

вул. Університетська, 1/234, 79001 Львів, Україна, 

тел.: (0 322) 239 47 17, natalka.glibchuk@gmail.com 

 
Розглянуто діалектні норми фонетичного, морфологічного, синтаксичного, 

лексичного рівнів у говірці с. Розлуч Турківського р-ну Львівської обл. на матеріалі 

діалектних записів, здійснених від типових носіїв говірки. Окреслено поняття 

діалектної норми. Наведено історичні та географічні відомості про вказаний населений 

пункт. Описано систему вокалізму та консонантизму цієї говірки, яка є мікросистемою 

бойківського діалекту. Визначено архаїчні явища, спонтанні риси, вузьколокальні 

особливості і ті, що характерні для інших говорів південно-західного наріччя 

української мови. Зазначено, що діалектні норми не є статичними, а піддаються впливам 

сусідніх говорів і мов. Описано характерні для мовлення діалектоносіїв граматичні 

явища. Проаналізовано словотвірні діалектизми. На основі фактичного матеріалу 

виділено різні тематичні групи лексики, розкрито значення семантичних діалектизмів. 

Діалектні явища проілюстровано контекстами, опублікованими в хрестоматії 

«Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти» (Львів, 2005). 

Ключові слова: діалектнатна норма, вокалізм, консонантизм, фонетичний 

діалектизм, семантичний діалектизм, словотвірний діалектизм, бойківський говір, 

говірка, південно-західне наріччя. 

 
Під час діалектологічної експедиції на Бойківщину, яка 

відбулася в липні 2003 року, нам вдалося обстежити говірку села 

Розлуч Турківського району Львівської області, а згодом опублікувати 

діалектні матеріали з цього населеного пункту в хрестоматії 

«Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти» [14]. 

Діалектні тексти – важливе джерело багатоаспектних лінгвістичних, 

фольклористичних, етнографічних, культурологічних, історичних 

досліджень. Насамперед вони цінні для мовознавців, бо дають змогу 

об’єктивно й вичерпно описати фонетичні, морфологічні, синтаксичні, 

лексичні особливості того чи іншого говіркового масиву. На думку 

mailto:natalka.glibchuk@gmail.com
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П. Ю. Гриценка, фіксація живого мовлення «дозволяє визнати текст за 

модель досліджуваної говірки, покласти його в основу моделювання 

говірки як системи» [3 : 7].  

Саме говірку як мікросистему репрезентують діалектні тести, 

записані в с. Розлуч Турківського р-ну Львівської обл. від шістьох 

інформаторів – типових носіїв цієї бойківської говірки, а саме: Велета 

Семена Івановича (1929 р. н., освіта 7 кл.), Велет Марії Степанівни 

(1929 р. н., освіта 7 кл.), Велет Ганни Андріївни (1927 р. н., освіта 4 кл.), 

Дзондзи Ганни Іванівни (1934 р. н.,  освіта 7 кл.), Носач Любові 

Несторівни (1943 р. н., освіта середня), Синицької Єви Луківни (1931 

р. н., освіта 7 кл.). Багатство мовлення респондентів та еврестичний 

потенціал розповідей стали поштовхом до транскрибування й 

публікації цих матеріалів, які можуть слугувати надійною джерельною 

базою для багатоаспектних діалектологічних досліджень.  

Мета статті – описати діалектні норми с. Розлуч Турківського р-

ну Львівської обл. на фонетичному, морфологічному, синтаксичному, 

лексичному рівнях. Об’єкт дослідження – типові представники 

с. Розлуч як мікросистеми бойківського говору. Предмет дослідження 

– діалектне мовлення вказаних інформаторів, матеріалізоване в 

аудіозаписах та затранскрибованих текстах. 

Обстежуваний населений пункт розташований у північно-

західній частині Бойківщини за 15 км від районного центру  м. Турки.  

Кількість жителів – 1294.  Площа – 591 га. У селі є залізнична станція 

по лінії Самбір – Турка. На південний схід від села розташована 

гора Розлуч (932 м), неподалік від якої бере початок річка Дністер. 

Село засноване 1511 р. під назвою Борисова Воля. У документах другої 

половини XVI ст. його часто називали Ровень (від назви річки). У 

XVIII ст. назва Борисова Воля зовсім зникла. У 1744 р. з невеликим 

загоном опришків у селі побував О. Довбуш. Його іменем названо 

джерело – Довбушева Криниця. 

Діалектні норми північнокарпатського говору і обстежуваної 

говірки зокрема досить стійкі, вони, хоч і зазнали певних змін під 

впливом літературної мови, залишаються надійним джерелом для 

дослідників. Ці діалектні норми мають свої особливості в різних 

говірках північнокарпатського говору. Ще І. Франко писав, що бойки 

«на всій території, порізаній багатьма крутими ланцюгами гір, не 

становлять однієї маси» [15 : 116]. На думку Л. Коць-Григорчук, 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%BA_%D1%80._%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
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«феномен Бойківщини полягає в тому, що при всій роздрібненості 

властивих їй діалектних рис у населення жива свідомість цілісності 

цього краю» [8 : 125]. Кожна бойківська говірка – неоціненний скарб 

для діалектологічних, етнографічних, етнолінгвістичних студій, тому 

й не дивно, що стільки вчених досліджувало цей ареал. 

Як відомо, діалектна норма – це сукупність найбільш стійких 

явищ діалетної системи, вибраних у процесі комунікації. «Діалектна 

норма створюється традицією життя говору, сприймається як 

природна»« [10 : 8]. «Норма в діалектах забезпечує існування певної 

діалектної структури як цілісної одиниці, оскільки дає змогу уникнути  

мовного хаосу, при тому що мова характеризується надзвичайним 

багатством форм на всіх рівнях, до яких долучаються особливості 

мовлення кожного мовця» [5 : 387]. 

Фонетична та граматична системи говору чи говірки, на відміну 

від лексичної, більш стійка, менш відкрита для динамічних процесів, 

для проникнення в неї явищ інших діалектів чи літературної мови. 

На фонетичному рівні у системі вокалізму для говірки села 

Розлуч найбільш характерними є такі особливості. 

Звук [е] → [и] як позиційний варіант перед м’якими приголос-

ними: ў нас |дужеи |було ц″і|каво // хто в’ід:а|ваўс″а / жеи|ниўс″а ў 

чит|вир′ // [14 : 153]; на С′в’і|тиǐ  |вич’ір′ ми |постиме //  [14 : 157]; на 

д|ругиǐ дин′ ми ўстайі|ме [14 : 157]. Це явище акомодації та гармонії 

голосного е охоплює південну частину Бойківщини, східні лемківські 

говірки і весь закарпатський діалект [1, ІІ  : к.  58]. 

Звук [и] має позиційно-комбінаторний вияв [ы] – голосний 

середнього ряду високого підняття: тог|ды при|ход′ат з |в’ін′ч’ін′а // [14 

: 153]. За нашими спостереженнями, голосний [ы] 

інформатори вживають непослідовно. Непослідовне вживання 

голосного [ы], можливо, зумовлене впливом літературної мови чи 

наддністрянського говору. Тут важко не погодитись із думкою 

Л. Коць-Григорчук, що «діалектна Наддністрянщина поглинає 

Бойківщину» [8 : 122]. 

У мовленні діалектоносіїв із Розлуча звук [а] після м’яких 

приголосних не змінює своєї артикуляції: |переит с″|в’атами тоǐ  
|тиждеин′  неи  |йіли мас|ногоу // [14 : 151]; веис″і|л′а  два дни // [14 : 151];  
|добре г|райут / |добре жи|т′а |буде // [14 : 153]. 
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Для представників обстежуваної  говірки характерне як помірне, 

так і сильне укання: мулу|диǐ  ви|купуйе / чи  гоу|р′іўкоў / чи |золотом / чи 

г|р′ішми // [14 : 151];  коу|лис″  ў даўни|ну |було сеи|ло оуд|не м’іш |тими 

гоу|рами / і назие|валос″а Йасеи|ниц″а // |л′уди неи поуд′і|лили м’іш соу|бойу 

і зроу|били та|к’иǐ  пеиреи|вулоук // [14 : 153]. Імовірно, у мікросистемі 

говірки ця риса закріпилася під впливом наддністрянського та 

надсянського діалектів. 

У системі голосних зафіксовано й спонтанні явища, що не мають 

історичного підґрунтя, наприклад,  [еи] замість [а] у слові беир′|в’інок і 

його похідних: і то|ди ўже |в’ін′ц″і п|летут з беир′|в’інку / |дехто 

м’ір|тов’і / а|ле  м’ір|тов’і |малоу / беир′в’ін|ков’і наǐ|л′іпш’е [14 : 151]. За 

даними ЕСУМ, це слово через польську і чеську мови запозичене з 

німецької  (Bärwіnkel) і вимовляється в українській літературній мові 

як бар|в’інок [4, I : 141]. У с. Бітля Турківського р-ну, с. Коростів 

Сколівського р-ну засвідчена форма бервінок [12, І : 49]. У діалектних 

записах із с. Волосянка Сколівського р-ну Львівської обл. поширений 

ще один фонетичний діалектизм – бир′|в’інок [2 : 153]. Наявність 

фонетичних варіантів є свідченням того, що фонетичне освоєння 

запозичень у кожній бойківській говірці відбувалося по-різному. 

Консонантизм говірки с. Розлуч здебільшого характеризується 

рисами, спільними для інших бойківських говірок. 

У мовленні інформаторів спостерігаємо послідовний перехід 

кінцевого, а також серединного [л] після голосних в [ў]: с′т′і ў, о|реў. За 

даними «Атласу української мови», це явище поширене не лише на 

Бойківщині: воно охоплює буковинські, надсянські, острівцями – 

лемківські говірки, а також південну частину наддністрянських [1, ІІ : 

к. 127]. Припускаємо, що ядро цього інтерферентного явища саме на 

Бойківщині. 

За нашими спостереженнями, м’який [н′] перед твердим 

приголосним [к] переходить в [ǐ]: приǐ|ди / |Богоǐку / до нас // [14 :  153]; 

благосло|ви / тату|неǐку / ш’ч’ас|ливу доур′і|ж’еǐку / а мат′і|ноǐка  
|мовит /  н′аǐ т′а Бог благос|ловит // [14 : 153]. Пояснюється це явище 

«сильнішою, ніж в інших говорах, палаталізацією цього приголосного, 

що викликана більшим підняттям при його артикуляції спинки язика 

до середнього піднебіння й просування у сферу творення [j], який після 

голосного перед приголосним вимовляється як [ǐ] нескладовий» [7 : 

102]. Ця фонетична особливість охоплює частину бойківських говірок, 
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до яких входить Розлуч. Крім того, воно спостерігається на території 

Надсяння та Волині. Це яскравий приклад мовної інтерференції, 

пояснення якої криється в міждіалектних контактах. 

У мовленні чотирьох носіїв обстежуваної говірки виявлено 

дорсально-палатальну вимову приголосних звуків [з′], [ц′], [с′]: |переит 

с″|в’атами тоǐ  |тиждеин′ неи  |йіли мас|ногоу // [14 : 151]; то ўже 

поча|лос″а в’і|с″іл′а // тог|ды с″і|дали |л′уди за с″т′іў // [14 : 153];  моло|ду 

роз|в’ін′ч’уйут / з″н′і|майут |вел′он / то ўже п’і|дут доу |в’ін′ч’ін′а / там 

с″а з″в’ін′|ч’айут [14 : 153];  ў су|боту роу|били в’і|с″іл′а  д′л′а ўдо|виц″ [14 

: 153].  Ця риса, як відомо, не типова для бойківських говірок. Її 

наявність можна пояснити сусідством із надсянськими та 

наддністрянськими говірками. У текстах інших двох інформаторів 

дорсально-палатальна вимова приголосних звуків [з′], [ц′], [с′] 

відсутня: на С′в’і|тиǐ  |вич’ір′ ми |постиме / ўс′о го|туйіме / скла|дайіме 

до ви|ч’ер′і // |д′іти с′і|дайут / муш’|чини с′і|дайут / |молимис′е // [14 : 

157].  Такий паралелізм фонетичних явищ свідчить про те, що діалектні 

норми не є статичними, піддаються впливам сусідніх говорів і мов. 

Фонетичною діалектною нормою є також оглушення дзвінких 

приголосних: було сеи|ло оуд|не м’іш |тими гоу|рами // [14 : 150]; не даǐ  

Бох  / та|к’е страш|не // [14 : 152];  |переит  с″|в’атами тоǐ  |тиждеин′ 

неи |йіли мас|ногоу // [14 : 151]. 

 Для представників обстежуваної говірки характерний [р′]:  ў нас 
|дужеи |було ц″і|каво // хто в’ід:а|ваўс″а / жеи|ниўс″а ў чит|вир′ // [14 : 

153]; на С′в’і|тиǐ  |вич’ір′ ми |постиме // [14 : 157]; [ǐде|ме до |цер′кви //  

[14 : 157].  

Шиплячі, як і в інших бойківських говірках, зберігають давню 

м’якість: благоуслоу|ви / тату|неǐку /  ш’ч’ас|ливу доур′і|ж’еǐку // [14 : 

153]; му|зикам приш’|ч’епл′уйут на г|руди бу|к’ети |тогоу бар|в’інку [14 : 

153]. 

Значну кількість рис, не засвідчених в українській літературній 

мові, репрезентовано й на морфологічному рівні. Здебільшого це 

архаїзми чи особливості, що витворилися в процесі різних 

граматичних аналогій. 

У мовленні інформаторів іменники колишніх основ на -ā, -jā в 

орудн. відм. одн. замість закінчень -ойу, -ейу переважно мають флексію 

-оў:  за тим гоур|бом йе |хут′ір Су|х’иǐ / а там |Пол′еинка / а там /  П’іт 
|Пол′еинкоў // [14 : 150]. Як відомо, такі форми  виникли внаслідок  
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«випадіння інтервокального j і пов’язаної з цим зміни кінцевого 

голосного -у в нескладотвочний звук –ў» [7 : 129].  

У говірці с. Розлуч, як і в інших південно-західних говорах, 

збережене історичне закінчення  -и  в род., дав., місц. відм. однини та 

наз. відм. множини іменників колишньої основи на -ǐ-: дв’і |ночи |майе 

мерт|виǐ у |хат′і леи|ж’ати // [14 : 152].  Варто зазначити, що ці форми 

вживає здебільшого старше покоління села, молодші носії говірки 

віддають перевагу формам із закінченням -і: оǐ  і|шоў йа го|р′і |селом 

теим|нен′койі |ноч’і  // [14 : 155]. Це спричинено впливом морфоло-

гічних норм української літературної мови. 

У місц. відм. множини іменника с. р. плече зафіксовано 

словоформу поу п|лечох. Словоформа на -ох – архаїчне явище, 

збережене в мовленні жителів Розлуча. Опираючись на писемні 

пам’ятки ХVI-ХVII, Ф.Т. Жилко стверджує: «Індукція закінчення -ах 

місц. відмінка мн. жін. роду -а-, -jа-основ найперше позначилася на 

іменниках жін. роду -ĭ-основ та іменниках -о-основ у місц. відм. 

множини. Проте ця індукція завершилася не в усіх говорах. Частина 

південно-західних говорів ще зберігають давні закінчення -іх (з -ѣхъ), -

ох (з -ъхъ), що походять з -ŏ- та -ŭ-основ» [6 : 84]. 

В аудіозаписах виявлено форму із закінченням -ом в дав. відм. 

іменника діти: |д′іт′ом пие|сали / на ў|с″аку |моду писан|к’ие // [14 : 151]. 

Форма |д′іт′ом архаїчна  (<омъ). Форма літературної мови дітям 

поширилася за аналогією до -ā-, -јā-основ.  

У системі обстежуваної говірки в 1-ій особі множини 

теперішнього і майбутнього часів дієслів, як і в бойківському діалекті 

загалом, функціонують форми із закінченням          -ме,   -еме, -име, -

іме:  ти Ми|хаǐло / йа Ми|хаǐло / о|ба ми Ми|хаǐли / пол′а|гаǐмо си ў 

бо|лото / та ǐ там позди|хаǐме //  [14 : 154];  на С′в’і|тиǐ |вич’ір′ ми 
|постиме / ўс′о го|туйіме / скла|дайіме до ви|ч’ер′і // |д′іти с′і|дайут / 

муш’|ч’ини с′і|дайут / |молимис′е / кл′і|кайеме / с′н′іп за|носиме / ку|т′у 

за|носиме / ўс′о кладе|ме / і час|ник / і ци|бул′у / шо го|туйіме / то|то ми 

кладе|ме / |патер з|мовиме /  і тог|ды с′і|дайіме за с′т′іў і за|кусуйеме то 

ўс′о // на |самиǐ |переидт ми пшеи|ниц′у |мечеиме дого|ри / шобп |виросла 

пшеи|ниц′а веи|лика / пови|чер′айіме // тог|ды  ми с′а  |молиме / пйе|ме // 
|д′іти кол′а|дуйут / с|лухайіме  // на д|ругиǐ дин′ ми ўстайі|ме і ǐде|ме до 
|цер′кви / і с |цер′кви ви|ходиме / спочи|вайіме си / і йа|линку кладеи|ме  
|фаǐну // [14 : 157]. Наявність в одному уривку стільки словоформ із 
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закінченнями   -ме, -еме, -име, -іме свідчить про їх активне 

функціонування в мікросистемі говірки. Закінчення -еме, -име в 

першій особі множини теперішнього часу дієслів І та ІІ дієвідмін 

поширені в південних говірках Бойківщини, охоплюють закарпатські 

та лемківські говірки [1, ІІ : к. 241]. М. Онишкевич писав: «Двояко 

можна розглядати бойківське закінчення -ме, тобто: або як результат 

впливу словацької мови, або як архаїзм, що зберігся з доісторичної 

доби в глибоких і глухих Карпатах» [11 : 79]. На думку Л. Коць-

Григорчук, «між українською і західнослов’янськими мовами 

витворилися в українському діалектному просторі риси, властиві 

багатьом говіркам – зоні українсько-польських та українсько-

словацьких інтерференцій» [9 : 231]. 

У поданому вище уривку виявлено унікальну словоформу 
|молимис′е, у якій зміна кінцевого а  на е, на наш погляд, виникла під 

впливом форм кл′і|кайеме, за|носиме, хоча в цьому ж тексті  наявна 

паралельна форма  с′а  |молиме. Такий паралелізм у потоці живого 

народного мовлення цілком природний і закономірний, він не є 

порушенням діалектних норм, а, навпаки, рушійною силою 

діалектотворчих процесів. 

Синтаксичні особливості обстежуваної говірки заслуговують на 

увагу діалектологів як архаїчні і водночас малодосліджені. Так, у 

Розлучі зафіксовано форми знах. відм. іменника з прийменником на, 

що виражають цільові семантико-синтаксичні відношення: на 

бар|в’інок  – на п|раве пле|че кла|дут тоǐ |кошик с х|л′ібом і ǐдут на 

бар|в’інок / у го|род′і йе бар|в’інок // |р′іжут бар|в’інок // [14 : 153]. У 

фактичному матеріалі наявні форми дав. відм. з прийменником к та 

його варіантом д: оǐ на |гор′і на ви|сок’іǐ  |баба |бул′бу |пече / і н′іх|то д н′іǐ 

неи п’і|д′іǐде / бо ка|м’ін′ам |мече // [14 : 154]. У наведеному уривку 

прийменник к (д, ід) разом з відмінковою формою іменника є 

виразником об’єктних відношень, хоча в інших контекстах 

словоформи з прийменником к можуть передавати локативні, 

темпоральні відношення. До речі, у «Словнику бойківських говірок» 

М.Онишкевича зафіксований прийменник д з фонетичними варіан-

тами [12, І : 202]. Його вживання у мовленні респондентів свідчить про 

живий зв’язок діалектології та історії мови, є переконливим фактом 

того, що на Бойківщині збереглося чимало архаїзмів, які вийшли з 

ужитку в українській літературній мові. Закономірним і природним у 
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мовленні жителів Розлуча є сполучник би ‘щоб, аби’ в підрядних 

з’ясувальних реченнях, а також мети: ми ўс″і на то йе / би  змо 

ўми|рали // [14 : 152]. У підрядних реченнях способу дії зафіксовано 

сполучник  г’ие  в значенні ‘ніби’: і так воу|но роузбуду|валос′і 

ти|пер′к’и / так   г’ие   у|же сеи|ло//  [14 : 150]. Як відомо, це слово  

може виступати й часткою. 

У діалектних текстах із Розлуча зафіксовано також 

словотвірні діалектизми: воро|жил′ник  ‘чаклун’ – оǐ і|шоў йа го|р′і 
|селом / та ǐ наǐ|шоў си |пил′ник // йакас′ ма|ра набреи|хала / шо йа 

воро|жил′ник [14 : 153]; сорокад′|н′іўка  ‘поминальний обряд у 

сороковий день після смерті людини’ – по|тому сорокад′|н′іўку 

спраў|л′айут // [14 : 152].  Діалектизм воро|жил′ник із різними 

фонетичними варіантами є в «Словнику бойківських говірок» 

М.  Онишкевича [12, І : 144]. Слова сорокад′|н′іўка у цій 

лексикографічний праці не зафіксовано. Синонімом до нього в 

українській літературній мові є множинний іменник сорокόвини. 

Словотвірним діалектизмом є слово |пил′ник  ‘напилок’ – оǐ і|шоў йа 

го|р′і |селом / та ǐ наǐ|шоў си |пил′ник / йакас′ ма|ра набреи|хала / шо 

йа воро|жил′ник // [14 : 156]. До цієї групи належить також слово 
|Богоǐко ‘Бог’ – приǐ|ди / |Богоǐку / до нас // [14 : 153]. Пестливий 

суфікс -оǐк- надає цій лексемі особливого забарвлення. Як і в інших 

бойківських говірках, у Розлучі поширені прислівники |гор′і, го|р′і 

‘вгору’ – оǐ і|шоў йа го|р′і  |селом  теим|нен′койі |ноч’і [14 : 155], 

до|м’іў ‘додому’ – шо ти тут |робиш? / чо неи ǐдеш до|м’іў / |матеири 

поума|гати / а ти ту су|б’і ле|жиш? // [14 : 152]. Наведені 

діалектизми теж належать до словотвірних. 

Лексичний рівень досліджуваної говірки може бути 

предметом окремого лінгвістичного аналізу. На основі фактичного 

матеріалу  виділимо окремі тематичні групи лексики: 

1) назви предметів побуту: ру|башучка ‘клаптик тканини’ – 

йак ўже поху|вайут / у ста|кан кла|дут во|ди / с″в’і|чену |воду / і там 

та|ку ру|башучку ма|лен′ку поло|тен′ц′а на ту ск|л′анку кла|дут // і 

во|на си / та |вода / сто|йіт і |майеі ноучу|вати ту си дв’і |ночи / бо 

п|риǐди с″і ду|ш’а |мити // [14 : 152],  дра|ниц′а  ‘колота дошка 

(довжиною до 1 м) для покриття даху’  – оǐ на |гор′і на ви|сок’іǐ

   зац′в’і|ли чор|ниц′і // б’і|да |майе шчо л′у|бити / д′іў|к’и / йаґ 

дра|ниц′і // [14 : 154]; 



60 

 

2) назви одягу, головних уборів: св’і|дерок ‘светр’ – оǐ чиǐ же 

то пару|бок ў зеи|лен′ім св’і|дерку? / а в’ін так с′а гоно|руйе / йаґ 
|жаба ў в’і|дерку // [14 : 154], с|тонжшка  ‘стрічка’ – з″н′і|майут 
|вел′он / ў нас ко|лис″ / стонж’ш’|к’иі / |л′енти |вис″іли ту|да // [14 : 

153]; 

3) назви на позначення дій, станів: |в’іўкнути ‘заспівати з 

вигуками’ – йаґ йа |соб’і зас″п’і|вайу /  йаґ йа |соб’і |в’іўкну / |п’іде 
|голос |поп’іт |Колос / та ǐ на Дош’ч’еи|н′іўку // [14 :  154], 

на|пудитис″і  ‘налякатися’ – заǐ|шоў ім доу сеиреи|дини / ім с″і так 

наст|рашиў / на|пудиўс″і // [14 : 152]. 

У текстах трапляються поодинокі семантичні діалектизми, 

які, як відомо, мають інше лексичне значення, ніж однозвучні з 

ними відповідники літературної мови. Наприклад, слово 

роз|в’ін′ч’увати  репрезентує лексику весільного обряду й  

уживається в значенні ‘знімати фату’: моло|ду роз|в’ін′ч’уйут / 

з″н′і|майут |вел′он / ў нас ко|лис″ / стонж’ш’|к’иі / |л′енти |вис″іли 

ту|да // [14 : 153]. У «Словнику бойківських говірок» М. 

Онишкевича це слово не зафіксоване. В українській літературній 

мові воно має три інші значення:  ‘робити недійсним чиє-небудь 

вінчання на царство, князівстко і т. ін.’,  ‘припиняти церковний 

шлюб з ким-небудь’, 3. ‘позбавляти слави, громадського визнання, 

показуючи, розкриваючи негативні риси чиєї-небудь поведінки, 

вдачі’ [13, VІІІ : 635]. Семантичним діалектизмом є слово |лаўка у 

значенні ‘кладка через потік, річку’: оǐ йаґ йа си нага|дайу ту 

ни|б’ішку |Тан′ку / йа|ка іш|ла |черезс |лаўку / у|пала ў коло|бан′ку [14 : 

156]. За даними «Словника бойківських говірок» М.Онишкевича, це 

слово має кілька значень [12, І :  401], одне з яких зафіксовано у 

поданому вище контексті. 

Говірка села Розлуч Турківського р-ну Львівської обл. 

залишається діалектотворчою одиницею із притаманними їй 

нормами на різних мовних рівнях. Ці норми досить стійкі, хоча не є 

статичними. Їх вивчення в різних аспектах має наукову 

перспективу. 

________________________________________________ 
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DIALECTAL NORMS IN ROZLUCH VILLAGE (TURKA 

DISTRICT, LVIV REGION) DIALECT BASED ON TEXTS 

 

Nataliya Hlibchuk 

 
The article studies dialectal norms in Rozluch village (Turka district, Lviv region) 

dialect at phonetic, morphological, syntactical and lexical levels. The research is based on 

the recordings of typical dialect speakers’ language. The notion of a dialectal norm is 

defined in the paper. The historical and geographical information about this village is 

provided. The study describes the system of vocalism and consonantism of this local 

speech which is a microsystem of Boikivskyi dialect. It has been defined archaic 

phenomena, spontaneous features, narrow local peculiarities, and common features with 

other dialects of Southwestern dialect group of the Ukrainian language. It has been pointed 

out that dialectal norms are not static, as they are influenced by neighbouring dialects and 

languages. The research describes grammatical phenomena typical of the local language 

of dialect speakers. It also analyses dialect units that take part in word formation. Based 

on the practical material, we have distinguished three thematic groups of lexis and defined 

the notion of a semantic dialect unit. Dialectal phenomena are illustrated with contexts 

published in «Ukrainian Dialects of Southwestern Dialect Group. Texts» (Lviv, 2005). 

Key words: dialectal norm, vocalism, consonantism, phonetic dialect unit, 

semantic dialect unit, Boikivskyi dialect, dialect, Southwestern dialect group. 
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‘ТУТ’ І ‘ТАМ’ У ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКОМУ 

ДІАЛЕКТНОМУ ПРОСТОРІ 
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Проаналізовано лексико-семантичні групи зафіксованих у сучасних  

середньополіських говірках Житомирської області прислівників із семантикою ‘тут’ і 

‘там’ у загальноукраїнському діалектному просторі завдяки їх репрезентації в 

лексикографічних і текстографічних виданнях.  Передовсім  відзначено варіативність 

досліджуваних діалектних адвербіативів переважно на фонетичному та словотвірному 

рівнях, виділено  паралелі з іншими зонами українського діалектного континууму, 

визначено місце середньополіських прислівників із зазначеною семантикою в 

українському діалектному просторі. 

Ключові слова: діалектний континуум, середньополіські говірки, діалектний 

прислівник, прислівники місця, семантика, варіативність, морфологічна структура. 

 

Діалектний простір, як зазначає Л. Коць-Григорчук, – то сума 

реальних одиниць, тобто говірок, із яких діалектологія конструює 

діалектні утворення, членуючи цей простір за мірою і характером 

спорідненості говірок [6 : 107]. У діалектному просторі як ареальній 

одиниці функціонують елементи діалектної системи різних рівнів, які 

загалом формують цілісність певного говіркового утворення. Важлива 

роль із-поміж діалектних елементів належить граматичним, зокрема 

морфологічним, одиницям, вивчення яких упродовж останніх років 

стає неодмінною умовою системного вивчення говіркового мовлення 

на різних теренах України, про що свідчать праці  М. Делюсто, Р. 

Зінчук, А. Колесникова, Л. Рябець та ін. 

Об’єктом нашого дослідження є діалектний простір 

середньополіських говірок Житомирської області з огляду на 

функціонування в ньому граматичних одиниць, які належать до 

лексико-граматичного розряду прислівників.  

mailto:h_hrymashevych@ukr.net
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Зауважимо, що функціонування прислівників у різних зонах 

українського діалектного континууму вже неодноразово привертали 

увагу мовознавців, які досліджували цей лексико-граматичний клас 

передовсім у говорах південно-західного наріччя (О. Брошняк 

(Пискач), Т. Довга, О. Захарків, М. Леонова, П. Лизанець, В. Німчук, 

І. Ощипко, І. Пагіря та ін.), значно рідше –  південно-східного (Г. 

Мартинова, О. Левенець) та північноукраїнського (Г. Аркушин, Ю. 

Громик, Н. Прилипко, Г. Чешко). Крім того, в українській діалектології 

відомо два дисертаційні дослідження, присвячені безпосередньо 

прислівникові в західнополіських [3] і закарпатських [1] говірках. 

Водночас середньополіська діалектна прислівникова система досі не 

була в полі зору дослідників, за винятком окремих теренів [10], що й 

зумовлює актуальність нашого дослідження, яке покликане заповнити 

лакуну в зазначеній царині завдяки максимальному дослідженню 

прислівників із території Середнього Полісся, які є неодмінною 

складовою лексикону в цій архаїчній зоні українського діалектного 

континууму. 

Мета нашої розвідки – проаналізувати сучасні середнополіські 

прислівники із семантикою ‘тут’ і ‘там’, виявити репертуар 

адвербіативів з указаним значенням, визначити їх морфологічну 

структуру та місце в загальноукраїнському діалектному просторі.  

Як зауважують філософи, простір і час – концептуальні 

елементи, за допомогою яких конструюються універсальні теоретичні 

моделі, що призначені для понятійної репрезентації не тільки фізико-

космологічних реалій, а й лінгвістичних, психічних, культурологічних 

феноменів  (ФЕС : 529).   

Аналізовані прислівники входять до значного за обсягом класу 

обставинних прислівників, які є ядром адвербіальної системи як у 

літературній мові, так і в українських діалектах. Як засвідчили власні 

спостереження, сформовані на основі власноруч зібраного матеріалу за 

програмою-питальником і функціонуванням прислівників у записах 

діалектних зв’язних текстів, а також лексикографічна і текстографічна 

репрезентація адвербіативів, які представляють середньополіський 

діалектний обшир, найпоширенішими в говірковому мовленні є 

обставинні прислівники місця та часу.  

Прислівники, які стали предметом запропонованої наукової 

розвідки, належать до обставинних адвербіативів місця, становлення 
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яких в українській мові докладно проаналізував І. Даценко [5], 

водночас прислівники із семантикою ‘тут, у цьому місці’ в 

західнополіських і суміжних говірках були в полі зору Ю. Громика [4], 

локативні прислівники в східнополіських говірках, із-поміж яких й із 

указаним значенням, – Г. Чешко [12]. Зазначимо, що переважна 

більшість дослідників указує, що локативні прислівники визначають 

місце, де відбувається дія (Л. Булаховський, І. Кучеренко, М. Леонова 

та ін.),  водночас нам більше імпонує думка К. Городенської, яка 

прислівники місця поділяє на дві групи: 1) прислівники, які вказують 

на місце, де відбувається дія чи процес, і  відповідають на питання де?; 

2) прислівники, які визначають напрямок руху або дії і відповідають на 

питання куди?, звідки?, в якому напрямку? [2 : 250]. 

Вибрані для аналізу прислівники із семантикою ‘тут’ і ‘там’ 

належать до першої із зазначених груп, у досліджуваних говірках 

функціонують з указівкою на невизначене місце перебігу дії чи 

напряму, характеризуються узагальненим значенням, виражаючи 

антонімічні відношення з огляду на свою семантику. Зауважимо, що 

досить часто під час запису зв’язного діалектного мовлення 

інформатори супроводжують семантику зазначених прислівників 

невербальними засобами, указуючи на місце поряд чи далі. 

Досліджувані прислівники досить архаїчні. У староукраїнській 

мові на місці сучасного основного репрезентанта прислівника тут 

функціонував ту, який із ХІV ст. зберігає значення ‘тут, у цьому місці’ 

(ССтУМ ІІ : 448), але в такій формі в досліджуваних говірках і в інших 

діалектних утвореннях, як свідчить його репрезентація в опрацьованих 

лексикографічних і текстографічних виданнях, він не зафіксований, 

крім лемківських говірок (ту ‘тут’ (Турчин : 318)). 

Найуживанішим у середньополіських говірках, як і на інших 

теренах українськомовного діалектного континууму та в літературній 

мові, є прислівник тут (строукраїнське тоутъ, тутъ (ССтУМ ІІ : 

451), який виражає загальне значення вказівки на місце поряд. 

Особливість діалектного мовлення полягає в тому, що від зазначеного 

адвербіатива утворена низка дериватів, які виразно демонструють 

багатство говіркового словотворення, свідчать про архаїку багатьох 

дериватів, коріння яких сягає ще праслов’янського періоду. Зокрема, 

часто вживаним є адвербіатив ту|то, який досить часто функціонує  

паралельно з тут. Така форма є досить давньою – із псл. * tuto  [8 : 
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345], яке, по суті, було зрощенням двох різних відмінкових форм 

нечленного займенника  тъ [3 : 125]. 

На основі прислівника тут у середньополіських говірках 

витворилася низка похідних утворень із формантами -ка (|тутка), -ака 

(|тутака), -ека (|тутека), -ика (|тутика), -ечка (|тутечка), -ачка 

(|тутачка), -ечки (|тутечки, |тутечк·і), деякі виникли в результаті 

злиття основи з підсилювальними пре- і постпозитивними частками: -

о- (о|тут, оту|то), -а (|тута). Щодо останньої форми зауважимо, що 

вона є найпоширенішою поряд із тут, функціонує в інших 

середньополіських говірках (|тута (СПГ : 217)), відзначена в 

пам’ятках ще з ХІV ст. (ССтУМ ІІ : 451). Усе ж досі нема єдиної думки 

щодо кінцевого елемента прислівника, оскільки його називають 

дейктичним суфіксом [13 : 64], дейктичною часткою [8 : 371] чи 

іменниковою флексією [11 : 43]. Очевидно, колись він виконував 

додаткову вказівну функцію, але зараз, на думку Ю. Громика, не 

виконує жодної функції, значеннєвої чи експресивної, тобто є 

формантом виключно структуральним [3 : 128].  

Специфічними поліськими адвербіальними елементами є 

прислівники, утворені за допомогою афіксів -го, -во, очевидно, 

колишніх вказівних часток, які додаються як до форми тут, так і її 

дериватів: тут|во, тут|го, туто|го, тута|го, тута|во, туто|во, 

отуто|го, отут|во, отуто|во, отута|во, тутака|го, тутако|го, 

тутака|во, тутако|во, отутака|го, отутако|го, отутака|во, 

отутако|во. Зауважимо, що досить часто такі утворення 

функціонують з указівкою на розташування якогось предмета в 

певному, точно визначеному місці, чому, очевидно, сприяють 

зазначені частки-форманти. Зафіксований у досліджуваних говірках 

діалектний матеріал дає підстави погодитися з  думкою Ю. Громика 

про те, що постпозитивні вказівні частки -о, -во, -го, рідше  

препозитивна о- виконують функцію більш точної просторової 

вказівки в прислівниках, які функціонують у західнополіських 

говірках [4 : 94], оскільки їхнє використання в діалектному мовленні 

досить часто супроводжується позавербальними засобами (жестами). 

Ареал поширення прислівників з указаним коренем на теренах 

українського континууму досить широкий, оскільки подібні утворення 

охоплюють практично весь мовний говірковий обшир, водночас 

відрізняючись фонетично і дериваційно з огляду на територію 
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побутування. Передовсім відзначимо низку варіантів в інших 

середньополіських говірках: тут, о|тут, ту|то, оту|то, |тута, 
|тутака, о|тутака, отуто|во, |тутаика, |тутечки, |тутечкиі, |тутечка 

[10 : 55],  о|тут (ГЧЗ : 242), оту|то (ГЧЗ : 241), о|тутака (ГЧЗ : 157), 

тýтака, тýтека, тýтєка, тýтеньки (СПГ : 217), у західнополіських: 

тýта, тутавó, тутагó, тутвó, тутгó, тýтика тýтикай, тýтичка, 

тýтичкі, тутó ‘тут’ (СЗГ II : 214), східнополіських тýта  (СССП : 65), 

о|тут, оту|то, |отуто, |тутечки [12 : 93], а також у діалектах 

південно-західного наріччя: наддністр. тутавó, тýтейка, тýтеньки, 

тýтка, тýткаль, тýткам (Шило : 258), тýтка, тутка-вó, тýтечка-

вó, туто-вó (Лесюк : 122), гуцул. тут, тýткі, тýтка (ГГ, 189–190), 

отýтка, отýтки (ГГ, 142), тýтенька, тутеньки, тýтка (Піпаш : 197), 

буков. тýткі (СБГ : 556), бойк. тýта (Онишкевич ІІ : 35) та ін.; 

зафіксовано подібні утворення й у говірках південно-східного наріччя, 

зокрема степ. тýтичкі (Чабаненко ІV: 73), слобож.  тýтичкі (СУСГ : 

210) тощо. 

Зазначимо, що на досліджуваній території ми не зафіксували 

прислівників з указаною семантикою з кінцевим -й, хоча на інших 

теренах українського континууму, зокрема в діалектах південно-

західного наріччя та в західнополіських говірках вони функціонують: 

захполіс. тýтай, тýткай, тýтакай [4 : 94], закарп. туй, тýйкы 

(Сабадош : 355), підляс. тýтай (ГП : с. 279), наддністр.  і гуцул. туй, 

тýйка (Шило : 257; ГГ : 189), що свідчить, очевидно, про польський 

вплив. 

Як зауважує Ю. Громик, аналізуючи прислівники зі значенням 

‘тут, у цьому місці’ в західнополіських та суміжних говірках, морфеми 

-ки, -ка та їх варіанти -еки, -ечки, -ека, -ечка і под. є результатом 

морфологічноо розвитку окремих слов’янських мов уже в історичну 

добу їх побутування; за походженням – це  абстраговані з іменникових 

форм суфікси, що втратили семантику демінутивності [4 : 94]. 

Зазначене вище підтверджують і наші матеріали, оскільки деривати 

аналізованого прислівника з формально зменшено-пестливими 

суфіксами в досліджуваних говірках у сучасних умовах уже втратили 

значення демінутивності, як і інші обставинні прислівники, хоча 

означальні в мовленні деяких діалектоносіїв і досі зберігають 

семантику зменшеності та пестливості. Крім того, такі утворення 

відзначені переважно в ідіолекті тих інформаторів, які у своєму 
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лексиконі використовують слова інших частин мови зі зменшено-

пестливим значенням. 

Крім зазначеного вище, семантику ‘ось тут’ у досліджуваних 

говірках передають утворення з іншими коренями, які мають 

специфічну морфологічну структуру та фонетичні особливості, що 

відображають загалом фонетичні риси середньополіських говірок: ос’, 

о|с’о, о|до, одого, од’ого, оз|д’о, воз’|д’о, |оде, |оз’де, он’, о|н’о, он’о|го, 

о|нен, |онде, |онд’е, он’|дó, он|д’о, онд’о|го, |одека, |од’ека, |оз’д’ека, 

одо|во, оз’д’о|во, оз’д’ока|во, оз’д’око|во. Підтвердження використання 

таких адвербіативів знаходимо й в інших середньополіських, зокрема 

чорнобильських, говірках, які мають акцентні, фонетичні та 

словотвірні  відмінності –  |оде, о|де, оа|д’о, од’е|д’е, ос’, о|с’о, |озде, 
|одз’е, го|д’ео  [10 : 57]. Низку подібних утворень зафіксував Ю. Громик 

у західнополіських говірках [4 : 95], Г. Чешко – у східнополіських [12 : 

93]. Відзначені прислівники продовжують ареал свого 

функціонування в інших зонах українського діалектного континууму, 

передовсім у говорах південно-західного наріччя, про що свідчить їхня 

репрезентація насамперед у лексикографічних виданнях, що 

представляють зазначений діалектний простір: буков. одú (СБГ : 361), 

бойк. óде, óдикаво (Онишкевич II : 15), наддністр. вýзьдевó (Шило : 86), 

поділ. оздó (Мельничук : 45) та ін.  Спорадично функціонує прислівник 

ос’тутака, ос’тутека, витворений у результаті зрощення двох 

адвербіативів – ос’ і |тутака (таке ж утворення відзначено і в інших 

середньополіських говірках [10 : 57]). 

Із семантикою ‘там, у якомусь іншому місці’ як антонім до 

відзначених вище прислівників функціонує лексема там, яка 

поширена практично на всіх теренах України та є нормою літературної 

мови.  

Паралельно з нею досить часто вживаним є дериват та|мо, який 

дослідники вважають досить давньою формою, поширеною лише в 

архаїчних українських зонах – на Поліссі та на території Карпат [9 : 85], 

про що свідчить і його репрезентація в лексикографічних виданнях 

(тамó ‘отам’ (СПГ : 210)). Водночас досить часто вживаними є 

деривати з формантами -ки (|тамки, |тамк·і), -ка (|тамка), -ака 

(|тамака, о|тамака), -ека (|там’ека, |тамека), -еки (|тамеки, |тамек·і), 

о- (о|там, о|тама, ота|мо), спорадично відзначені утворення з 

формально зменшено-пестливими суфіксами: -ечки (|тамечки, 
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|тамечк·і), -ечка (|тамечка), хоча демінутивне значення такі 

прислівники в діалектному мовленні вже втратили, як і проаналізовані 

вище. Середньополіські відповідники зазначеної семантики 

кореспондують звязки з іншими діалектними зонами українського 

континууму: захполіс. тамгé, тамé, тáмика, тáмійки, тáмінька, 

тамó, тамововó, тамогó, тамóночки, тáмоньки (СЗГ II : 192), 

схполіс. о|там, |тамки [12 : 93], гуцул. тáменька, тáмечка (Піпаш : 

188), тáменьки, тáминька, тáмечкі, тáмечки, тáмки, тáмка (ГГ : 

181), галиц. тáмка, тамка-вó (Лесюк : 120), тáмички, тамка-вó, 

тáмкай  (Шило : 249), закарп. тáмкы (Сабадош : 348) та ін. 

Зазначимо, що прислівник там  функціонує в усталеному 

словосполученні с’ам-там, що свідчить про його активне 

використання в усному мовленні та здатність до реалізації в образних 

висловлюваннях. Досить часто інформатори використовують обидва 

прислівники для передачі всеохопності місця, про яке розповідають: 

ти ўже буў і тут, і там, у фразеологізмі і тут і там ‘скрізь, усюди. 

Із  семантикою ‘там, у тому місці’, зафіксовано деривати 

подібної морфологічної структури до вказаних вище відповідників зі 

значенням ‘тут’, тільки в основі з препозиційною вказівною часткою 

он: он, он’, о|нен, о|но, о|н’о, он|до, он’|до, |онде, |он’де, онде|о, он’де|о, 

он’д’е|о, онде|во, он’д’е|во, |ондека, |он’дека, |он’д’ека,  ондека|во, 

он’дека|во, он’д’ека|во, ондека|го, он’дека|го, он’д’ека|го. Водночас у 

західнополіських говірках Ю. Громик зафіксував 35 фонетико-

словотвірних варіантів зазначеного прислівника [3 : 235–236]. На 

інших теренах Середнього Полісся відзначено ýньдєка (СПГ : 144), 

он|д’о (ГЧЗ : 79), о|но, он|д’о, он’, о|н’о [10 : 57], он’|д’о [9 : 84]. 

Виокремлюємо паралелі щодо наявності подібних варіантів у 

гуцульських говірках: óнде, óндека, óндечки (Піпаш : 125).   

Отже, прислівники із семантикою ‘тут’ і ‘там’, зафіксовані в 

середньополіських говірках Житомирської області,  - найуживаніші з-

поміж інших обставинних прислівників у діалектному мовленні, 

оскільки виражають узагальнене значення  місця, перебуваючи у 

відношеннях антонімії, демонструють формальну варіативність 

переважно на фонетичному та словотвірному рівнях з огляду на статус 

прислівника як незмінюваної частини мови. Основу аналізованих 

прислівників становлять фонетико-словотвірні варіанти адвербіативів 

тут і там, хоча відзначено й діалектні утворення з іншою 
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морфологічною структурою, що зумовлено семантикою прислівників. 

Наявність значної кількості варіантів, які функціонують навіть у 

мовленні одного діалектоносія, свідчить про активні процеси 

словотворення в діалектній системі, які збагачують говіркове 

мовлення. Аналізовані прислівники є складовою середньополіської 

адвербіальної системи, що розвивається за загальними мовними 

законами, органічно вписуються в загальнополіський контекст з 

огляду на функціонування в говорах північноукраїнського наріччя 

значної кількості спільних за словотвірною структурою та семантикою 

адвербіальних утворень, які водночас відображають риси певного 

діалектного континууму – східнополіського, середньополіського чи 

західнополіського – переважно на фонетичному чи словотвірному 

рівнях, що зумовлено здебільшого фонетичними особливостями 

кожного з говорів поліського наріччя, рідше – екстралінгвальними 

чинниками, зокрема сусідством з іншими мовами.  

Виявлені  паралелі з іншими зонами українського діалектного 

континууму (переважно з говорами південно-західного наріччя, 

оскільки матеріал саме з цієї території значною мірою 

репрезентований у лексикографічних і текстографічних виданнях, 

рідше – південно-східного) дають підстави стверджувати про загалом 

спільні тенденції становлення та функціонування досліджуваних 

прислівників як частини діалектного лексикону. Аналізовану  

семантику здебільшого передають деривати вказаних прислівників із 

різними формантами (з позиції синхронії – переважно суфіксами, 

різними за походженням, рідше – префіксами, з позиції діахронії – 

вказівними частками), що зумовлено ґенезою прислівників. 

Перспективи подальших наукових пошуків убачаємо в 

дослідженні інших лексико-семантичних груп прислівників 

середньополіського діалекту в контексті адвербіальної системи 

північноукраїнського наріччя як компонента граматичної діалектної 

системи українського мовного діалектного континууму, процесів 

транспозиції прислівника до інших лексико-граматичних класів слів, 

його текстової репрезентації в сучасному діалектному мовленні. 
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ADVERBS OF MIDDLE POLISSYA MEANING ‘HERE’ AND 

‘THERE’ IN GENERAL UKRAINIAN DIALECT FIELD 

  

Halyna Hrymashevych 

 
The article represents the analysis of lexical-semantic groups of adverbs having the 

semantic meaning ‘here’ and ‘there’ in general Ukrainian dialect field which were fixed in the 

modern speech of Middle Polissya of Zhytomyr region with the help of their representation in 

lexicographical and textographical publications. Special attention is devoted to the variability 

of the studied dialectal adverbiatives mainly on the word building and phonetic levels due to 

the phonetic peculiarities of Ukrainian dialects, the parallels with other areas Ukrainian dialect 

continuum are highlighted, the place of Middle Polissya adverbs with the mentioned semantics 

in the Ukrainian dialect field as a part of dialect speech is identified. It was noted that the 

mentioned semantics is usually noted by the derivatives of these adverbs with different 

formants (mainly by suffixes different in origin and structure, more rare – by prefixes), though 

the adverbs with other roots in basis function; their morphological structure and peculiarities of 

functioning in modern Ukrainian dialects as a part of speech vocabulary of the native speakers 

were characterized. Conclusions are done about the mostly common general tendencies of 

formation and functioning of the system of speech adverb of the Ukrainian dialect continuum. 

Key words: dialect continuum, dialect field, Middle Polissya speech, dialect adverb, 

adverbs of place, semantics, variability, morphological structure. 
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ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОГЕОГРАФІЇ В КОНЦЕПЦІЇ 

ЛІДІЇ КОЦЬ-ГРИГОРЧУК 
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Розглянуто проблеми сучасної лінгвістичної географії у працях Л. Коць-

Григорчук, вказано, що авторський, часто новаторський, аналіз діалектного простору 

української мови дозволяє передбачати й виявляти ті зміни в діалектних системах 

українських говорів, що часто приховані від безпосереднього спостереження. Виклад 

власного бачення багатьох діалектотворчих та історичних процесів, зауваги до ґенези 

окремих явищ українського діалектоґенезу, використання різноманітних методик 

картографування та посткартографічної інтерпретації діалектного матеріалу – це 

свідчення незаперечного впливу наукової й дослідницької діяльності Л. Коць-

Григорчук на розвиток української лінгвогеографії та розширення її обріїв.   
Ключові слова: лінгвогеографія, діалектна просторова конструкція, ядро, 

периферія, зона вібрацій.  

  

Теоретичний аналіз сучасних лінгвогеографічних проблем 

набув особливого значення після видання Атласу української мови та 

низки регіональних атласів. Адже після завершення етапу суцільного 

обстеження і картографування українського діалектного простору нові 

перспективи для вивчення діалектної системи української мови 

відкриває лінгвістична географія, яка дозволяє зосередити увагу не 

лише на виявлянні комплексу діалектних рис, а також на дослідженні 

проміжних діалектних територій та інших осередків українського 

мовного простору з їхніми виразниками статики та динаміки. У цьому 

контексті теоретичні узагальнення Л. Коць-Григорчук набувають 

особливої ваги, тому й стали предметом нашого дослідження.  

Насамперед потрібно зазначити, що в українському 

мовознавстві лінгвістична географія давно вже перестала бути лише 

ділянкою чи аспектом дослідження діалектології. На відміну від 

діалектології, як стверджує Л. Коць-Григорчук, лінгвогеографія 



75 

 

досліджує рельєф діалектного простору з вираженими в ньому 

ареалами окремих діалектних рис і комплексів діалектних рис, які 

зреалізовані в просторі як діалектні просторові конструкції, що мають 

свої ядра та периферію 20 : 13. У цьому контексті заслуговує на 

особливу увагу введення у лінгвогеографію терміна діалектна 

просторова конструкція (ДПК), тобто діалектного утворення, яке має 

своє ядро (місце максимальної концентрації діалектних рис) та 

периферію (ареал поступового зменшення діалектних рис) [19 : 45].  

У сучасній лінгвогеографії, використовуючи теоретичні 

надбання Л. Коць-Григорчук, ми здійснили аналіз діалектних 

просторових конструкцій фонологічного рівня на матеріалі ІІ тому 

Атласу української мови, адже в них і на їх зіткненнях особливо 

виразно виявляються процеси та стани, властиві діалектному 

просторові АУМ [12]. Дослідження збагатило лінгвогеографію новими 

спостереженнями та узагальненнями і теоретичного, і практичного 

планів, довело наявність у межах тої самої діалектної просторової 

конструкції двох, а то й декількох, а не одного, як прийнято вважати, 

ядер діалектних рис.  

Лінгвогеографічні дослідження виокремлюють в українському 

обширі діалектні просторові конструкції різних типів. В основі їх 

поділу – ареал, кількісна та якісна характеристика явищ, виявлених в 

діалектних одиницях. У діалектному просторі може поширюватись 

риса одного структурного рівня, послідовно охоплюючи суміжні 

говори, а також це може бути комплекс діалектних рис різних рівнів з 

їх центром та периферією.      

Діалектну конструкцію можна вивчати у вертикальному плані, 

беручи за основу також метод накладання ареалів. Вертикальне 

дослідження веде до визначення в будь-якій точці діалектного 

простору системних особливостей у їх взаємозв’язках. У такому 

випадку на перший план виступають особливості всіх структурних 

рівнів діалектної системи, виявлені на обраній території, або ж 

позиційні вияви у межах діалектної риси.  

Відповідно розрізняємо діалектні просторові конструкції двох 

типів:  

- просторові конструкції, у яких наверствовано риси різних 

рівнів діалектного мовлення; 
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- просторові конструкції, у яких наверствовано різні вияви 

однієї риси. 

Потрібно зауважити, що діалектні просторові конструкції не 

виступають у діалектному обширі аналогами говорів, адже у межах 

одного говору можуть існувати кілька діалектних просторових 

конструкцій (ДПК). «Риси, які за діалектологічними оцінками мали б 

характеризувати цілий говір, у таких випадках розподіляються 

групами поміж ядрами діалектних просторових конструкцій» [19 : 46]. 

Отже, поняття ДПК дозволяє уникнути узагальненості, до якої 

змагають терміни «говір» чи «діалект». Це особливо актуальне в 

сучасній науці,  коли між наріччями та говорами немає чітких меж, що 

й засвідчують карти АУМ [19 : 51]. 

Важливим внеском у сучасну лінгвогеографію є поняття 

динаміки та статики, а у формулюванні та обґрунтуванні Л. Коць-

Григорчук тенденцій та явищ, а також горизонту лінгвістичних 

досліджень [5; 3; 20]. Поява нових діалектних рис та занепад старих 

відбувається унаслідок взаємодії різних елементів мови на її 

структурних рівнях. Сучасна лінгвістична карта не лише визначає межі 

синхронного поширення окремих діалектних рис, а й дає змогу 

узагальнювати факти й виявляти рух елементів різних рівнів. 

Відобразивши у просторовій проекції тенденції (низхідні чи висхідні) 

у функціонуванні певної діалектної риси, можна синтезувати 

інформацію, яку несуть синхронні карти, використовуючи, як 

допоміжний засіб, дані легенд та коментарів до цих карт, що дають 

змогу інтерпретувати матеріал у різних планах – синхронному та 

діахронному. Загальний розвиток лінгвогеографії, а також карти і 

коментарі Атласу спрямовують сучасних дослідників на пошуки 

виявів реальних та потенційних тенденцій і явищ (зауважимо, що 

поняття «тенденція» та «явище» та відповідні терміни використовуємо 

відповідно до термінології проф. Л.Коць-Григорчук [3 : 141-151]) у 

діалектному мовленні. Саме праця над АУМ дозволила висунути 

теорію щодо існування тенденцій на синхронному зрізі. Л. Коць-

Григорчук автор 86 проблемних карт у ІІ томі Атласу української мови, 

а на окремих картах відтворено елементи руху в синхронії [1]. Hа них 

спроектовано не лише явище, але й динаміку його формування в межах 

картографованого простору, яку відображено за допомогою 

спеціальних позначень – штрихувань різного напряму. Ф. Жилко, 
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аналізуючи концепцію АУМ, відзначив, що саме в другому томі АУМ 

такі проблемні карти уклала Л. (Коць) Григорчук 9 : 81, уперше в 

українському мовознавстві дослідивши вияви динаміки й статики, 

тенденції та явища в українському діалектному мовленні. Поняття 

«явище» і «тенденція» у термінології Л. (Коць) Григорчук відповідно 

означають:  явище – діалектна риса – етап статичності, відсутності 

руху, скристалізованість діалектної риси як результат перетворень у 

діалектному мовленні, характерні ознаки риси засвідчені у всіх 

позиціях; тенденція – це діалектна риса, яка потенційно рухома, для 

якої характерне позиційність у виявах.  

На окремих картах АУМ  відображено особливості динаміки 

діалектного мовлення. Адже внаслідок нерівномірного становлення і 

розвитку елементів мови в просторі в синхронному аспекті 

картографічного моделювання мовних елементів приховано виступає 

діахронний 8 : 9. Лінгвістична карта, будучи  синхронною проекцією 

діалектного обширу, може відображати й відомості діахронного плану. 

 Існування в діалектному мовленні не тільки явищ, а й 

тенденцій, що виникають, породжують явища чи ведуть до їх занепаду, 

унаочнилося вперше під час роботи над АУМ. Виявити це можна: 

1) на спеціально складених картах (показовими можуть бути 

карти Л. Григорчук про опозиції /о/ ~ /у/; /и/ ~ /е/ в ІІ томі АУМ 1 : 

Карти №№ 37, 55, 55а ); 

2) на різних картах, у результаті зіставлення яких на зіткненні 

латеральних частин периферійних ареалів можна виявити зони 

змішаності та зародки нових тенденцій; 

3) на картах, які спеціальними засобами відображають території 

перехідних говірок і груп говірок із їх контамінаціями, гіперизмами та 

архаїзмами. 

Спеціальними засобами картографування, які використано в 

АУМ, є відтінки кольорів, штрихування різного напряму, фігури як 

допоміжний засіб для зображення позиційних виявів діалектних 

рис. Показовими є карти ІІ тому АУМ (№№ 37, 55, 55а), автором яких 

є Л.Григорчук [1]. На ці карти спроектовано не лише явища (статику), 

але й процес їх формування, тобто поступове кількісне наростання 

діалектних змін і як результат – нове явище в межах картографованого 

обширу 5 : 53-61; 3 : 141-151; 20 : 80, 83. Наприклад, на карті № 55 

ІІ тому АУМ «Опозиція /о/ ~ /у/ в ненаголошених складах» показано 
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динаміку розвитку неасимілятивного «укання» в українському 

діалектному просторі [1].  
За допомогою кольорів, штрихувань різного напрямку та 

кольору на карту нанесено ядро явища (говірки Надсянщини, західної 
частини наддністрянських, а також острівні ареали на території 
волинських говірок) та периферію цієї діалектної конструкції. Про те, 
що на окресленій території знаходиться ядро «укання», свідчить факт 
нейтралізація фонологічної опозиції /о/ ~ /у/, яка супроводжується 
зміною в системі фонем ненаголошеного вокалізму, здійснюється в 
усіх позиціях, у тому числі в кінцевому відкритому ненаголошеному 
складі слова – 

|
тату ‘наз. одн. ім. тато’, 

|
скору ‘швидко’, лу

|
ша ‘лоша’, 

су
|
лоткий ‘солодкий’, 

|
доктура ‘лікаря’, 

|
бат’ку ‘наз. одн. ім. батько’, 

кулу
|
хати ‘колихати’.  

У напрямку на схід сила тенденції слабшає: частішають випадки 
неповної нейтралізації, вияви якої [оу], [уо], та позиційно обмеженої 
нейтралізації, отже, нейтралізації /о/ ~ /у/ в усіх позиціях, окрім 
кінцевих відкритих складів, у безпосередньо переднаголошених (перед 
складами з наголошеними [а], [о]) і післянаголошених складах – лу

|
ша, 

|
воругх, му

|
розс, перед складами з наголошеними [а], [о] – лу

|
ша, бжу

|
ла 

‘бджола’, перед складами з наголошеним [о] – су
|
лоткий, му

|
розс, або 

лише в окремих словах 
|
нашуйі ‘нашої’. Це периферія діалектної риси. 

Hа таких картах можна відстежити наростання кількісних змін, які 
ведуть до формування й посилення тенденції та поступово до появи 
нового явища.  

Звичайно, національні атласи типу АУМ, зображаючи діалектні 

явища в їх системно-структурних зв’язках, мають на меті виявити, 

насамперед, елементи статики. Тенденції ж відбиті в цих дослідженнях 

лише частково. Вище вже було зазначено, що різні атласи (національні 

чи регіональні) відповідно до типу та завдання неоднаково 

відображають динаміку. Залежно від горизонту лінгвістичного 

дослідження 3 : 154-168, чи, точніше, від лінгвістичної площі 

горизонту, тобто від обраного для аналізу обширу у діалектному 

просторі та ступеня узагальнень діалектного матеріалу, кожен з атласів 

показує в синхронії різні за характером локалізації тенденції – 

внутрішньодіалектні, міждіалектні, національні та міжмовні.  

Наявний у мовознавчій літературі різнобій у розумінні понять 

«динаміка» й «статика» дослідниця пояснює неоднаковими 

горизонтами досліджень 4 : 154-168; 18 : 70-74. Поняття «горизонт 
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лінгвістичного дослідження» та «лінгвістична площа горизонту» й 

відповідні терміни вона застосувала в українському мовознавстві 

вперше. Це дало змогу усунути розбіжності в оцінці тих самих мовних 

рис на тій же території. Бо власне від «висоти бачення» певної мовної 

території (а отже, від різного горизонту її дослідження та замкненого 

ним обширу (площі горизонту) залежить рівень можливих 

узагальнень, який є результатом всебічного вивчення та аналізу 

діалектного матеріалу.  

Л. Коць-Григорчук зазначає, що насамперед треба подолати 

розбіжності між метою та методологією досліджень. Обраній меті 

повинен відповідати певний горизонт лінгвістичного бачення, бо 

застосовуючи однакові методи для «вивчення формально ідентичних і 

однаково локалізованих у мовному просторі елементів мови, але при 

різних умовах проектування їх на дослідження, тож і різних 

горизонтах, можемо здобути неоднакові висновки щодо їх суті»4 : 

168. Здавалося б, що АУМ фіксує діалектні риси лише як елементи 

статики. Однак на зіткненні ареалів, там, де починається взаємодія 

різнодіалектних чи різномовних однотипних особливостей, виникає їх 

вібрація. «Якщо можна виявити загальну територію цієї вібрації та 

визначити амплітуду коливань осцилюючих елементів мови, то є 

підстава говорити про зародження нової тенденції»6 : 59. 

Аналізуючи лексичні карти АУМ 6 : 10-20, П. Гриценко 

відзначає, що лінгвогеографам на сучасному етапі необхідно 

створювати карти, на яких була б відображена динаміка розвитку 

діалектних особливостей саме лексичного рівня. Картографування 

лексичних діалектних матеріалів базується в основному на зображенні 

ареалів окремих фактів, що важливо на підготовчому етапі 

лінгвогеографічних досліджень. Однак не завжди вдається пояснити 

відображені на карті паралелі у вживанні відповідних лексем, їх 

імовірне семантичне розрізнення у периферійних частинах ареалів. Не 

врахованими залишаються і структурні зв'язки між рівнями 

діалектного мовлення. 

Упродовж тривалого часу діалектологічні дослідження було 

спрямовано на виявлення особливостей діалектних обширів у 

вертикальному плані, саме тому основну увагу зосереджували на 

визначенні точних меж діалектів. Лінгвогеографія аналізує мовний 

обшир у вертикальному та горизонтальному планах, що дозволяє 
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виявити «рельєф» діалектного простору з його діалектними 

просторовими конструкціями, кожна з яких має свої ядра і свою 

периферію. У такому дослідженні на перший план виступають не межі 

діалектних утворень, а виявлення ареалів, у структурі яких є центр 

(місцем найбільшої концентрації) та периферія (територією 

поступового занепаду явища) відповідної діалектної риси. 

Горизонтальне дослідження веде до визначення просторових 

координат діалектних рис в межах діалектної конструкції.  

За допомогою методу накладання ареалів визначаємо і рельєф 

діалектного простору, тобто ядро та периферію діалектної просторової 

конструкції (горизонтальний план дослідження), і верстви діалектних 

рис в обраних обширах (вертикальний план дослідження). Обидва 

плани застосовують в процесі визначення діалектних конструкцій, 

причому пошук ядра конструкції вимагає вертикального вивчення 

діалектної риси чи комплексу діалектних рис різних рівнів. Як 

підкреслює Л. Коць-Григорчук вертикальний план дослідження є 

домінантним для діалектологічних досліджень, адже саме 

діалектологи вивчають мову на різних структурних рівнях, групуючи 

говори в одиниці вищого рівня. Лінгвогеографія, акцентуючи на 

протяжності діалектного простору, використовує в основному 

горизонтальний план дослідження [19 : 51]. 

У тих місцях, де тенденція виявлена найчіткіше, формується її 

центр. Ядро – найпотужніше місце щодо енергії мовотворення, 

водночас і найстабільніше за своїми діалектними ознаками. 

Скристалізовані риси концентруються в його центрі, а діалектотворча 

сила найінтенсивніша на околицях ядра [22 : 151].  Центр існує доти, 

доки наявні в ньому коливання мовних фактів. Із занепадом осциляції 

«фіксується певна точка в коливанні – ядро тенденції перетворюється 

на зародок явища»  3 : 151]. Можливі найрізноманітніші причини 

виникнення тенденцій: внутрішні умови розвитку, неспіввідносність 

мовних фактів з тими умовами, в які вони потрапили, вплив 

літературної мови, міграція населення тощо. 

Використовуючи погляди Л. Коць-Григорчук на динаміку та 

статику діалектних рис, ми проаналізували з цього погляду одні з 

найбільш характерних рис фонологічного рівня – обниження 

наголошених голосних переднього ряду та асиміляцію приголосних за 

дзвінкістю/глухістю [13 : 109-116; 14 : 213-220; 11 : 148-153].  
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 Північна межа ареалу обниження – західнополіські та 
західноволинські говірки (ядро діалектної риси – західноволинські 
говірки). Тенденції до обниження зазнають наголошені [и] та [е] 
незалежно від консонантного оточення, часто зумовлюючи 
нейтралізацію опозиції /и/  /е/: 

|
лепне, бу

|
ли, ну

|
сели, 

|
киене, 

|
вебрали, 

св’а
|
тели, 

|
траеба. На названій території волинських говірок в 

результаті лінгвогеографічних досліджень Л. Коць-Григорчук [21 : 
295-316; 20 : 115-136 виявлено існування особливого діалектного 
утворення, яке має свій центр, ядро (засвідчене пасмом фонетичних, 
морфологічний, лексичних, синтаксичних ізоглос поблизу 
Володимира-Волинського) та свою периферію. Переконливо 
аргументуючи сучасний розпад цього значного в минулому 
мовотворчого ядра, авторка відзначає на прилеглій до ядра території 
низку характерних діалектних тенденцій та окремих фактів 
стабільності діалектних рис.  

На території волинських говірок виявляється також обниження 
наголошеного голосного [е] до [а], яке часто доходить до повної 
нейтралізації фонемного протиставлення і

|
деа, св’а

|
чеана, до

|
найі, 

зе
|
леана, дас’ ‘десь’, а спорадичні вияви [е] як [а] трапляються навіть у 

ненаголошеній позиції. Т. Назарова наводить випадки закріплення за 
окремими словами обниженої вимови колишнього [и] (

|
вешн’а) та 

невмотивованого обниження [е] до [а] в ненаголошених складах – 
ма

|
на – мене 24: 40-64. Вони засвідчують, на думку Л.Коць-

Григорчук, поряд з іншими ознаками, розпад цього великого колись 
мовотворчого ядра [15 : 114-117; 18 : 230-236]. У зв’язку з розпадом 
систем наголошеності/ненаголошеності у вокалізмі до поля звукових 
виявів фонеми /и/ може входити властивий цій території 
ненаголошений звук [и] < е ятевого походження (сти

|
на). 

Інтерпретація карт ІІ тому АУМ, діалектологічні дослідження, 
зібрані діалектні матеріали, а також відомості, які можемо почерпнути 
з мовознавчих праць, дають підставу говорити про те, що обниження 
наголошених голосних переднього ряду – одна із специфічних рис 
вокалізму говірок південно-західного наріччя, ареал якої (ядро та 
периферія) займає значну частину цього діалектного масиву. Пошуки 
причин обниження наголошених голосних переднього ряду 
дозволяють висунути низку гіпотетичних причин: специфічної 
артикуляційної бази мовців, тобто особливого положення органів 
мовлення під час говоріння, яке зумовлює потягання цілої маси язика 
назад (І. Зілинський); регресивної вокальної асиміляції, тобто 
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уподібнення наголошеного голосного переднього ряду до наступного 
голосного в складі, часто голосного [а] (А. Залеський); особливостей 
синтагматичної акцентуації, що зумовлюють зміну в артикуляції 
наголошених голосних (Л. Коць-Григорчук), компенсаторну 
тенденцію в діалектному мовленні, коли підвищення артикуляції 
голосного заднього ряду [а] внаслідок переголосу [’а] > [’е] після 
палатальних приголосних та [й] компенсується обниженням 
наголошених голосних переднього ряду.  

Отже, артикуляційна зміна наголошених голосних переднього 

ряду може бути пов’язана також з особливостями синтагматичної 

акцентуації, властивої цій території. На цьому наголошувала у своїх 

дослідженнях Л. Коць-Григорчук: «Схрещення акцентуаційних 

особливостей волинсько-поліських говірок (з квантитативними 

різницями між наголошеними й ненаголошеними складами та 

накладеним на це збільшенням видихової сили наголошених складів) 

привело до загального збільшення експіраторної сили наголошених 

складів та зменшення – ненаголошених. А це проявилося в 

нейтралізації опозиції наголошених /а/ – /е/ на користь /а/ й 

наголошених /е/ – /и/ на користь /е/» 17 : 304-327; 20 : 41. Бо 

збільшення експіраторної сили наголошеного складу неминуче 

приводить і до зміни у вимові самого голосного – артикуляція стає 

ширшою, більш задньою. Щодо решти території, для якої характерна 

тенденція до обниження наголошених голосних, то причини цього 

явища можуть бути іншими.  
Явище обниження наголошених голосних незалежно від 

консонантного оточення послідовно охоплює таку територію: на 
півночі – волинські говірки, оскільки саме тут обнижуються не лише 
голосні [и], [е] в різних позиціях, а також [і] (з давнього *о) – ро

|
 дену, 

ку
|
пиеў, об

|
риіжут, 

|
тіил’ко, ну

|
сели, ку

|
лес’, 

|
вебрали, рос

|
лие, 

|
девиец’:а ‘дивиться’, ўмар ‘умер’, приеви

|
зеаш, по

|
зиечиў, дур

|
нием. 

Специфічною рисою цього ядра діалектної просторової конструкції є 
те, що воно перебуває на стадії розпаду. Це дає можливість виявити не 
лише діалектні явища, тобто елементи статики, але й тенденції, що 
репрезентують динаміку розпаду 21 : 295-316.  

Для виявлення причин явища асиміляції використано метод 

накладання ареалів на певному, точно визначеному обширі, який 

полягає в пошуках тих діалектних рис, ареали яких збігатимуться, у 

нашому випадку, з ареалом асиміляції за дзвінкістю / глухістю. Аналіз 
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карт другого тому АУМ показав, що територія оглушення 

приголосних збігається з ареалом однієї з найважливіших 

особливостей української акцентуації – збільшенням експіраторної 

сили наголошеного складу, і, відповідно, зростанням (прискоренням) 

темпу мовлення на території, де це збільшення видихової сили діє.  

Швидкість мовлення при збільшенні видихової сили та 

підвищенні тону наголошених складів, на що вперше звернула увагу 

Л.Коць-Григорчук, привела до скорочення часу тривання і 

наголошених, і ненаголошених складів 17 : 316; 20 : 40-41. (Див. 

карти № 55, 55а ІІ тому АУМ, автор – Л. Григорчук). Східна межа 

території збільшеної експіраторної сили наголошених складів 

пролягає за умовною лінією – верхів’я р. Прип’яті – м. Ковель – 

верхів’я р. Стоходу – р. Стир – м. Дубно – м. Теребовля. Цей ареал в 

основному збігається з межею ареалу послідовної асиміляції 

приголосних за дзвінкістю / глухістю.  

Імовірно, у говірках південно-західного діалектного обширу 

причини названої асиміляції очевидно слід шукати в особливості 

української акцентуації. Артикуляція глухих приголосних звуків, як 

відомо, вимагає більшої напруги голосових зв’язок, а у процесі вимови 

дзвінких, відповідно, напруга менша. Якщо внаслідок підсилення 

напруги мускулатури ротової порожнини збільшується сила 

перешкоди, яку створюють органи мовлення на шляху видихуваного 

повітря, то, відповідно, збільшується й тиск повітряного струменя. Це 

приводить до виникнення артикуляційно сильніших звуків.  

Отож, існування тенденцій у діалектному мовленні – факт 

незаперечний. Уважаємо, що у процесі дослідженні виявів динаміки в 

діалектному мовленні слід диференціювати тенденції різного типу, а 

саме: 

1) тенденції у формуванні чи розпаді діалектної риси 

(фонетичної, морфологічної, словотвірної, синтаксичної чи лексичної) 

чи комплексу рис; 

2) тенденції у формуванні чи занепаді діалектотворчого та 

мовотворчого ядер.  

Причини, які зумовлюють зміни у діалектному мовленні, 

бувають різними. Діалектні тенденції за своєю природою, як 

згадувалось вище, можуть бути результатом дії інтралінгвальних та 

екстралінгвальних чинників. У першому випадку це наслідок дії 
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різноманітних мовних законів (аналогії, скорочення в межах однієї 

мови чи груп споріднених мов; вплив міжмовних та міждіалектних 

контактів, результатом чого є контамінації (елементи статики), 

гіперизми, уподібнення, семантичні розщеплення та ін 21 : 295-316. 

У другому випадку – це зміни, що відбуваються під впливом зовнішніх 

факторів: міґраційних процесів, війн тощо.  

Окрім того, тенденції у мовному розвитку можуть мати різний 

характер – з поступовим наростанням якості чи спаданням. Це, з 

одного боку, формування певного явища (висхідна тенденція), а з 

другого – його занепад (спадна, низхідна тенденція).  

Значно важливіше виявити ті діалектні тенденції, які 

зумовлюють зміни в межах самої діалектної системи. Важливим 

завданням сучасної лінгвогеографії, як зазначив П.Гриценко у вступі 

до ІІІ тому АУМ, є інтерпретація даних АУМ: «Самоочевидною 

сьогодні є також потреба в регіональних лінгвогеографічних та 

дескриптивних студій, за допомогою яких можна було б визначити 

центри локальних діалектотворчих процесів, характер і напрями тих 

структурних змін, які не могли бути докладно відтворені в атласі 2 : 

1».  

У межах українського діалектного простору виявляються певні 

зони міждіалектного (міжмовного) контактування, у яких 

динамічність мовлення найбільш очевидна. Сучасна лінгвогеографія 

оперує низкою терміносполук на позначення території міждіалектних 

контактів: «зона вібрацій» 22 : 13 «зона перехідності», «зона 

змішаності», «зона інтерференції», «зональні ареальні елементи», 

«зональні ареальні утворення» (нові мовні компоненти, зумовлені 

локальним контактуванням) 7 : 19, «інтерферовані ареали» як 

результат міжмовного чи міждіалектного контактування 27 : 22.   

Враховуючи те, що межі між діалектними просторовими 

конструкціями нечіткі та розмиті, в лінгвогеографії використовують 

термін «зона». Якщо ареал – це територія поширення окремих мовних 

явищ, ізоглоса визначає його межі, то зона, часто як неповний синонім 

ареалу, – це діалектний обшир, що об’єднує декілька подібних 

мікроареалів, основною ознакою якої є неточність, приблизність 

меж 27 : 137.  

Отже, територію зіткнення просторових конструкцій, яким 

властивий комплекс рис, називають зоною вібрацій, або зоною 
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інтерференції, де налягання, взаємопроникнення і взаємодія рис 

особливо виразна, як вияв значної динаміки розвитку мовлення. Зона 

вібрацій є складовою частиною комплексного аналізу діалектного 

континууму, який вміщує також 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 

паралелізмами) чи зони перехідності (відповідно, з контамінаціями, 

архаїзмами, розщеплювання значень слів, гіперизмами тощо [24 : 3]. 

Необхідно розрізняти відповідні терміни «зона вібрацій», «зона 

інтерференції», «зона змішаності», «зона перехідності». Засоби 

лінгвогеографії дозволили визначити, що мовна або діалектна межа не 

є лінією, а перехідною зоною, а діалект – це ядро, оточене перехідними 

зонами, що вібрують 26 : 6, або «зонами вібрацій» у вигляді жмутків 

ізоглос різної конфігурації 25 : 133.   

Поняття «зона вібрацій» використовує та теоретично 

обґрунтовує Л. Коць-Григорчук, відзначаючи, що на периферії 

суміжних  діалектних просторових конструкцій формуються проміжні 

смуги – зони діалектних вібрацій, у межах яких частини ареалів 

стикаються або накладаються, творячи в другому випадку зони 

змішаності (з їх паралелізмами, розщіплюваннями значень елементів 

діалектного мовлення, транссемантизацією) і зони перехідності, які 

можуть ставати зародками нових конструкцій (з гіперизмами, 

контамінаціями, архаїзмами й уже оформленими семантичними 

трансформаціями) 20 : 222.   

Зона вібрацій – це надрядне поняття до зони інтерференції, 

змішаності, перехідності,  основними ознаками яких є нестабільність 

одиниць, викликана як безпосередньою віддаленістю від ядра 

просторової діалектної конструкції, так і близькістю периферійних 

ареалів сусіднього обширу; співіснування паралельних діалектних 

структур, часто із семантичним розрізненням, гіперизмів, 

контамінованих сполук, збереження архаїзмів 20 : 13. Виникнення 

зони вібрацій можливе за умови зіткнення частин суміжних діалектних 

просторових конструкцій. У такому випадку можна констатувати 

взаємодію ареалів, але важко передбачити характер і наслідки цієї 

взаємодії.  
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Отже, в місцях зіткнення чи накладання латеральних частин 

ареалів діалектних рис, властивих суміжним діалектним просторовим 

конструкціям, творяться зони вібрацій, і, як наслідок, – зони 

інтерференції, площі поширення яких формуються в різних місцях 

зони  20 : 136. Зона змішаності – обшир, де помітні вже результати 

накладання, існують паралелі (часто зафіксовані в записах і 

коментарях до карт відмінності в мовленні молодшого, середнього та 

старшого поколінь або ремарки «старе» / «нове»).  

Узагальнено можна виділити три різновиди таких зон, залежно 

від умов та території їх формування.  

Перший тип – це зони вібрацій, що формуються на міжмовному 

суміжжі (зони інтерференції). Особливістю цих територій є значна 

кількість паралелей в уживанні окремих елементів діалектного 

мовлення, існування гіперизмів у мовленні, мовних реліктів – архаїзмів 

та відсутність структур, які виникають унаслідок контамінації. 

Другий тип – це зони, які постають у результаті контактів між 

діалектними просторовими конструкціями однієї мови і творять зони 

змішаності та перехідності. Найважливішою особливістю таких зон 

перехідності є певна кількість контамінованих сполук поряд із 

гіперизмами та архаїзмами, які можуть бути виявом формування на цій 

території нового діалектотворчого ядра 20 : 115-146. 

Третій тип – це зони, що формуються на стику ареалів різних 

діалектних рис української мови або на периферії вияву якогось одного 

явища. Діалектна риса, притаманна групі говірок, на периферії свого 

поширення контактує з іншою рисою цього ж рівня, яка також може 

охоплювати різні діалектні просторові конструкції з їх периферією та 

ядрами або ж їх частини. Зона вібрацій, яка виникає в цьому випадку, 

охоплює, отже, повністю або частково, територію різних груп говірок. 

Окрім того, на зіткненні периферійних ареалів суміжних 

діалектних просторових конструкцій існує взаємодія та водночас 

прагнення до самозбереження, що приводить до витворення 

специфічних діалектних рис перехідності. Зіткнення ареалів часто 

передбачає мовотворення, яке й виявляється в зонах перехідності. 

Дослідники зазвичай зазначають на названій території системний і 

асистемний характер результатів контактування – своєрідний опір 

системи кожного діалекту прониканню невластивих йому елементів. 

Часто виявом такого опору є виникнення в говірках, що взаємодіють, 
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особливих, властивих лише їм рис, які формують зони перехідності. 

Таким чином, зона перехідності – обшир з проявами нової 

мовотворчості.  

Отже, в межах зони вібрацій (як поняття надрядного) можуть 

витворитися внаслідок дії інтерференції зони змішаності та 

перехідності, як результат співіснування суміжних діалектних 

просторових конструкцій. Змішаність не завжди приводить до 

витворення зони перехідності, яка у свою чергу має низку ознак, що 

характерні саме для такої території. Зони перехідності – це вже 

результат взаємодії (співдії, опору систем) суміжних діалектних 

просторових конструкцій.  

Макродослідження українського діалектного простору (карти 

АУМ) поставило перед сучасною лінгвогеографією низку проблем, 

однією з яких є виявлення зон змішаності та перехідності в смузі 

міждіалектних (і міжмовних) контактів. Атлас показав, що межі між 

діалектними просторовими конструкціями неоднакові, одні з них 

досить виразні, інші виявляють розмитість, лінгвістичні ареали часто 

охоплюють територію кількох говорів.  

На інших обширах контактування діалектних просторових 

конструкцій проходить по-іншому. Так, наприклад, на межі 

бойківських та наддністрянських говірок відбувається тривалий 

процес, унаслідок якого Наддністрянщина значною мірою поглинає 

Бойківщину з півночі окремими діалектними рисами 16 : 119-129;  20 

: 102-115. Говірки Наддністрянщини характеризує найбільша 

кількість своєрідних фонетичних діалектних рис, властивих більшості 

діалектним просторовим конструкціям південно-західного наріччя: 

тут акумулюються і переголос [’а]  [’е], і нейтралізація /о/ – /у/, 

оглушення дзвінких консонантів перед наступними глухими, 

обниження наголошених голосних переднього ряду, парокситонічний 

наголос та ін. Значна їх кількість зумовлена акцентуаційними 

особливостями говірок Наддністрянщини – збільшенням 

експіраторної сили наголошеного складу. З уваги на те, що на Поділлі 

розпочинається рівномірний розподіл наголосової сили 20 : 35-50, 

для території, східною межею якої є наддністрянсько-подільське 

порубіжжя, характерний поступовий занепад ареалу збільшення 

експіраторної сили наголошених складів, що приводить до різних 

асимілятивних змін.  



88 

 

На цій діалектній території, на відміну від суміжної з північно-

східної сторони (найбільшої зони вібрації 20 : 115-138), менш виразна 

є зона перехідності як вияв співдії чи взаємовідштовхування на 

зіткненні латеральних частин ареалів суміжних діалектних 

просторових конструкцій. Динаміка діалектного мовлення 

проявляється тут передусім у силі імпульсів з боку говірок 

Наддністрянщини з їх діалектним розмаїттям.  

Згідно з сучасними лінгвогеографічними дослідженнями 

Л. Коць-Григорчук, наддністрянські говірки є важливими елементами 

в сучасному діалектотворчому процесі, адже «активна дія цього 

наддністрянського мовотворчого ядра поширюється деякими рисами 

на схід (майже по р.Збруч), на півночі сягає Нововолинська, на заході 

– схематично визначених меж Наддністрянщини, а на півдні 

поступово охоплює, зокрема явищами переголосу, північні говірки 

Бойківщини» 20 : 223. Окрім того, як зазначив Ф. Жилко «мовна 

комунікація в межах Галицько-Волинського князівства сприяла 

поширенню наддністрянських ареальних елементів на територію 

сусідніх ареальних утворень». 7 : 24. Специфіка  сили імпульсів з 

боку Наддністрянщини дозволяє простежити історичний процес 

формування та занепаду окремих діалектних рис, властивих 

наддністрянським говіркам (часто й іншим діалектним одиницям 

південно-західного наріччя).  

Латеральні частини суцільних ареалів, острівні, маргінальні та 

мозаїчні ареали, співіснування різних морфологічних форм, 

семантичне розщеплення словотвірних та лексичних одиниць 

засвідчують існування на території між річками Серетом та Збручем в 

основному зони змішаності, своєрідної щодо розташування і 

конфігурації латеральних частин периферійних ареалів суміжних 

просторових діалектних конструкцій.  

Отже, висвітлення проблем сучасної лінгвістичної географії у 

працях Л. Коць-Григорчук – результат аналізу складної діалектної 

субстанції, часто прихованих від безпосереднього спостереження змін 

діалектних систем українських говорів, виклад власного бачення 

багатьох діалектотворчих та історичних процесів, ґенези окремих 

явищ, українського діалектоґенезу із використанням різноманітних 

методик картографування та посткартографічної інтерпретації 

діалектного матеріалу.  
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THE PROBLEMS OF LINGUISTIC GEOGRAPHY  

IN PROF. LIDIYA KOTS’-HRYHORCHUK’s CONCEPTS  

 

Oksana Kostiv 

 
The problems of contemporary linguistic geography, which reflected prof.  L. Kots’-

Hryhorchuk’s science works, are reviewed in the article. The author is highlighting special type 

of analyzing of the Ukrainian dialects by prof. L. Kots’-Hryhorchuk, what is giving possibility 

to discover changes hidden from direct observation.   

Scientific and research long-term activity of prof. L. Kots’-Hryhorchuk has very 

important influence on development of Ukrainian linguistic geography and defines directions 

of further scientific studies. In particular, the presentation of her own vision on many dialect-

creation and historical processes; remarks about genesis of certain phenomena of Ukrainian 

dialects; cartographical and post-cartographical interpretation of dialect material etc. 

Key words: dynamics and static’s in a language, dialect, area, dialectal space 

construction, mixed dialects, transitive dialects, vibrations zone. 
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Досліджено весільну лексику бойківських говірок Турківщини від кінця ХІХ 

ст. до поч. ХХІ ст. Проаналізовано одиниці лексико-семантичних груп «назви учасників 

обряду» та «назви матеріальних елементів обряду». З’ясовано відносну стабільність 

ядра тематичної групи лексики, появу нових назв, розвиток семантичної структури 

обрядових лексем,  наповнення синонімних рядів, дериваційний потенціал. 

Ключові слова: лексема, весільна лексика, динаміка весільної лексики, 

лексико-семантична група, бойківські говірки. 

 

Весільна лексика бойківських говірок Турківщини впродовж 

кінця ХІХ – поч. ХХІ ст.  уже була об’єктом мого зацікавлення, зокрема 

проаналізовано номінації весільних обрядодій [13], однак зібраний 

багатий фактаж мотивує продовження дослідження цього питання.  

Різночасове зіставлення регіональної лексики можливе з огляду 

на доступні джерела кінця ХІХ – поч. ХХ ст. –– працю Івана Кузева зі 

села Дидьова (парох цього села; село припинило існувати внаслідок 

сумнозвісних подій щодо переділу кордону між Польщею та 

Україною) «Житє-бутє, звычаѣ и обычаі гôрского народу» [7], 

«Бойківський говір села Бітля» І. Свєнціцького [11], «Словник 

бойківського говору» Ю. Кміта [5], дослідження «Матеріяльна 

культура села Жукотин Турчанського повіту» В. Кобільника [6]; 60-ті 

роки ХХ ст. репрезентує діалектний запис весілля зі села Бітля, 

уміщений у збірникові «Говори української мови» [2 : 240–243]; поч. 

ХХІ ст. –– етнографічні та фольклорні матеріали [1; 3], діалектний 

запис весілля зі с. Розлуч [12 : 151, 153–154], власні експедиційні 

записи [див. мережу обстежених н.пп.]. Лексеми, пов’язані з весільним 

обрядом, у говірках Турківщини представлено на картах «Atlasu gwar 



93 

 

bojkowskich» [16], у говірках сіл Лосинець та Верхнє Висоцьке – на 

картах «Загальнокарпатського діалектологічного атласу»  [9]. 

Доступні матеріали з бойківського весілля Турківщини від кінця 

ХІХ ст. ілюструють стабільність номінацій учасників весілля. Зокрема 

зі семантикою ‘загальні назви учасників весілля’ у давніх та сучасних 

говірках фіксуємо лексеми: акт (Шн) [11 : 132], зізвані [7 : 282], сусїди 

[7 : 292], су|с′іди (Яв), |л′уди [2 : 242] (Лб, Лп), ве|с′іл′ниĭ акт (НГс), 

вес′і|л′а (Бк, Яв), ве|с′іл′н′і (Яв), |гос′т′і, |гости (Яв, Явр), зап|рошен′і 

(Вч), а також: |молод′іс′т′ ‘учасники весілля молодшого віку’ (Бк), 

моло|дого |л′уди, моло|дойі |л′уди (б.н.пп.) та ін.   

Архаїчною є лексема рохиня ‘учасники весілля, які дуже весело 

йдуть до церкви’, яку зафіксував І. Кузів (очевидно, з уг. rohań 

‘мчатися’) [7 : 285]. Оказіонально засвідчено появу нових назв: 

ве|с′іл′ниĭ ор|шак (НГс) ‘весільні гості’ [дет. див.: 15] та на|хал′н′і |л′уди 

‘гості, які вдруге частуються за весільним столом’ (Лс). Варто 

нагадати, що традиційно на Бойківщині люди сідали за весільний стіл 

лише один раз, а на їхнє місце приходили наступні гості: |пили з 

йед|ного ста|кана // даĭ |боже здо|роўйа / с|тароста нали|ваў // то |була 

с|п’іл′н′іс′т′ / то йед|ним стака|ном |пили / за йед|ним сто|лом с′і|дали 

о|б’ідали / |ц′іла |хата / |челад′ с′і|дала / |йіли з йед|нойі |миски // то|т′і 
|л′уди в’ід|йіли / п’іш|ли тан′ц′у|вати // зо три |рази за|саджуйут / шоб 

ўс′іх поса|дити (Вч). 

Загальновживані назви позначають сукупність найближчих 

родичів наречених: рід, родина, родинойка, чилядойка, челядойка [7 : 

301, 317], домо|в’і (Яв), хат′|н′і (Лс), р′ід′|н′а (Яв), ро|дина моло|дого, 

ро|дина моло|дойі (б.н.пп.),  фа|м’іл′ійа (Лб), фа|мел′ійа (Лс), |чел′ад′ 

(Лб) та ін., батьків наречених: вітец(ь), отець, матїр [7 : 282], бат′|ко,  

ўтец′ [2 : 240] (Шн), ста|р′і (Іл), |тато, |бат′ко, |мати, |мама (б.н.пп.); 

хрещених батьків наречених: нанашкове, нанашкы [7 : 292], на|нашка, 

на|нашко (б.н.п.) [16 : m. 176, 177]. 

У говірці с. Дидьова засвідчені іронічні назви куфа, куфойка 

‘мати нареченої, яка сидить посередині столу, вимагаючи викуп’: Бо ся 

на стів куфа всадила. Ни хоче ся вступити, Щось нас хоче зрадити. А 

ти старостойку Озми повнойку, Та почастуй тоту куфойку, Няй нам 

ни заваджят, Най нам ни перескаджят. Староста дає куфѣ т.є. 

матери молодои горѣвки и она уступає ся зъ стола, а потому дає 

тымъ всѣмъ, що сидять за столомъ [7 : 300]; пор.: бойк. кýфа (Ж) 
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‘посуд на 100 л’ [10 І : 399].  Респонденти зі с. Вовче розповідають, що 

за традицією їхнього села вимагає викуп, сидячи на столі, 

коровайничка – жінка, яка одягає нареченій головний убір заміжньої 

жінки: коро|ваĭничка ўже моло|ду поўйа|зала / |с′іла со|б’і на с′т′іл / і 

во|на ўже |мала загу|л′ати / |мали затан′ц′у|вати / і во|на ўже с|п’іват 

до д|ружби / оĭ д|ружбо м’іĭ моло|ден′киĭ / йа до |тебе с|м’іла / йак ти 
|мене з′і сто|ла з′|н′імеш / йак йа т|вердо |с′іла // оĭ ле|т′іли |б’іл′і |гуси / 
|с′іли на до|рогу / йа с:то|ла са|ма не з′|л′ізу / бом кри|ва на |ногу // і в’ін 

ўже бе|ре / а ми с′а |добре три|майем / бо йа к|риват на |ногу / то |мус′іў 

здоĭ|мити (Вч). Цікаво, що в говірці с. Нижня Яблунька функціює 

лексема напасть ‘головна розпорядниця на весіллі після закінчення 

виконання своїх обов’язків’: «Музики грают коломийку, хтось із 

старших газдів запрошує «напасть» до танцю. «Напасть» танцює, 

тримаючи кошик на плечі. Після закінчення танцю старостіна-

»напасть» сідає за стів уже як звичайна гостя, а газда, що з нею 

танцював, одержує нагороду» (НЯб) [3 : 21].  

Матір нареченого, яка зустрічала вже пошлюблених дітей у 

кожусі, вивернутому вовною доверху, у давніх та сучасних говірках 

номіновано кострубата [7 : 298, 318; 3 : 22] (бойк. кострубáтий 

‘неохайний’, кострубáня ‘нечепура, з розкуйовдженим волоссям’ (із 

ремаркою переважно зневажливе) [8 : 237]; ‘стара, незграбна’ [3 : 

189]): Вийди, вийди, кострубата, Йде нивіста багата, Вийди, вийди 

матінко З повними повнойками [7 : 299], |виĭди / |виĭди костру|бата / 

приви|таĭ моло|д′ата (Бк); оĭ |виĭди / |виĭди костру|бата / ĭде не|в’іста 

бо|гата // з ко|ровами та ĭ з во|лами / з ко|ровами та ĭ з во|лами / з 
|теплен′кими сло|вами // |виĭди / |виĭди ма|т′інко |божа / ĭдут т|войі 

ди|т′атоĭка // йак йед|но так дру|гойе / бо ўже т|войе о|бойе (Лп) (йо|го 
|мама та так загор|нулас′а ў ко|жух / |воўноў з|верхи / розгор|нула 
|ш’апку та|ку боро|хату (Лп)); пор.: у «латканці» дружка страпата, 

дружба кострубатий [1 : 132].   

Зі значенням ‘хлопець шлюбного віку’ на різних часових зрізах 

засвідчено: парубок [7: 282], |пар′і(у)бок, пар′і|бочок (Бгт, Бк, Бт, Пр, 

Св) [10 ІІ : 41], parip|čak [16 : m. 195], ка|вал′і(е)р (Іл, Лб) [2 : 240; 10 І : 

333] (пор. бойк.: кавалє́рка ‘любовне побачення’, кавалєрувáти 

‘парубкувати’ [8 : 198], кава|л′ерство ‘парубкування’ (Іл)), же|них, 

же|н′ух (б.н.пп.), моло|ди(е)ц′ (ВТ, І) [10 І : 450], х|лопе(и)ц(′) (б.н.пп.) 

(пор. бойк.: хлопцювáти ‘парубкувати’ [8 : 496]); ‘дівчина, яка досягла 
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шлюбного віку’: дѣвка [7 : 282], |д′іўка, |д′іўчина (Іл, Св, Шн), д′іў|ча, 

д′іў|ч’е (Хв, Шн), |д′івоĭка, |д′івочка, д′іўча|тоĭка, д′іўче|ниц′а (Бт, Хв) [10 

І : 218], |д′іўчина п’ід в’і|нец′ (Ясн), d′′|iuka, d′′|iučyna [16 : m. 196]. 

У давніх та сучасних говірках Турківщини фіксуємо назви 

наречених під час весілля: молоді [7 : 299], молодиї [11 : 132], моло|д′і 

(Вч, Шм), моло|д′ата [7 : 299] (Бк, Вч, Іл, НЯб, Пр, Рд), |пара 

моло|ден′ка (Мхн, Ясн): А в’ід сто|ла до по|рога ро|с:ипаўс′а |перец / 

так і |наш’і моло|д′ата |б’іл′і / йак па|перец (Вч). Із семантикою 

‘наречений під час весілля’: молодий [7 : 282, 283, 317; 2 : 241], moło|dyi, 
|mladi [9 : к. 59], mołod|eć, mołod|yi [16 : m. 197], моло|диĭ (усі н.пп.), 
|молодец(′), моло|диц′ (І, НЯб, Ясн) [10 І : 450], пан моло|диĭ [7 : 282; 11 : 

132] (Кн, Шн), же|них, же|н′ух (б.н.пп.), наре|чениĭ (Бр); ‘наречена під 

час весілля’: пані молода [11 : 132; 7 : 282], панна молода [7 : 282], |пан′і 

моло|да (ВТ, Вч, Кн, Лм, НЯб), моло|да [2 : 240] (усі н.пп.) molo|da, 
|młoda, |młа:da [9 : к. 58], mołod|yća, mołod|a [16 : m. 198], моло|ди(е)ĭка 

(Зб, Іл), (пор., наприклад, у «латканках» часто вживане ім’я нареченої 

з епітетом молоденька; наприклад, Ма|рус′а моло|ден′ка (Шн), 

Марисуня молода (Св) [3 : 127]), княгúня (Бт) [7 : 284, 319; 10 І : 361]. 

Псевдонаречену в жартівливій обрядодії її підміни номіновано: 

інча [7 : 285], д|руга (Яв), пе|ребрана (Зб, Яв), перео|д′іта (І), в’ід|м’ін:а 

(Зб), страпата (НЯб) [3 : 21], |баба гор|бата (Мл), |дика |баба (Лб), 

ста|ра |баба / йа|ку з|берут на моло|ду (Лм), нез|дало о|д′іта, д|руга 

та|ка нез|дала |ж’інка (І). 

Із семантикою ‘наречений після шлюбу’ засвідчено: молодий [7 

: 319, 320], моло|диĭ (Іл, Лб), же|натиĭ (Рз); ‘наречена після шлюбу’: 

молода, нивіста [7 : 319, 320], ни|в’істуйка [2 : 242], моло|да (Іл, Лб), 

моло|да по|ч’іпчана, моло|да моло|деĭка (Лб), моло|диц′а(і) (Іл, Лб, Мл, 

Св), моулоу|дичка (Лс, Рз) [12 : 154], не|в’іста (ВТ, Лп, НГс),  не|в’істка 

(Бк, Св), моло|да не|в’істка (Іл), мал|жонка (Бт) (пор.: малженский 

стан ‘подружжя’, ‘подружнє життя’ (в урочистих промовах на весіллі) 

[11 : 312]), ш|л′убна |ж’інка (Мл) та ін.  

У говірках окресленого часу головного неодруженого свідка 

нареченого номіновано: дружба [7 : 286, 318] (б. н.пп.), а також у формі 

множини бояри(е), боярци [7 : 284, 299, 302, 318], бо(у)|йа(е)ри (Бт, ВТ, 

Іл, Лб, Лп, Лс, Пр, Св). Епітет молодийки акцентує на віці учасника 

весілля: Ой у нашого молодого Всі бояре молодийки [7 : 317]. 

Збереглася лексема бо|йари(е) із семантикою ‘гості нареченого, які 
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йдуть по наречену’ [7 : 284, 302, 317, 318; 2 : 242], |бо(у)|йа(е)р(и) (Бк, 

Іл, Лб, Лп, Лс, Мл, Пр, Св): бу|йари бу|ли / от ве|с′іл′е / |перше п’іш|ло 

моло|диĭ з моло|доў / та п’іш|ли з ним |л′уде / а т′і / шо |йіхали ўже |з:аду / 

там |через го|дину чи |через дв’і го|дини / |решту ве|с′іл′а |йіхало чи до 

моло|дого чи до моло|дойі / то нази|валос′а бу|йари (Мл). Оказіонально 

фіксуємо сучасне атрибутивне словосполучення бу|йари ве|лик’і (Іл), у 

якому залежний компонент наголошує на значущості цих весільних 

учасників: та в’ін при|в’іў со|б’і т|риц′ат′ / |сорок / |гос′т′і приĭш|ли за 

ним / бу|йари ве|лик’і так |кажут (Іл). Загальною назвою неодружених 

свідків нареченого під час запрошення гостей на весілля в сучасних 

бойківських говірках Турківщини є назва мо|лод′ц′і (Вч, НЯб) (ўже 

мо|лод′ц′і ка|зали / п|росит моло|диĭ / п|рошу йа / |бесте приĭш|ли на 

коро|ваĭ (Вч)); нареченої з дружками під час запрошення гостей на 

весілля – молодúці [3 : 17]. 

Як результат образного перенесення в контексті весільної 

обрядовості Турківщини функціюють чисельні назви весільної свити 

нареченого: військо [7 : 286], восько, война, велика война, королівни, 

пани королівци, тодаторики (‘татари’) [7 : 33, 39, 84, 93, 186, 189], 
|н′імц′і (Бр): на|йіхали |н′імц′і / та позни|мали |в′ін′ц′і / не плач / не плач / 
|Кас′у / за в′ін′|ц′ом / |будеш к|раш:а / под′іб|н′іша п’іт чеп|ц′ом (Бр); оĭ 

м′іĭ |л′убиĭ |татоĭку / ве|лика |воĭна ĭде / та не |б’іĭс′а / |д′івоĭко / та ўни 

нас не зво|йуйут лиш те|бе с:о|боў |оз′мут (Бр).  

Головну подругу-свідка нареченої у давніх та сучасних говірках 

номіновано дружка [7 : 282; 2 : 240], |družka [9 : к. 60], д|ружшка (усі 

н.пп.). 

Зі значенням ‘головний розпорядник на весіллі’ наприкінці 

ХІХ ст. засвідчено назву старшина (въ женитьвѣ великій голосъ має 

старшина такъ молодого, якъ и молодои, однакъ не рѣшаючій, бо 

нѣколи не силують) [7 : 282], яку сучасні говірконосії вже не вживають. 

Натомість активна у всіх обстежених говірках Турківщини лексема 

староста [7 : 282, 284], с|та|роста [2 : 242], с|тароста (усі н.пп.), пан 

с|тароста, с|тароста ве|с′іл′ниĭ (Бнв, Км)  та описові: шо ве|де ве|с′іл′а 

ў моло|дого (Лс), та|киĭ чоло|в’ік / шо ўм’іў про|вадити ве|с′іл′а / ў|с′уда 

хо|диў по ве|с′іл′ах (Лс), со|л′ідниĭ чоло|в’ік  (Лс), йе|ден муш|чина п|равиў 

ве|с′іл′а (Лс). У «латканках» відзначаємо  панянський войовода (Св) 

‘дівочий староста’ [3 : 124, 191]. 
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Заміжня жінка, яка під час весілля виконує різні функції 

(«латкає», виплітає барвінковий вінок, «чіпчає» наречену тощо), 

номіновано свашка [7 : 282, 300, 318; 2 : 242; 11 : 132], сванїйка [7 : 282], 

sv|aška [16 : m. 199], с|ваха, с|вашка (б.н.пп.), сва|неĭка (Св). Активно 

функціює з такою ж семантикою лексема староус′|ц′(т′)і(и)на (Бк, Іл, 

Лб, Мл, Мт, НГс, НЯб, Рз); відзначаємо низку описових назв: |т′от′і 

шо в’ін|ки |робл′ат [2 : 240],  |ж’інка шо винаĭ|мали (Вч). 

На позначення розпорядниці на весіллі відзначено слово 

при|данка (НГс); ця учасниця весільного дійства ц′і|лиĭ час |б’іл′а 

моло|дойі (НГс) і виконує різні обрядодії: покри|вайе моло|ду, |вийе 

в’ін|к’е, обс′і|вайе, ч’іп|чайе (Лб). Інформатори наголошують, що 

старос′|ц′іна / то пом’іч|ниц′а с|тарости / а при|данка / то д|руга 

сп|рава (НГс). 

Зі значенням ‘сватач’ функціювала назва прúдалий ґазда [7 : 

282], мотивована вмінням сватача доречно, розумно, удало говорити; 

уміє прúдало бесідувати, а отже, і домовлятися про поважні справи 

(бойк. прúдалий ‘розумний та вимовний’, прúдало ‘розумно й 

вимовно’, ‘як слід’, ‘доречно’ [10 ІІ: 136, 137]). У говірці с. Бітля 

засвідчено лексему с|вати ‘сватачі’ [2 : 240].  

У сучасних говірках Турківщини посередника між батьками 

наречених, який домовляється про весілля, номіновано: сват (с|ва|ти) 

(Бр, Вч, Іл, Лп, Лс, Мл, Яв), с|ва|тач (свата|ч’і) (Яв, Ясн), п’ісла|не(и)ц′ 

(Вч, Мл), с|тароста (с|тарос|ти) (Бр, Лб, НЯб). На позначення 

учасників домовленостей засвідчено складені назви та описові 

конструкції: о|тец′ із |мат′іроў (Яв), чо|тири чоло|в’іки (Яв), два 

чоло|в’іки за с|в’ідк’іў (Яв), хтос′ о|дин із ро|дини (Лс), моло|диĭ / бат′|ки 

моло|дого і ше йа|кис′ с|в’ідок (Лс), моло|диĭ / моло|дого |тато і 

фам’і|л′ант (Ям), брат / о|тец′ / |мати / йа|киĭс′ там ш|ваґер / чи хто 

ко|го там наĭ|б’іл′ше |л′убл′ат′ (Лм) та ін. 

Як свідчить доступний матеріал, на позначення вбрання 

наречених респонденти вживають традиційні назви одягу або описові 

конструкції; спеціальних обрядових лексем не виявлено не тільки у 

давніх, а й у сучасних записах: убирають ся по святочному [7 : 282], 
|наб’іло с′а ўби|райут [2 : 241], ўб|ран′і(е) (НГс), ви|шивана (Лб), 

зви|чаĭне ўб|ран′і(е) (НГс), ўб|ран′і ўс′о ук|райінске / |вишите (Лп), 

ўб|ран′і |вишит’і (Бк), |б’ідниĭ |од′аг (Лб), ўс′о з домот|каного полот|на 

(Лб) та ін. Зі значенням ‘сорочка нареченої’ в бойківських говірках 
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Турківщини відомі назви: уп|л′іч’а [2 : 240, 241], б|л′уска (Лб), б|л′уска 
|в’і(и)ш’іта, б|л′уска |б’іла (Лб,  Яв), б|л′уска с та|кими з|бирками (Лб), 

со|рочка |л′:ана (Іл), со|рочка |б’іла, со|рочка полот|н′ана (Лб) та ін.: 
|думайете шо так йак |зараз / п’і|де / |купит за м’і|зер′н′і г|рош’і? 
|мус′іла зро|бити с|войім моз′і|л′ом ўс′о (Лб). Давній поясний весільний 

одяг нареченої репрезентують назви фартух, бíлий фартýх ‘спідниця 

з домотканого полотна, яку одягали до шлюбу’ [7 : 263; 6 : 232, 241; 2 : 

241], фар|тух (Іл, Хв), фар|тух л′:а|нениĭ / шо т|кали (Іл), фарту|шина 

полот′|н′ана ‘тс. ’ (Лб). Респонденти старшого віку зазначають: ко|лис′ 

н′іц не |шили / н′і с|п’ідниц′у / н′і су|к’енку / фар|тух |шили і ў фарту|хах 

шл′уб б|рали (Іл), х’і|ба йак ўже до с′|л′убу |мали сп’ід|ниц′і / то 

фарту|х’е / сороч|к’е сво|йі / плах|ти / о|так ми |б’ідно |жили / |але так 
|було |весело (Яв). Натомість від сучасних говірконосіїв фіксуємо 

с|п’ід|ниц′і(а) (Лб, Яв), с|п’ідниц′і ви|шивана (Мт), чер|вона пере|шита 

с|п’ідниц′а (Яв), с|п’ідниц′а |б’іла (Лб, Яв), с|п’ідничка ша(е)л′і(а)|нова 

(Лб), ш|л′убна с|п’ідниц′а (Лс) та ін.  

Запис весілля кін. ХІХ ст. засвідчує, що наречений і наречена, 

ідучи до шлюбу, одягали шапки, до яких причіпляли виплетені 

барвінкові вінки, які називали вінці, вінці зъ барвінку, вôвса и часнику 

[7 : 283, 285], вінець з вíвса, барвінку й чоснику [6 : 242]; про таку оздобу 

розповідають і говірконосії с. Бітля: |в’інц′і да|вали на шап|ках/ на 

чоулу|в’іц′ких шап|ках [2 : 241], |шапка / на |шапц′і |тоже ту з |боку 
|в’інчик / та|киĭ бу|кетчик (Бк). Для номінації оздоби на головному 

уборі, яка вирізняє нареченого, відзначено назви: в’і|нец′ (Яв), в’і|нок, 

в’і|нок на |шапц′і (Лс), |в’інчик (Бк), |в’інчик ма|лен′киĭ з бар|в’інку (Лб), 

ст|роĭка з бер|в’інку (Яв), бу|кет (Вч).   

Загальновживані назви головного убору |кучма, |шапка у 

весільному обряді Турківщини набувають значення ‘шапка нареченої, 

прикрашена штучними квітами, головками часнику, збіжжям та ін.’: 
|кучма / то |шапка зи|мова / та|ку / йак |зарас мужи|к’і |нос′ат ўзи|м’і / 

по|верх ўс′о голоў|к’е часни|ку (Лб). У говірці с. Нижня Яблунька 

Турківського району на позначення баранячої шапки нареченої 

виявлено слово барванка (НЯб) [3 : 185]. 

Лексеми в’і|нец [2 : 240], в’і|не(и)ц′ (ВТ, Вч, Ж, Іл, Лс), в’і|нок (ВТ, 

Іл, Лб, Св), а також описові конструкції: бавяний вінок з рясами [7 : 

286], в’і|нок з бар|в’інку, в’і|нец′ з бер|в’інку і |руж’і (Лс), р′ас|ниĭ в’і|нок 

(Бр), зе|лениĭ в’і|ночок (Шм), зе|лениĭ в’і|нок з |р′асами (ВТ), в’ін|к’е з 
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|р′асами (Бр), в’і|нок с чесно|ка (Лб), в’і|ночки з:|б’іж’ам (Бк), |в’ін′ц′і з 

бер|в’інку (Яв), в’і|нец′ з |л′ентами (Мл), |в’ін′ц′і м’ір|тов’і (Рз) та ін. 

номінують головний убір нареченої у формі вінка. У говірці у 

с. Жукотин поч. ХХ ст. засвідчено вінúць з сухого ялівця, що символізує 

одруження з удівцем [4 : 262].   

Інформатори старшого віку на позначення елемента головного 

убору нареченої до обряду покривання вживають слово ра(е)н|тух: а 

моло|да |мала рен|тух / полот|но та|ке |було домот|кане // полот|но 

та|ке |доўге / домот|кане / г|рубе (Лб). Опис такого «рантуха» подав 

І. Кузів в етнографічній праці про звичаї гірського населення: «Въ 

Дидьовѣ дівкы сплѣтають волосє въ одну косу. На головѣ носять 

хустку червону, а въ пôстъ бѣлу, завязану на задѣ. На то беруть 

завійку, т.є. бѣлый райнтух, і тую завійку накидують легко на голову, 

такъ, що ажь спадає поза колѣна» [7 : 263]. Зі значенням ‘домоткане 

полотно, яке наречена мала на плечах, коли йшла до шлюбу’ у записі 

весілля кін. ХІХ ст. засвідчено слово балець [7 : 282] (дет. аналіз 

лексеми див.: [14]). 

Сучасний головний убір нареченої –– невеликий вінок зі 

штучних білих квітів або корона (діадема) із камінців чи перлин, до 

якого приєднано прозоре покриво, в обстежених говірках Турківщини 

репрезентують |ве(и)л′он, в’і|л′он, ви|л′он, ве|л′он до п’ід|логи, в’і|л′он 

б’і|лен′киĭ. Цікаво, що головний убір нареченої виконував функцію 

маркера її соціального походження – приналежності до «шляхти» чи 

до «хлопів»: то в’і|нец′ буў по старо|даўн′іĭ |мод′і // то бу|ло так / по 

шл′а|хоц′к’е / то |мала |в’інец′ / |мала |вел′он і су|конку |б’ілу / а так |мала 
|т′іл′ки су|конку // ве|л′он і в’і|нец′ доў|кола голо|ви (Мл). До нового 

головного убору – фати – респонденти старшого віку ставляться з 

недовірою: не так ве|л′они бе|рут / тог|ди йак с′а в’ід:а|вала / чере|вики 

по|дерт′і / скар|петки воў|н′ан′і поза|качувала // з |маминойі с|п’ідниц′і 
|шили ми су|к’енку / |мамина ш|л′убна с|п’ідниц′а |б’іла |була // і йа шче ў 

т′іĭ с|п’ідници шл′уб б|рала / а ти|пер хто з|найе шо / ве|л′они! (Лс); 

ве|л′она не |було / х’і|ба стоноч|ки до |в’інчика / ну і на голо|в’і в’і|нец′ 

буў / не на |пазус′і / а на голо|в’і в’і|нец′ буў / і йа|кимис′ при|колками 

пришпи|л′али йо|го / і так |дол′і пле|чима т′і |л′енти |вис′іли / то |ран′ше 

так бу|ла |з′ібрана моло|да // то |зарас ве|л′он ци фа|та (Лб); то ўже 
|пот′ім у ве|л′он′і / а так на се|л′і у в’ін|ках з бар|в’інку (Мт). 
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У бойківських говірках Турківщини фіксуємо назву давнього 

головного убору нареченої після обряду покривання, який 

символізував про інший статус відданиці, – чепець, чепець зелений [7 : 

319] (як записав В. Кобільник у с. Жукотин, «головку» чепця роблять 

із зеленої сітки, яку купують у місті, боки – з червоно сукна» [6 : 240]; 

«чепець – легкий головний убір, кругом голови червоний, а верх 

зелений… Червоний колір – символ зрілості, зелений – молодості» [3 : 

19]). Сучасні говірконосії пам’ятають назву ч’і|пец′ (Вч, Лп, Лс, НГс), 

че|пец(′)  (ВТ, Св) (ка|зали |баба не|б’ішка йіĭ тоĭ ч’і|пец′ йак на|д′іли / во|на 

йо|го с|кинула / |п’іс′л′а |нейі з|н′али (Лс) – респондент 1951 р.н.), ч’і|пец′ 

на ґ|ратках (Іл), однак найчастіше подають лише опис цього убору 

нареченої: то та|ке йак п|лели з йа|когос′ п|рутика та|ке кол′|цо / то 

обши|вали йа|койус′ ма|тер′ійейу к|расноў чер|воноў (Лб); то |мойа 
|мама ка|зала / шо |мала ч’і|пец′ / то чер|воне |било / а йа то не |т′амл′у 

(Лп). Оказіонально  засвідчено дериват ч’іп|чишче із семантичним 

відтінком згрубілості: тоĭ ч’і|пец′ не |в’іл′но ўже бу|ло зни|мати / і ў т′ім 
|мала хо|дити // зало|жили ч’іп|чишче на го|лову / йак сп’і|вали? не даш 

погу|л′ати ч’іп|чишче (Іл).  

Номінації головного убору нареченого не виявляють 

багатоманітності й представлені назвами традиційного одягу: шапка з 

вінцем [7 : 283, 285], |ша(’е)пка [2 : 241], (Бк, Лб, Мл, Шн), капе|л′ух (Вч, 

Мл, Мт, Яв), капе|л′ух з |руж’і (Вч), |сивиĭ капе|л′ух (Яв), каш|к’ет (Лс), 

|хутро (Мл). 

Лексемний ряд на позначення весільних атрибутів учасників 

весілля в бойківських говірках Турківщини репрезентують назви бавт 

‘сокирка на довгій ручці як предмет весільного обряду’ (лексема 

зафіксована наприкінці ХІХ ст.) [5 : 10], бáвтя ‘весільний ціпок-

топірець’ (Бк, Рз) [10 І : 38], гáрап ‘нагайка, яку носив наречений під 

час весілля’ (Хв) [10 І : 161]. Власні тексти весільного обряду зі 

значенням ‘весільний атрибут у руках нареченого / дружби’ виявляють 

поширення назв |палиц′а (Бк, Лб), |паличка чер|вона |ж:оўтоў го|лоўкоў 

(Бк), |палиц′а кра|сива з б|л′ахами (Вч), трос′т′а|на |паличка (Яв), 

тер|нова |палиц′а (Св), топ’і|рец (НГс), то|п’ір (то|пор′іўц′і, то|порц′і) 

(Іл), топ’і|рец′ (Лб), топ’і|рец′ дереў|л′аниĭ (НГс), со|к’ера (Лб), со|кирка 

(Лп), куш|тур (Іл), |ґ(г)арап (Лп). У весільному дійстві ці предмети 

поступово перестають виконувати свою символічно-магічну функцію 

в обрядах (наприклад, хрестити двері, поріг, через які виходять / 
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переходять наречені та ін.) і набувають ігрового змісту: «наречений 

тримає палицю для того, шоби відганяти залицяльників від своєї 

нареченої» [3 : 17]: бо|йари |мали со|кирку / а моло|диĭ маў |гарап / а 

друж|би |мали сокир|ки // д|ружба ро|биў перех|рес′т′а / ў|дариў ту / а 

пак ту / а пак ту / йак ўже ĭшли до с′|л′убу (Лп); д|ружба ĭде / маў 
|палиц′у / хрес|тили на д|вер′ах / і моло|диĭ маў і|ти |поп’ід ту |палиц′у 

(Вч); моло|диĭ в’ід|купуваў моло|ду // да|ваў ци б|ратов’і / ци сест|р′і 

йа|к’іс′ г|рош’і / |мали |ґарап та|киĭ // во|на зак|рита |хусткоў / спит //  

йак ўже в’ін приĭ|шоў / ў|дариў йі |гарапом / п’ід′н′а|лис′а / 

поц′ілу|валис′а / |мала та|ку |хустку чер|вону // в’ін йі ў|дариў по п|лечах // 
|мали х|лопц′і |гарап / со|кирку (Лп); то |нав’іт′ доне|даўна зберег|лас′а 

та тра|диц′ійа / шо |майут топ’ір|ц′і / та|к’і ви|сок’і / шо 

п’ітпи|райуц′:а / пали|ц′і / топ’ір|ц′і та|к’і / друж|би |мали (Лб).  

Проведене дослідження весільної лексики говірок Турківщини 

за матеріалами кінця ХІХ – поч. ХХІ ст. засвідчує, що давні назви 

учасників весілля збереглися й активно функціюють у мовленні 

сучасних говірконосіїв (|парубок, |д′іўка, моло|диĭ, моло|да, моло|д′і, 

д|ружба, д|ружка, бо|йа|рин, с|тароста, с|вашка, коро|ваĭничка, 

при|дани).   

Натомість номінації матеріальних елементів весільного обряду 

здебільшого заступилися синонімними назвами у зв’язку з 

модифікацією чи відсутністю позначуваного атрибута: коро|ваĭ → 

торт (Лс) ‘кондитерський виріб, який використовують в обряді, коли 

наречена обдаровує родичів нареченого’ (коро|ваĭ |р′ізала на ку|сочки і 

на |чисту та|р′ілку с|тавили ку|сочок коро|вайу / ти|пер |торта / |пила 

до |того / ко|го нази|вали за пода|рунком (Лс)); да|ри → кон|верти (Іл) 

‘гроші в конверті як весільний подарунок для наречених’ (дару|вали / 

ко|ли про|сила на ве|с′іл′а / а ў |хат′і не дару|вали // хтос′ да|ваў руч|ник / 

а хтос′ |хустку / а хтос′ і г|рош’і доў і ўс′о // ў |хат′і да|рован:′а не бу|ло 
|ран′ше / то |зараз так приĭш|ло / шо кон|верти да|руйут / а то|д′і не 

бу|ло (Іл)); ра(е)н|тух, за|в’іĭка → |ве|л′он ‘елемент весільного головного 

убору нареченої’ (Бч, Вч, Іл, Лс) (шче |ран′ше |мали та|к’і зав’іĭ|ки 
|б’іл′і / то так вихо|дило / йак со|роки / ну то кра|с′іво |било / к|рашче / 

йак |зараз // |зараз тоĭ ве|л′он на|д′ійе |доўгиĭ (Бк)).  

Частина лексем архаїзувалася (акт, рохиня, балець, старшина, 

чепець; зокрема ручник ‘вузько складене полотно, яким  наречена і 

дружка обв’язували голову над чолом на рівні брів, а посередині цього 
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рушника чіпали червону стрічку’ [7 : 282], шлюбний жýпан ‘елемент 

весільного строю нареченої’ [6 : 241]); периферію функціювання 

формують стійкі словосполучення повязуванє на чубкú ‘спосіб 

зав’язування хустки на голові’ (на то беруть червону, а въ постъ бѣлу 

хустку звязану на передъ въ ґудзъ зъ двома маленькими кончиками и 

называють то повязуванє на чубкú) [7 : 263], зак|ручувати за |чубок, 

зак|ручувати чуб ‘укладати волосся нареченій’ (Лп) (і ве|ли моло|ду 

с′у|да до моло|дого і ту йі розби|рали / ту йі во|лос′а зак|ручували за 
|чубок / бо |перше |чубки кру|тили / моло|диĭ прихо|диў; |ран′ше 

зак|ручували чуб (Лп); пор. також: чу|бити бар|в’інком (Вч): йа с′а 

в’ід:а|вала / то ме|не ше так чу|били барв’інком; моло|д′і приб|рали / 

почу|били і ўни ĭшли по ха|тах про|сити на вес′і|л′а; бар|в’інок ўсе |р′ізали 

до д|ругойі го|дини / |пот′ім начу|били і хо|дили про|сити (Вч); пор. ще: 

золотий перстень з чубками ‘обручка’ (Явр) [3 : 100]), зак|ручувати 

г|риб’ін′ (Вч) ‘скріплювати і прикрашати волосся нареченій за 

допомогою гребінця’ (ко|лис′ зак|ручували г|риб’ін′ / а ме|н′і ше ч’і|пец′ 

при|несли // ко|ли по со|рочку ĭшли до моло|дойі / то ўс′о |несли до 

моло|дойі // |несли / шо|би во|лос′а закру|тити і зашпи|лити / г|реб’ін′ за 
|голову накла|дали і ўс′о (Вч)). 

З’явилися лексичні новотвори (цеф|нар ‘чоловік, який на весіллі 

частує спиртними напоями’ (Явр), на|хал′н′і |л′уди ‘гості, які вдруге 

частуються за весільним столом’ (Лс), ве|с′іл′ниĭ ор|шак ‘учасники 

весілля’ (НГс), со|лотка го|р′іўка ‘горілка, якою староста частує 

весільних гостей під час вручення подарунків нареченим’  (Іл), |першиĭ 

бар|в’інок ‘перші галузки барвінку, які зрізали на барвінковий вінок 

нареченим, пропихаючи тричі через кільце (перстень) знизу догори’ 

(Бч, Вч, Лп, Лс) та ін. 

Розвивається лексична варіантність через формування 

синонімних рядів: ‘весільний атрибут’: бавт, |палиц′а, со|кирка, 

куш|тур та ін.; ‘придане’: віно [7 : 320], |в’іно (Бк, Вч, ВЯб, Ж, Лб, Лп), 

по|сах [2 : 240], |posag [9 НМ : 44], по(у)|саг(х) (І, Лс, Мт, НГс), п|ридане 

(Лб, Лп, Мт, Мл); ‘гості нареченого, які приходять по молоду’: 

бо|йари(е) [7 : 284, 302, 317, 318], с|вати, сва|тове (Лб, Мт, НГс, Явр) 

(|рано ўже та|к’і з|мучен′і / зби|райут с|вати / у с|ват′іх не с|м’іла п’і|ти 
|д′іўка // х’і|ба ĭшли в’і|д:ан′і / ўс′і |замужн′і чоло|в’ік’і і ж’ін|к’е // 

дереў|йаниĭ ч’і|пец′ |мус′іла |мати |кожна // ў с|вати то ĭшли в’ід 

моло|дого / с|вати ĭшли чоло|в’ік т|риц′ат′ на|корпилос′а // ти|пер ĭде 
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чоло|в’ік сто / |д′іти м’і|шайут / та де де! ко|лис′ пом’і|шати ста|рим / 

буў по|р′адок (Лб)); ‘гості нареченої, які приходять на частування до 

нареченого’: придани(е) [7 : 318], про|п’іĭ, про|п’і(ĭ)ц′і, про|поĭци, 

про|пойі  ‘тс. ’ (Бр, ВТ, Іл, Лб, Мт, НГс, НЯб, Св, Яв, Явр); ‘відзнака 

весільного гостя’: знач|ки (Вч), |в’ін′ц′і (НЯб), ст|роĭк’е (Яв), кв’іт|к’е 

на г|руд′ах (Яв), бу|кетики дл′а гос|теĭ (Лс), бу|к’ети бар|в’інку (Рз) та 

ін. 

Засвідчуємо динаміку семантики обрядових лексем – появу 

нових компонентів у семантичній структурі: в’і|нок / в’і|нец′ ‘нагрудна 

відзнака нареченого та дружбів’, ‘нагрудна відзнака нареченої і 

дружок’ (в’і|нок / то бу|к’ет на г|руд′іх (Мт); моло|диĭ маў на п|равому 
|боц′і в’і|нок / |б’ілиĭ в’і|нок і |б’іла хус|течка при|шита / а ў д|ружби на 
|л′ів’іĭ сторо|н′і (Лб), |т′іки моло|да |мала на п|равому |боц′і в’і|нец′ / бо с′і 

счи|тала йак жо|на / а д|рушка на |л′івому (Іл)); п|ридане ‘придане’ 

(|мати приĭш|ла // та|киĭ наўйа|зали |поўну п|лахту / |подушку / |коўдру / 

заўйа|зали то ў п|лахту / то три п|лахти т|кан′і / то та|ке п|ридане 
|було / руч|ник / би с′а поўти|рала |рано / йак ус|тане // то|то та|ке на 

п|лечах вез|ли моло|д′іĭ п|ридане / на п|лечах |несли (Лп)), <вибиратися 

в> придани ‘звичай, коли гості нареченої несуть до нареченого 

подарунки для його родини’ [7 : 317], ‘гості нареченої, які приходять 

на частування до нареченого (приносять подарунки від нареченої для 

родичів нареченого’ [7 : 318] (також: приĭ|да(е)ни, п|риĭди (Бт, ВГс, Вч, 

Лб, Лп, НГс, Яб) (при|дани ўже ĭдут / по|дарки не|сут для моло|дого 

ро|дини; ко|ли при|дане прихо|дили / а моло|дого |мати так прихо|дила і 

доў|кола с|тол′іў ви|лазила і |кожну при|дану поц′ілу|вала (Вч)); с|вашка 

→ ĭти ў сваш|ки ‘іти по наречену, щоб привести її до нареченого’ (Вч) 

(моло|диĭ зби|раў сво|йі |л′уди / бо так ў моло|дого вес′і|л′а і ў моло|дойі // 

то нази|валос′а ĭдут у сваш|ки за моло|доў // а пак заби|рут моло|ду / 

йі|йі ро|дина с′а з|бират ĭде ў при|дане (Вч)). 

Спостерігаємо творення спільнокореневих лексем на базі 

мотивованого слова з обрядовим значенням: с|тароста – 

старос|тити (Шм, Явр) ‘виконувати обов’язки головного 

розпорядника на весіллі’; д|ружка – д|ружчити (Іл) ‘виконувати 

обов’язки свідка нареченої на весіллі’; п|ридане → при|данка ‘заміжня 

жінка – розпорядниця на весіллі’ (Лб, НГс), коро|ваĭ – коро|ваĭничка 

(Вч) ‘жінка, яка випікає й прикрашає коровай’; вес′і|л′а – ве|с′іл′н′і 

‘учасники весілля’ (Яв) та ін. 
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Відзначаємо часткову втрату безпосереднього мотиваційного 

зв’язку лексем, зокрема назва коровайничка в говірці с. Дидьова 

зафіксована зі значенням ‘жінка, яка відповідає за випікання короваю’ 

[7 : 283]. Інформатори зі с. Вовче повідомляють, що коро|ваĭничка, 

окрім того, що несе на голові коровай, ідучи по наречену, виконує й 

інші «жіночі» функції – одягає нареченій головний убір заміжньої 

жінки, «чубить» нареченого (пришпилює до капелюха букет –– 

куповану прикрасу) та ін.: коро|ваĭничка / то там йа|кас′ з ро|дини 
|била / чи йа|ка бра|това / чи сест|ра // йак ĭшли моло|диĭ за моло|доў / 
|несла коро|ваĭничка на голо|в’і коро|ваĭ до моло|дойі; коро|ваĭничка ўже 

моло|ду поў|йазала / |с′іла со|б’і на ст′іл / і во|на ўже |мала загу|л′ати / 
|мали затан′ц′у|вати (Вч). 

Родо-видові відношення весільних агентивів та назв 

матеріальних елементів обряду засвідчуємо у давніх та в сучасних 

говірках обстеженого терену, зокрема в назвах весільних гостей 

(|бо(у)|йа(е)р(и), приĭ|да(е)ни, про|п’і(ĭ)ц′і, с|вати, сва|тове   ве|с′іл′н′і), 

у назвах одягу нареченої (б|л′уска, фар|тух, с|п’ідниц′а  ўб|ран′і(е)) та 

ін. 

Лексеми з обрядовою семантикою утворюють опозиції за 

рангом –– ‘неодружений учасник весілля, свідок нареченого’: 

‘головний неодружений учасник весілля, свідок нареченого’ (дружба, 

старший дружба [7 : 318], |першиĭ д|ружба (НЯб));  ‘жінка-

розпорядниця на весіллі’ : ‘головна жінка-розпорядниця на весіллі’ 

(сванїйка, найстарша сванѣйка [7 : 283], передня свашка, перша 

свашка [3 : 16]); за відношенням до наречених – ‘староста нареченого’ 

: ‘староста нареченої’ (староста (в’ід) моло|дого, с|тароста (в’ід) 

моло|дойі (б.н.пп.), староста парубочий, староста дівочий (ВТ, Рд) [3 

: 83, 111]); за формою – ‘вінкоподібний головний убір нареченої’ 

(в’і|не(и)ц′, в’і|нец′ з |л′ентами) : ‘шапкоподібний’ (|кучма, |шапка, 

барванка) : ‘наміткоподібний’ (балець, ра(е)н|тух, за|в’іĭка)  та ін. 

Спостерігаємо диференціацію назв учасників весілля, що 

виконують в обряді визначені функції: ‘учасниця весілля, яка бере 

участь в обряді зміни головного убору нареченої’ – свашка [7 : 318], у 

говірці с. Бориня фіксуємо спеціальну назву покривáля ‘жінка, яка під 

час весілля покриває наречену «рантухом»’ (Бр) [10 ІІ : 102]; ‘людина, 

яка запрошує на весілля’ – прошáк (Хв) [10 ІІ : 157] та ін. 



105 

 

У текстах про весілля від кінця ХІХ ст., записаних на 

Турківщині, засобом, як припускаємо, евфемізації завуальовано 

номінацію матері нареченого, яка зустрічала свою невістку після 

шлюбу (костру|бата). Вторинні назви учасників весілля як результат 

метафори характерні для «латканок» (перевізничок ‘чоловік, які везе 

придане’ [7 : 317], к’ін′ ‘тс. ’ (Лс); рубачі ‘чоловіки, які, змінюючи 

головний убір нареченій, відрізали їй косу’ (А злетіли рубачі, Взяли 

косу під мечі. Взяли косу рубати (Лст) [3 : 101]); ко|сар ‘хлопець, який 

нарізає барвінок для плетіння вінків’ (Оĭ у |мене моло|дойі |т′іл′ки 

барв’і|ночку / шчо ко|сили два ко|сар′і до полуд|ночку // ко|сили два 

ко|сар′і ко|сили-ко|сили / то ўни ме|н′і моло|ден′к’іĭ на в’і|нок ли|шили 

(Вч)); ка|л′іка ‘жінка, яка виготовляє барвінкові вінки’ (Лб).  

У весільних піснях чисельними є експресивно марковані назви: 

сванійка, старостойко, вінойко, дружбойка, молодейка [7 : 282, 283, 

299], кара|ваĭко, |в’іноĭко, д|ружбоĭко, дружб’а|тон′ка, с|вашен′ка, 

сва|неĭка, бо|йарон′ки, поса|гон′ко та ін. 

Весільна лексика говірок Турківщини засвідчує багату 

обрядовість бойків, необхідність її фіксації та подальшого вивчення. 

________________________________________________ 
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НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ ТА ЇХ СКОРОЧЕННЯ 
Бгт – Багнувате; Бк – Боберка; Бнв – Беньова; Бр – Бориня; Бт – Бітля; ВТ – Верхній Турів; 

Вч – Вовче; ВЯб – Верхня Яблунька; Ж – Жукотин; Зб – Зубриця; І – Ісаї; Іл – Ільник; 

Км – Комарники; Кн – Кіндратів; Лб – Либохора; Лм – Лімна; Лп – Лопушанка; Лс – 
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Лосинець; Лст – Ластівка; Мл – Мельничне; Мт – Матків; Мхн – Мохнате; НГс – Нижнє 

Гусне; НЯб – Нижня Яблунька; Пр – Присліп; Рд – Радич; Рз – Розлуч; Cв – Свидник; 

Хв – Хащів; Шм – Шум’яч;  Шн – Шандровець; Яб – Яблунів; Яв – Явора; Явр – Яворів; 

Ясн – Ясениця 

 

DIACHRONICAL WEDDING VOCABULARY OF BOYKO 

DIALECTS IN TURKIVSHCHYNA (END OF XIX – BEGINNING 

OF XXI CENTURY) 

 

Nataliya Khibeba 

 
The article studies the wedding vocabulary of Boyko dialects in Turkivshchyna from the 

late XIX till the beginning of XXI century. Multiple folklore and ethnographic materials, 

lexicographical sources, collections of dialectical texts, own expeditionary records allow to 

partially define dynamic vocabulary of wedding dialects of specified field.  The projection of a 

wedding in Turkivshchyna in the late XIX – beg. XX century despite more that a century, 

illustrates the ceremony that the ancient names of participants remained and actively function in 

speech of modern dialect speakers. Instead the nominations of material elements of the wedding 

ceremony largely stood for synonymical names in connection with the modification or absence of 

a marked attribute. Some lexems were archaized and lexical neoplasms appeared.  

The dynamic processes were traced in the development of the semantic structure of 

lexemes with the ritual semantics full of synonyms and derivative potential.  In the wedding 

vocabulary of Boyko dialects in Turkivshchyna we can observe the creation of the same root 

lexemes based on a motivated word with a ritual significance, note a partial loss of direct 

motivational connection of lexemes. Genusspecies relationships of wedding agents and material 

elements of the ceremony are proved in the ancient and the modern dialects of the examined area. 

Wedding vocabulary of dialects in Turkivshchyna certifies rich ritualism of Boyko, the necessity 

of its fixation and further study. 

Key words: lexeme, wedding vocabulary, wedding vocabulary dynamics, lexical 

semantic group, Boyko dialect. 
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Проблема визначення меж говорів є однією з найбільш важливих та актуальних 

у діалектології. На думку дослідників, різкого переходу між діалектами немає, 

натомість наявні смуги (чи зони) перехідних говорів, що підтверджує неможливість 

провести чітку межу між суміжними говорами. 

У статті узагальнено припущення діалектологів щодо виділення меж говорів, а 

також на підставі опрацьованих джерел зроблено спробу окреслити смуги перехідності, 

т.зв. «зони вібрацій» говорів південно-західного наріччя української мови, які 

представлено на картосхемі. 

Ключові слова: південно-західне наріччя, межі говорів, смуги перехідності, 

перехідні говори, лінгвістична карта. 

 

«Значуща для нас проблема міжмовних і 

міждіалектних контактів жде на свого дослідника» 

Лідія Коць-Григорчук [35 : 15] 

 

Дотепер однією з найбільш важливих та актуальних у 

діалектології є проблема визначення меж говорів. Діалектне 

членування говорів південно-західного наріччя неодноразово було 

об’єктом зацікавлення дослідників [2 : 208–209; 18; 24–27; 30; 32 : 119–

121; 33 : 44–45; 39; 42; 46 : 9–10; 54 : 167–206; 56 : 137–141 та ін.], праці 

яких засвідчують його складність, неоднозначність та дискусійність. 

Унаочнюють та сприяють вирішенню проблеми лінгвістичні 

атласи, створюючи «передумови усталення в славістиці просторового 

осмислення мови» [14 : 102]. Карти, укладені впродовж останніх 60-ти 

років, виявляють не тільки зміни географії говірок, меж їхнього 

поширення, а й відображають історію діалектологічних припущень та 

класифікацій [див.: 19 (карта); 25; 54 (карта); пор.: 55]. 
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Зазначмо, що окреслення меж говорів у наукових розвідках 

часто залишилося на рівні 50–70-их років ХХ ст. і пов’язане передусім 

з укладанням фундаментального «Атласу української мови» [1; пор.: 2; 

18–20; 38], карти якого «дають багаті відомості не лише про «вершини 

діялектних айсбергів» тобто про комплекси явищ, які вважаються 

суттю діалектів, але й про спеціально не досліджувані досі зони 

змішаності та перехідності» [33 : 44]. Межі перехідних говорів, які 

виокремлено на підставі сучасних досліджень діалектного простору, 

часто різняться від тих, які представлено у працях, виданих до 

середини 90-их років ХХ ст., що зумовлене не тільки динамікою 

говорів, специфікою їх функціонування, а й ідеологічними чинниками 

(зокрема, щодо лемківського й надсянського говорів). 

Метою статті є узагальнити припущення діалектологів щодо 

виділення меж говорів (на підставі польових досліджень та 

спеціальних студій), а також на підставі опрацьованих джерел 

представити на картосхемі умовні межі, а радше смуги перехідності 

говорів південно-західного наріччя української мови, щоб унаочнити й 

активувати цю проблему. 

Під час опрацювання діалектних матеріалів (а часто відома 

тільки назва населеного пункту) часом важко визначити говір, який ці 

матеріали репрезентують. На жаль, «Атлас української мови» не 

завжди дає відповіді на це запитання, зокрема, коли йдеться про говори 

суміжні. Так виникла ідея (надто смілива й дещо аматорська як не для 

лінгвогеографа) з’ясувати межі говорів, щоб встановити, який говір 

відображає певне діалектне явище, текст чи запис живого мовлення 

діалектоносія. 

Діалектний поділ проведено на підставі праць діалектологів від 

кінця ХІХ до початку ХХІ ст. та експедиційних записів (М. Бігусяка, 

М. Гнатюк, О. Костів, Н. Хібеби, Л. Хомчак, В. Шелемех, 

Н. Шеремети, Т. Ястремської та ін.) із різних теренів Західної України. 

1. Лінії чи смуги перехідності? 

Виділяючи межі говорів, дослідники зійшлися на думці про те, 

що різкого переходу між говорами немає, переважно наявні різної 

ширини смуги (чи зони) перехідних говорів, підтверджуючи 

неможливість провести чітку лінію між суміжними говорами чи 

мовами [24 : 77–87; див.: 26 : 75; 42; 46 : 10; 54 : 206; 55 : 86; 56 : 137–

141; 57], адже діалектна межа, як зазначає Г. Мартинова, «є не лінією, 
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а перехідною смугою, ширина якої може доходити до кількох десятків 

кілометрів» [37 : 145].  

У 30-их роках ХХ сторіччя І. Зілинський зауважив, що «ані 

діялєктичних ґруп, ані поодиноких говорів (які є вже деяким 

узагальненням-абстракцією) не можна уявити собі як цілком замкнені 

в собі ґеоґрафічні цілості, наче провінції мови, тому й на карті 

непорадно [...] відмежовувати їх одиничними лініями» [24 : 78]. Межі 

говору вчений пропонував визначати за допомогою ізоліній 

поширення діалектних рис, «місця на карті, вільні від ліній (т.зв. 

ізоґльосів або ізофонів), вказуватимуть околиці більше одноцільні 

щодо мови, а смуги, що їх перетинає цілий жмут рівнобіжних ліній 

(ізофонів), представляють приблизно границі поодиноких говорів або 

й цілих діялєктичних ґруп» [24 : 78 –79]. 

М. Пшепюрська, досліджуючи «поганиччя» надсянського 

говору, вживаючи вислів «приблизна границя», доречно зазначила, що 

«означити докладні межі якомусь говорові» неможливо [44 : 214]. 

Картографувати перехідні зони запропонував Г. Шило [54 

(карта)], проте, на жаль, цієї ідеї не підтримано; в «Атласі 

української мови» позначено тільки «говірки з деякими рисами 

суміжних наріч [виділення моє. – Т.Я.]» [1 : к. ІV], проте смуги 

перехідних і мішаних говірок залишалися переважно поза увагою 

укладачів карт [34 : 11; 35 : 78].  

2. Особливості говорів південно-західного наріччя 

Говори південно-західного наріччя поширені «на території 

південно-західних областей України, а також на суміжних землях 

Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини, Польщі [...]. На півдні і 

заході межа південно-західного наріччя є одночасно межею з 

сусідніми мовами» [13 : 443]. Найбільша зона вібрацій, як зазначає 

Л. Коць-Григорчук, пролягає між наріччями, розділяючи їх [35 : 152]. 

Від північного наріччя південно-західне традиційно відмежовують 

умовною лінією: район Влодави Люблінського воєводства Польщі – 

Володимир-Волинський Волинської обл. – Луцьк – Рівне – Новоград-

Волинський Житомирської обл. – Житомир – Фастів Київської обл., а 

від південно-східного наріччя – широким пасмом ізоглос приблизно по 

лінії: Фастів Київської обл. – Біла Церква – Ставище– Тальне 

Черкаської обл. – Первомайськ Миколаївської обл. – Ананьїв Одеської 

обл. – нижня течія Дністра (межа проходить у басейні р. Гнилий Тікич 
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із незначними відхиленнями на схід і на захід) [2 : 207–208; 10 : 9–10; 

13 : 443; 18 : 22; 19 : 89; 20 : 173; 37 : 145–146, 152; пор.: 1 І : к. 383; ІІ : 

кк. 369–377]. 

Складність діалектного розрізнення та строкатість аналізованих 

говорів зумовлена передусім історично-політичними чинниками, 

оскільки «говіркові границі є вислідком різних етнографічних, 

господарських, соціяльних, історичних і психологічних процесів» [43: 

88]. Цьому сприяла також «наявність тривалих у часі адміністративних 

меж, розчленування території наріччя між різними державами» [13 : 

443; пор.: 14 : 108; 33 : 44]. 

Говори південно-західного наріччя української мови формують 

три групи діалектів: волинсько-подільську – волинський і подільський 

говори; галицько-буковинську, до якої належить наддністрянський, 

покутський, буковинський, надсянський та гуцульський говори; 

карпатську представляють бойківський, закарпатський та лемківський 

говори [13 : 443; див.: 2 : 211 (карта), 213; 19 : 90]. Кожний із говорів 

має свою історію, вузьколокальні особливості на різних мовних рівнях, 

тому характеристика кожного з них є спеціальним ґрунтовним 

дослідженням [див.: 55 : 58–59]. 

Аналіз діалектних меж виявив, що точками локації можуть 

слугувати населені пункти, через які проходять «умовні лінії», частини 

районів, міжобласні й державні кордони, а також річки чи гірські 

хребти, що підтверджує водночас неоднорідність регіону і складність 

самого процесу дослідження. 

3. До проблеми діалектного поділу 

Діалектний поділ (навіть умовний) – дискусійний і складний 

процес, незважаючи на те, що чимало мовознавців торкалося цієї 

проблеми, проте щодо результатів дослідження діалектного простору 

помітні розбіжності «у визначенням тих самих діалектних явищ, навіть 

однаково локалізованих, і меж говорів» [33 : 42; 35 : 63–64]. 

Проблема діалектного членування потребує деяких пояснень та 

коментарів, зокрема щодо окреслення меж бойківського говору, адже 

«майже кожний дослідник визначує їх в інший спосіб» [43 : 26]. 

Суперечки тривають і щодо виділення бойківського говору як цілості 

[про це детально див.: 34 : 105; 55 : 71–75].  

Дискусійним є і виділення покутських говірок в окрему групу 

[детально див.: 5 : 37; 55 : 67–68]. У сучасній класифікації українських 
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говорів покутські говірки є частиною, т.зв. «говірковим масивом», 

покутсько-буковинського, чи надпрутського, говору [2 : 220–221; 19 : 

120–121; 20 : 177; 38 : 80–82]. 

Лемківський і надсянський говори – говори із трагічною долею, 

носії якого стали жертвами сумнозвісної акції «Вісла»; говори без 

території, розсіяні між іншими говорами і навіть мовами. Аналізуючи 

зони контактування цих говорів з іншими південно-західними, 

необхідно брати до уваги історію функціонування цих говорів та 

сучасний стан [детально див.: 51 : 179–180; 55 : 59–63, 77–84]. 

Говори південно-західного наріччя й умовні межі, смуги (зони) 

перехідності в місцях скупчення двох або трьох говорів, представлено 

на картосхемі (арабськими цифрами позначено говірки: 1 – волинські, 

2 – наддністрянські, 3 – надсянські, 4 – лемківські, 5 – бойківські, 6 – 

закарпатські, 7 – гуцульські, 8 – покутські, 9 – буковинські, 10 – 

подільські, 11 – зони перехідних говірок). Умовно виділено 14 зон 

перехідності, які позначено римськими цифрами, чотири з яких (І, ІІІ, 

VІІІ, ХІІ) охоплюють територію трьох говорів. 

Перша з аналізованих зона діалектних вібрацій – надсянсько-

наддністрянсько-бойківська (І, див.: картосхему) – одна з найбільш 

невиразних і дискусійних. Надсянські, наддністрянські і бойківські 

говірки «сходяться» на території західних окраїн Львівської обл., 

зокрема в південній частині Старосамбірського р-ну Львівської обл. 

умовною лінією Лопушниця – Велика Сушиця – Велика Лінина (за 

сучасними дослідженнями Н. Хібеби, Л. Хомчак, В. Шелемех; пор.: [44 

: 214, 254, 257; 45 : 56, 78; 46 : 12–14; 50 : 311–312; 51 : 171]). 

Експедиційні записи в селі Росохи Старосамбірського р-ну (приблизно 

10 км від Лопушниці і 20 км від Добромиля) у липні 2010 року 

підтвердили наявність у мовленні носіїв говору рис бойківського, 

наддністрянського та надсянського говорів із домінуванням перших, а 

також наявність значної зони перехідних говорів [див.: 50 : 319; 55 : 88–

89]. 

Бойківсько-надсянська межа проходить по лінії: Кінське 

Підкарпатського воєводства Польщі – Лімна Львівська обл. – Грязева 

[очевидно, Грозьово], на північ від Добромиля – на захід від Судової 

Вишні [2 : 223; 20 : 204; 21 : 4 (к. 1)]. 

Надсянсько-наддністрянська (ІІ) перехідна смуга продов-

жується у Старосамбірському р-ні, відсікаючи його південно-східну 
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частину, у південно-західній частині Самбірського р-ну, захоплює 

південний схід Мостиського р-ну і далі простягається у Яворівському 

р-ні [2 : 223; 18 : 24; 20 : 203–204; 28 : 286 (К. Кисілевський дещо 

зашироко окреслив межу – «на великому просторі від Добромиля до 

Жовкви та виявляє острови Надсяння»)]. Ареал поширення говірок 

продовжується за межами України – «частково на території Польщі, а 

саме: у північній частині Любачівського повіту та південному окрайці 

Томашівського» [36 : 20]. І. Матвіяс припускав, що смуга проходить 

ближче до українсько-польського кордону: «по кордону з Польщею, а 

далі на південь приблизно по лінії Немирів – Яворів – Мостиська – 

Добромиль [Львівської обл.]» [38 : 74; пор.: 1 ІІ : к. 395]. Сучасні межі 

говорів надсянсько-наддністрянського суміжжя на прикладі назв їжі та 

посуду обстежила В. Шелемех (Різник) [52]. 

Окреслюючи межі поширення лемківського говору, дослідники 

виділяють перехідні смуги в зонах контактів із бойківським говором на 

сході, із надсянським (вздовж р. Сян) на північному сході та із 

закарпатським на південному сході; на заході говірки межують із 

діалектами польської мови [30; 36 : 19; 42; 60; пор.: 16 І: к. 6, ІІ: кк. 17, 

25, 29 та ін.]. В Україні лемківський говір досить компактно 

поширений в західних районах Закарпатської області (Перечинському 

та Великоберезнянському районах), а також розпорошено по різних 

областях України [11 : 287; 38 : 101; 55 : 77–78]. Проте дослідники 

часто обмежували територію функціонування лемківського говору 

тільки територією Східної Словаччини та Польщі, пор.: «лемківські 

говори знаходяться по південних схилах Карпат від р. Попрад до 

р. Лабірець. Всі говори знаходяться на території Східної Словаччини 

[виділення моє. – Т.Я.]» [19 : 133, 152; пор.: 2 : 223; 38 : 101 (за 

І. Матвіясом, говір «знаходиться в основному на території 

Чехословаччини»)]; це підтверджує і «Карта говорів української мови 

« [1 : к. ІV].  

У надсянсько-лемківсько-бойківській (ІІІ) зоні контактування 

наявність «смуги змішаних і перехідних говірок, на території яких 

стрічаються із собою елементи цих сусідніх говорів» підтвердила ще 

М. Пшепюрська [44 : 214]. І. Панькевич зазначив, що «гряниці їх 

[бойківських говірок] щодо лемківських говорів супроти багатьох 

спільних рис із ними не такі гострі, як поміж гуцульськими говорами» 

[41 : 183], при цьому дослідник окреслив лемківсько-бойківську межу 
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р. Лаборець [Словаччина], а перехідними вважав «говори межи 

Лабірцем і Цірокою [р. Цироха в Словаччині, приблизно 20 км на схід 

від р. Лаборець], що мають лемківські прикмети й бойківські» [41 : 

189]. 

Ф. Жилко зауважив, що на картах ІІ тому «Атласу української 

мови» ареали лемківського діалекту накладаються на територію 

бойківського й частково надсянського, «становлячи з ними одну 

діалектну сукупність», а ізоглоси західної межі бойківського говору 

«йдуть на ареали надсянського і лемківського говорів, орієнтована 

межа [бойківського] діалекту виявляється в басейнах р. Лаборець, 

Ослава до Волоської і Сільної Тирави [Тирява Волоська, Тирява 

Сільна Підкарпатського воєводства Польщі]» [18 : 25; 1 ІІ : к. 405]. 

Як припускає М. Лесів, смуга перехідних лемківсько-

бойківських говірок починається на території Польщі – «на схід від 

р. Ослава і пролягає до р. Стрв’яж» [інша назва – Стривігор, що бере 

початок в околицях м. Устрики Долішні Підкарпатського воєводства] 

[36 : 19, 83; див.: 2 : 226; 20 : 207, 219; 24 : 75–87; пор.: 59], а від 

р. Стрв’яж вздовж р. Сян і до р. Танва (Танев) простягається смуга 

перехідних надсянсько-лемківських говірок [36 : 151; див.: 12 : 357; 18 

: 24; 20 : 203, 219; 44 : 272–273; пор.: 61]. 

Досить широка наддністрянсько-бойківська (ІV) зона 

перехідності проходить на південь від умовної лінії: Хирів Львівської 

обл. [Добромиль [38 : 75]; верхів’я р. Дністер [19 : 140] – на південь від 

Самбора [на північ від Самбора [18 : 24]; Старий Самбір [38 : 75]] – 

Трускавець [Борислав [19 : 140; 38 : 75]; на схід від Стрия [18 : 24]] – 

Болехів Івано-Франківська обл. – Долина [2 : 226; 18 : 24; 19 : 109, 140; 

20 : 196, 207; 38 : 75; 46 : 13–14; 50 : 311–312; 54 : 199–200; пор.: 1 ІІ : 

к. 402]. Неодностайно дослідники окреслюють і закінчення межі: 

р. Лімниця [18 : 24; 19 : 140; 20 : 207; 41 : 183], р. Бистриця 

Солотвинська [2 : 226 («басейном р. Лімниці (точніше – по р. Бистриця 

Солотвинська)»)], м. Надвірна (р. Бистриця-Надвірнянська) [38 : 75]. 

С. Рабій-Карпинська помітила, що «бойківські мовні особли-

вості особливо поступають на південь, перед більш аґресивними 

наддністрянськими говорами» [45 : 78], а Л. Коць-Григорчук 

зазначила, що на межі бойківських та наддністрянських говірок 

відбувається тривалий процес, унаслідок якого Наддністрянщина 
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значною мірою поглинає Бойківщину з півночі окремими діалектними 

рисами [32 : 122]. 

Лемківсько-закарпатська (V) діалектна межа є досить умовна – 

«на заході приблизно по кордону з Чехословаччиною [Східною 

Словаччиною] (на захід від р. Уж) від кордону з Польщею майже до 

Ужгорода», однак, за словами І. Матвіяса, «на схід від неї виступають 

говірки з деякими рисами лемківського говору, а на захід від цієї межі 

говірки мають деякі риси закарпатського говору» [38 : 95; пор.: 1 ІІ : 

кк. 399, 401, 404–407; 15; 16 І : зв. кк. 6, 10; ІІ : зв. кк. 16–20, 25, 29; ІІІ : 

зв. кк. 34–36, 41 (у коментарях Й. Дзендзелівський називає лемківські 

говірки «крайні західні говори»). Ще І. Панькевич помітив, що «між 

р. Лабірцем і Ужем є перехідні говірки до лемківських» [43: 394; пор.: 

20 : 211]. 

Бойківсько-закарпатська (VІ) смуга перехідності простягається 

вздовж Карпатського хребта і на його південних схилах по умовній 

лінії «Лопухів [Закарпатської обл.] на сході по хребту Карпат до 

кордону з Польщею на заході» [38 : 91; пор.: 16 І : зв. кк. 7, 8; ІІ : 

зв. кк. 18– 20; ІІІ : зв. кк. 35, 36; 1 ІІ : кк. 405; 18 : 24; 19 : 132; 20 : 207; 

21 : 4 (к. 1)], при цьому С. Бевзенко уточнює, що «на півдні 

розмежування їх [бойківських говірок] із середньозакарпатськими 

проходить приблизно вздовж Карпатського хребта, захоплюючи 

частково деякі населені пункти на півночі Закарпатської області 

Міжгірського і Воловецького районів» [2 : 226; див. також: 32 : 129]. 

Дослідники (І. Панькевич, Ф. Жилко, С. Бевзенко, І. Матвіяс, 

В. Німчук) виокремлюють на півночі закарпатських говірок 

верховинські (або північнозакарпатські) говірки – закарпатські, 

перехідні до бойківських [2 : 227; 19 : 132; 20 : 213; 38 : 97; 40 : 174; 43: 

348]: «область верховинська лежить по за пасмом полонинським на 

північ а обнимає округи волівський [тепер – Міжгірський район] та 

веречанський [імовірно, Воловецький район] до Жденієва» [43: 348]. 

Визначення меж гуцульських говірок дотепер є чи не найбільш 

дискусійним [див.: 2 : 222; 3 : 25; 7 І: к. 200; 19 : 132–133, 23 : 17; 38 : 

87;146; 43: 343; 55 : 63–64], зокрема зона перехідності гуцульських і 

закарпатських (VІІ) говірок. Традиційно до гуцульських зараховували 

говірки Рахівського р-ну Закарпатської обл. [2 : 222; 18 : 25; 19 : 133; 

23 : 15; 38 : 83], проте проведені дослідження в цій зоні перехідності 

свідчать на користь того, що до перехідних належать деякі говірки сіл 
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Рахівщини, зокрема: Великий Бичків, Верхнє Водяне, Водиця, 

Кобилецька Поляна, Луг [40 : 174; 47 : 206; пор.: 16 І : зв. кк. 1, 8–11; ІІ 

: зв. кк. 12, 13, 20, 22, 24, 29; ІІІ: зв. кк. 30, 36, 38, 39; 1 ІІ : 404]. 

Бойківсько-гуцульсько-покутська (VІІІ) зона перехідності є 

нечітко виражена та суперечлива [20 : 225; 22 : 464; пор.: 58]; 

проходить по умовній лінії від с. Лопухів Закарпатської обл. – 

Бистриця Івано-Франківської обл. – Надвірна Івано-Франківської обл. 

[38 : 85] і далі – «хвилеподібною лінією Товмачик – Княждвір – 

Кийданці – Сопів – Нижній Вербіж (це південніше Коломиї) – Грушів 

– Залуччя – північніше Косова – Кути» [4 : 25; пор.: 3 : 29]. Ця лінія, як 

зазначає М. Бігусяк, дещо корегує дані «Атласу української мови», 

«оскільки проходить північніше вказаної там межі» [4 : 25]. По обидва 

боки від окресленої лінії наявні перехідні говірки, в яких домінують 

риси обох говорів [3 : 29; пор.: 2 : 220–221; 19 :120, 132; 20 : 225; 21 : 4 

(к. 1); 23 : 17]. 

Наддністрянсько-покутська (ІХ) смуга перехідних говорів 

проходить у «південно-західній частині Тисменицького та 

Богородчанського і в північно-східній частині Тлумацького районів 

Івано-Франківської області» [5 : 37; пор.: 2 : 219–221; 19 (карта); 38 : 

76–77; 56 : 137, 141]. Зазначмо, що М. Бігусяк на підставі аналізу 

мовних особливостей цього порубіжжя не тільки підтвердив наявність 

зон діалектної перехідності: «більшість мовних явищ, релевантних для 

суміжних говірок, вузькою смугою (до 50 км шириною) [sic! – Т.Я.] 

функціонують обабіч Дністра» [5 : 39–40], а й уточнив діалектні межі. 

Буковинські говірки, зокрема в лінгвогеографічному аспекті, 

детально обстежив і проаналізував К. Герман, який обґрунтував 

історичні передумови формування говорів Південної Буковини й 

уклав на матеріалі аналізу фонетичних та морфологічних явищ 

двотомний «Атлас українських говірок Північної Буковини» [7; 8]. На 

карті «Класифікація говірок Буковини» [7 ІІ : к. 200] представлено всі 

типи говірок. Професор не просто окреслив лініями межі суміжних 

говорів, а й виділив смуги перехідних говорів, а саме: буковинські 

говірки з деякими рисами гуцульських, подільських та 

наддністрянських. 

За матеріалами «Карпатського діалектологічного атласу» 

Г. Клепикова, Т. Попова та В. Усачова пропонували проводити 

гуцульсько-буковинську (Х) межу по лінії сіл Банилів – Вовчинець – 
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Мигове Вижницького р-ну і далі на південь до кордону з Румунією [29 

: 97]. К. Герман вважав, що межа дещо зміщена на південний захід і 

проходить по лінії Вижниця – Берегомет – Долішній Шепіт 

Вижницького району, проте по різні боки цієї лінії виділив перехідні 

говірки, зокрема «буковинські говірки з деякими рисами гуцульських» 

у таких населених пунктах Вижницького р-ну, як: Багна, Банилів, 

Берегомет, Виженка, Замостя, Іспас, Луківці, Лопушна, Мигове [7 ІІ : 

к. 200; 8 : 297; пор.: 1 ІІ : кк. 403–404; 18 : 25]. Ізоглоси поширення 

діалектних явищ конкретизують гуцульсько-буковинську межу [7 І : 

кк. 315, 316, 320; ІІ : 188, 189, 197; пор.: 38 : 80]. 

Покутсько-буковинська (ХІ) діалектна межа збігається з 

кордоном між Івано-Франківською (Городенківський, Снятинський р-

ни) та Чернівецькою (Кіцманський, Заставнівський р-ни) областями і 

простягається по р. Черемош [7 ІІ : к. 200; 19 : 120]. К. Дейна припускав, 

що межа проходить «вздовж осі Скала [Скала-Подільська 

Тернопільської обл.] – Кривче [Тернопільська обл.] – Чернівці 

[Чернівецька обл.]» [56 : 142–143; mm. І, V, VІІІ]. 

Ареал сходження наддністрянського, подільського і 

буковинського (ХІІ) діалектів, який репрезентує три історико-

етнографічні регіони, неодноразово був об’єктом зацікавлення 

діалектологів [2 : 7, 213; 10 : 9–15; 19 : 122; 49; 54 : 185–190; 56 : 141, 

146]; представлений він на картах лінгвістичних атласів [7 І : кк. 317, 

320; ІІ : 190–192; 56 : mm. ІІ, ІІІ–VІІІ (наддністрянсько-буковинська 

межа); 1 ІІ : кк. 398, 401, 403; 7 І : кк. 318, 321; ІІ : 190, 192–196, 198, 199 

(подільсько-буковинська)]. 

За класифікацією буковинських говірок К. Германа, буковинські 

говірки з деякими рисами наддністрянських поширені в північно-

західній частині Чернівецької обл. (на півночі Кіцманського та 

Заставнівського р-нів) [7 ІІ : к. 200; 8 : 301], а буковинські з рисами 

подільських – у Хотинському районі, центральній і східній частинах 

Новоселицького та в західній частині Кельменецького р-нів; говірки 

Сокирянського р-ну дослідник зараховував до подільських [7 ІІ : к. 200; 

8 : 305]. 

На підставі аналізу лексики родинних обрядів О. Жвава 

обстежила межі між західноподільськими, наддністрянськими й 

північнобуковинськими говірками, підсумувавши, що «річки Збруч і 

Дністер, по яких у різний час пролягали адміністративні кордони, досі 
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залишаються демаркаційними лініями між подільськими і 

наддністрянськими, між подільськими і буковинськими, між 

наддністрянськими і буковинськими говірками» [17 : 16; пор.: 2 : 216; 

14 : 103; 20 : 235; 38 : 67]. 

Наддністрянські і подільські говірки розмежовані «досить 

густим пасмом ізоглос, які йдуть приблизно по р. Збруч на захід чи на 

схід від неї – на південь від Гусятина (Тернопільської обл.)» [20 : 196, 

235; пор.: 2 : 216; 38 : 67; 54 : 169–170; 56 : 137]. Ф. Жилко у 

«Нарисах...» 1955 року [19 : 109], окреслюючи східну межу наддні-

стрянського говору, вказує р. Серет, що заперечував К. Дейна на 

підставі проведених ізоглос діалектних явищ, наполягаючи, що «межі 

наддністрянського говору потрібно пересунути з Серету щонайменше 

до Збруча між Підволочиськом і Скалою [Скала-Подільська 

Тернопільської обл.]» [56 : 137; пор. : 20 : 196, 235; 35 : 151]. Г. Шило 

на підставі дослідження фонетичних явищ висловив міркування, що 

говірки між Серетом і Збручем, які «помилково дотепер зачислялись 

до подільських, слід віднести до наддністрянських, і лише деякі з них 

– говірки східної частини Борщівського та Мельнице-Подільського р-

нів можна було б вважати за перехідні – від наддністрянських до 

подільських» [54 : 170].  

О. Костів, проаналізувавши різнорівневі діалектні риси, які 

накладаються на території говорів наддністрянсько-подільського 

міждіалектного суміжжя, виявила досить широку зону вібрації, 

виділивши такі її умовні межі: «на заході – р. Серет, на сході – р. Збруч, 

на півночі – витоки р. Горині, на півдні – р. Дністер, а також прилеглі 

території» [31 : 131]; дослідниця не тільки подає історію формування 

подільського та наддністрянських діалектів, а й наводить міркування 

науковців щодо визначення межі між цими говорами [31 : 132–133]. 

Одні з перших спроб визначити волинсько-наддністрянську 

(ХІІІ) межу належать Я. Головацькому, який подав відомості про 

«прикордонну смугу з місцевостями Підкамінь, Збараж і Волочиськ» 

[9 : 685]. К. Дейна констатував, що чіткої межі між говорами немає: 

«наддністрянський (опільський) говір відділяє від волинського не 

якась одна лінія, а досить широка перехідна зона» [56 : 137]. «Перехідні 

говірки, – доповнив Г. Шило, – тягнуться смугою від 30 до 60 км і 

охоплюють північні райони Львівщини та Тернопільщини. [...] Проте 

ця смуга перехідних говірок не становить цілості, її слід ще поділити 
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на дві частини: західну, на захід від лінії Стоянів – Радехів – Кам’янка-

Бузька та східну, на схід від цієї лінії. В східній частині переважають 

риси південноволинських говірок, в західній частині – риси 

наддністрянських» [54 : 182]. 

У 50–70-і роки минулого сторіччя мовознавці волинсько-

наддністрянську межу проводили приблизно від польського кордону у 

верхів’ях рік Західний Буг, Стир, від верхів’я р. Серет до р. Збруч» [19: 

109, 129], тобто умовною лінією: Рава-Руська Львівської обл. [Забір’я 

[54 : 169]; Белз [38 : 60]] – Великі Мости – Кам’янка-Бузька [Добротвір 

[54 : 169]] – Буськ [Чаниж – Вербляни – Підгірці [54 : 169]; Олесько [54 

: 182]] – Підкамінь [Броди [56 : 137]; Золочів [38 : 60]] – Залізці 

Тернопільської обл. – Збараж [Великий Глибочок [54 : 169]] – 

Підволочиськ (до р. Збруч) [2 : 214; 6 : 82; 18 : 23; 19: 129; 20 : 195; 38 : 

60; 54 : 169 (+ карта); 56 : 137, 146, mm. І–VІІІ]; приблизно по названій 

межі проходять ізоглоси явищ «Атласу української мови» [1 ІІ : кк. 396, 

397]. Ф. Жилко (за Г. Шилом) зазначив, що «далі на північ від цієї лінії 

тягнеться смуга перехідних говірок між волинськими і 

наддністрянськими шириною від 30 до 60 км» [20 : 195; 54 : 182]. 

Волинсько-подільській (ХІV) зоні перехідності присвятив 

спеціальну працю К. Дейна, наголосивши, зокрема, на важливості 

дослідження контактних діалектних ареалів на підставі щільної мережі 

населених пунктів [57 : 3]. Н. Шеремета з метою окреслити 

південноволинсько-подільське діалектне порубіжжя дослідила 

тваринницьку лексику, зібрану польовим методом [53]. Відтак 

дослідниця виділила межу між суміжними говорами, яку 

репрезентують три пасма ізоглос: північне, центральне і південне. 

«Центральне пасмо ізоглос проходить умовно через Авратин 

Волочиського, Чернелівку Красилівського, Пиляву Старосинявського 

р-нів Хмельницької обл., Уладівку Літинського, Корделівку Кали-

нівського, Сопин Погребищанського, Скалу Оратівського р-нів 

Вінницької обл. і утворює за даними картографування тваринницької 

лексики основну південноволинсько-подільську діалектну межу» [53 : 

16], що незначно корегує попередньо окреслені межі смуги перехідних 

говорів – «пасма ізоглос у кілька десятків кілометрів», як зазначив 

Ф. Жилко [19 : 124], що проходить по умовній лінії Підволочиськ 

Тернопільської обл. – Красилів Хмельницької обл. [Хмельницький [20 

: 235]; на північ від Хмельницького [2 : 214; 18 : 24]] – Хмільник – 
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Калинівка Вінницької обл. [на північ від Вінниці [2 : 214; 18 : 24; 20 : 

235]] – Тетіїв Київської обл. [«далі на схід приблизно до річки Рось 

північніше м. Ставища» [2 : 214; пор.: 1 І : к. 379; ІІ : кк. 395, 396; 6 : 82; 

18 : 23–24; 19 : 124; 20 : 235; 38 : 60]. 

Наведені у статті міркування про межі поширення говорів, 

безперечно, потребують уточнень і доповнень, зроблених на підставі 

сучасних записів говорів, зокрема перехідних, досліджень їх систем на 

різних рівнях мови та картографування діалектних явищ, адже внести 

корективи щодо діалектного поділу може кожне нове дослідження 

певного суміжжя, кожен новий обстежений населений пункт. І не 

можна оминути увагою чинника часу, адже межі діалектного простору 

корегує кожне нове покоління; ще Ф. де Соссюр писав, що «насправді 

мовна диференціація зумовлена саме часом» [48 : 248]. 

Дослідження засвідчує, що проблема далеко не вичерпана, вона, 

справді, «жде на своїх дослідників», адже кожне діалектне суміжжя 

говорів південно-західного наріччя української мови потребує 

детального обстеження. 
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BORDERS OF THE DIALECTAL SPACE: 

SOUTH-WESTERN DIALECTS  

 

Tetyana Yastremska 

 
The problem of division of the dialects is one of the most important for dialectologists. 

It is connected with the absence of a sharp transition between the adjacent dialects. There are 

transition zones (so-called «vibrations zones», «interference zones», «contact zone») of the 

dialects. The hypothesis of the dialectologists for the delineation of the dialect boundaries were 

summarized in the article. Transitional zones of the south-western dialect were demonstrated 

on the schematic linguistic map. 

The source materials were special dialectological study (in works by V. Hantsov, 

I. Zilyns’kyj, I. Pan’kevych, Ya. Rudnyc’kyj, K. Dejna, H. Shylo, B. Kobyl’ans’kyj, F. Zhylko, 

S. Bevzenko, L. Kots’-Hryhorchuk, Ya. Zakrevs’ka, J. Rieger, linguistic atlases – fundamental 

common dialects «An Atlas of the Ukrainian Language», «An Atlas of the Ukrainian Dialects 

of the North Bukovyna» by K. Herman, «A Linguistic Atlas of the Ukrainian Folk Dialects of 

Transcarpathia Region» by J. Dzendzelivs’kyj, «A Linguistic Atlas of the Ancient Lemko 

Region» by Z. Stieber, «An Atlas of the Boiko Dialect», «A Lexical Atlas of the Hutsul Dialects 

of the Ukrainian Language» by J. Rieger, ect.) and modern records from the south-western 

dialects of Ukrainian by M. Bihusyak, N. Khibeba, L. Khomchak, O. Kostiv, V. Shelemech, 

V. Sheremeta T. Yastrems’ka and others. 

The goal of this research is to analyse the problem of division of the south-western 

dialects of Ukrainian and to suggest own vision of this question. The hypothesis about dialect 

borders, of course, need more clarifications and additions. It is necessary to research the systems 

of the different linguistic levels and to construct the linguistic maps of transitional dialects and 

transitional zones. 

Key words: south-western dialects, dialect borders, transitional zones, transitional 

dialects, linguistic map. 
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УДК 811.161.2 – 112 : 094.4 

 

СЕРЕДНЬОШРИФТОВЕ ЧЕТВЕРОЄВАНГЕЛІЄ в 

ЛІНГВІСТИЧНОМУ ВИМІРІ 

 

Наталія Багнюк 

 
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 

відділ української мови, 

вул. Козельницька, 4, 79026, Львів, Україна, 

телефон: +38 (032) 270-70-22 

еmail: inukr@inst-ukr.lviv.ua 

 

Проаналізовано погляди вчених на походження одного з безвихідних 

дофедорівських першодруків – середньошрифтового Четвероєвангелія. Текст пам’ятки 

досліджено з погляду лінгвістики та палеографії. Аналіз графіко-орфографічних 

особливостей є підставою датувати цю пам’ятку кінцем XV – початком XVI ст. 

Виявлено фонетичні та граматичні особливості тексту та з’ясовано, що виконавці 

пам’ятки пов’язані походженням із межовою територією між наддністрянськими й 

волинськими говірками. 

Ключові слова: середньошрифтове Четвероєвангеліє, безвихідні дофедорівські 

першодруки, писемна пам’ятка, церковнослов’янська мова, книжна українська мова, 

фонетичні явища, морфологічні особливості. 

 

Для національної науки важливо визначити точну дату й місце 

виготовлення першої друкованої книги, описати передумови появи 

друкарства, імена його засновників, обставини виходу тиражу 

першодруку тощо. Сучасні історики та книгознавці наголошують на 

потребі переосмислити історію українського книгодрукування. Як 

відомо, в офіційній радянській книгознавчій науці детально висвітлено 

діяльність першодрукаря І. Федорова, однак до сьогодні актуальними 

залишаються питання дофедорівського книгодрукування на 

східнослов’янських землях, а також проблеми атрибуції низки 

анонімних першодруків, т.зв. московських безвихідних видань: 

вузькошрифтового Євангелія, середньошрифтового Євангелія та 

Псалтиря, широкошрифтового Євангелія і Псалтиря, Тріоді Пісної і 

Цвітної. Жоден із збережених до сьогодні примірників не містить 

інформації про час та місце виготовлення. Ці першодруки є поки що 

недостатньо оціненим джерелом, яке дасть змогу доповнити правдиву 

історичну картину початків книгодрукування на східнослов’янських 
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землях, переглянути деякі, уже начебто з’ясовані, питання історії 

українського друкарства, а водночас – української культури. 

Вивчення безвихідних кириличних книг дофедорівського друку 

започаткували бібліографи середини та кінця XIX ст. (П. Строєв, 

В. Ундольський, І. Каратаєв), які вважали ці стародруки продукцією 

т. зв. »південних» друкарень. Уперше припущення про московське 

походження вузькошрифтового Четвероєвангелія і Тріоді Пісної 

висловив О. Вікторов у 1874 р., згодом до числа московських долучено 

і широкошрифтове Євангеліє. Висновки дослідників ґрунтувалися на 

результатах часткового вивчення водяних знаків деяких примірників, 

зіставлення орнаментики книг, стилістики ілюстрацій. Звернено увагу 

й на зміст вкладних записів на сторінках збережених примірників. 

Середньошрифтове Четвероєвангеліє до московських не зарахували. 

Причиною слугував німецький папір цього стародруку: водяні знаки 

на ньому не мали аналогів у російських рукописних книгах.  

Автори праць із книгознавства 40–60-их років ХХ ст., попри 

відсутність переконливих аргументів, визнають безвихідні стародруки 

продукцією анонімної друкарні, що розпочала свою діяльність у 

Москві ще до появи Апостола І. Федорова (1564). Такий висновок 

зробили вчені на підставі вивчення орнаментального оформлення книг 

(А. Зернова, О. Сидоров), водяних знаків (А. Зернова, Т. Протасьєва 

та ін.), а також у результаті системного (Є. Немировський) чи 

фрагментарного (О. Гераклітов, М. Тихомиров, О. Сидоров та ін.) 

книгознавчого аналізу [2].  

Найповніший матеріал із проблем дофедорівських безвихідних 

першодруків містять книгознавчі дослідження Є. Немировського, в 

яких вичерпно подано історіографію питання, визначено точну 

кількість усіх відомих у науці примірників та місця їх зберігання, 

проаналізовано покрайні записи і зроблено висновки про провенієнції 

окремих примірників, схарактеризовано структуру книг та 

орнаментальне оформлення [22]. Деякі особливості цих анонімних 

першодруків, як вважає книгознавець, властиві московській 

книжності. 

Серед сучасних учених, які частково або цілковито підтримали 

концепцію українського дофедорівського друкарства, – Я. Ісаєвич, 

Л. Коць-Григорчук, Л. Білас, О. Мацюк, Я, Запаско, О. Губко, 

М. Тимошик, М. Низовий, М. Андрійчук та ін. Дослідники історії 
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книгодрукування справедливо вказують на відсутність переконливих 

доказів існування дофедорівської анонімної друкарні в Москві, а також 

на потребу ґрунтовного вивчення безвихідних першодруків 

(І. Поздєєва, Є. Немировський, М. Тимошик, В. Стасенко та ін.). На 

думку вчених, московське походження безвихідних Четвероєвангелій, 

Тріодей і Псалтирів сьогодні не можна вважати остаточно доведеним 

також тому, що дотепер відсутнє системне лінгвістичне вивчення 

канонічних текстів усіх семи стародруків. 

Мовознавче опрацювання текстів дофедорівських пам’яток є 

підставою для переосмислення проблемних питань дофедорівського 

українського й російського книгодрукування. До недавнього часу ця 

тема не була об’єктом дослідження ні російських, ані українських 

мовознавців. Уперше комплексне вивчення мови й палеографічних 

особливостей одного з безвихідних стародруків – вузькошрифтового 

Четвероєвангелія –здійснила Л. Коць-Григорчук, аргументовано 

довівши українське походження пам’ятки [20, 21]. Вузькошрифтове 

Євангеліє «виразно відображує певний період у розвитку української 

графіки та орфографії, історичний етап існування української книжної 

мови, а також ранню стадію книгодрукування» [21 : 51]. 

Середньошрифтове Четвероєвангелія привертало увагу 

книгознавців, істориків, мистецтвознавців, філігранологів, однак мова 

та палеографічні особливості пам’ятки залишалися поза полем зору 

дослідників. У статті звернемо увагу на специфічні риси графіки 

стародруку та зробимо спробу атрибутувати пам’ятку щодо часу й 

місця її створення на підставі здобутків слов’янської кириличної 

палеографії, а також визначимо особливості різних рівнів тогочасної 

книжної мови тексту анонімного середньошрифтового Євангелія, 

виявимо специфічні мовні риси пам’ятки, зокрема й діалектні, що 

дасть змогу з’ясувати місце створення Євангелія, яке побачило світ до 

початку книговидавничої діяльності І. Федорова. Зауважимо, що 

більшість дослідників дофедорівських безвихідних першодруків 

виокремлювали серед видань середньошрифтове Євангеліє, бо в 

пам’ятці виявлено філіграні, що вказують на німецьке виробництво 

паперу, якого в той час у Москві не використовували. Окрім цього, 

значну кількість покрайніх записів, засвідчених на примірниках 

Євангелія, зроблено в Білорусі, Україні та Молдові.  
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Середньошрифтове Четвероєвангеліє досі не було об’єктом 

палеографічного аналізу, хоча таке опрацювання тексту й 

орнаментального оформлення є важливим етапом у складному процесі 

датування анонімних пам’яток писемності та творів мистецтва [28 : 6]. 

З’ясування специфіки графічних засобів і шрифту, орнаментального 

оформлення стародруку (заставок, ініціалів, в’язі, мініатюр) дає змогу 

виявити індивідуальну творчу манеру друкаря, пов’язати майстра з 

певною національною традицією оформлення рукописів і стародруків, 

а також визначити часові координати створення анонімного 

стародруку. Дослідник історії книги, мистецтвознавець О. Сидоров 

зауважує: «Ми дійшли висновку, що друкування книг виявляє 

індивідуальність майстра-друкаря, виразно показує загальні 

національні тенденції виготовлення книг як своєрідного мистецтва» 

[24 : 66]. 

У книгознавстві датою виходу друком середньошрифтового 

Євангелія вважають 1558–1559 рр. Низка особливостей, що їх 

виявляємо у стародрукові, суперечить такому датуванню. До 

прикладу, спосіб накреслення в’язі (особливого декоративного 

письма) – із тенденцією до звуження й видовження літер та їх 

розірваних комбінованих щогл – є типовим для писемних пам’яток 

XIV – початку XV ст. із території України [18 : 13; 20 : 84].  

Аналізуючи графічне оформлення літер у тексті безвихідного 

середньошрифтового Євангелія, звертаємо увагу насамперед на ті 

графеми, специфіка накреслень яких дає змогу, враховуючи значні 

здобутки слов’янської палеографії, виявити, яка зі сформованих 

упродовж століть рукописних традицій найбільшою мірою проступає 

у графіці пам’ятки. За комплексом ознак можемо простежити зв’язок 

анонімної пам’ятки із певною територією, тобто локалізувати її в 

просторі. Палеографічний аналіз відкриває нові горизонти в 

дослідженнях писемних пам’яток без вихідної інформації ще й тому, 

що вивчення накреслень окремих графем у контексті еволюції 

кириличного письма, може посприяти досить точній локалізації 

рукопису чи стародруку. 

Текст середньошрифтового Четвероєвангелія зафіксував, 

зокрема, маркантні особливості в накресленнях графем о, ѡ, ѣ, д, з. 

Графема о з крапкою посередині послідовно вживається в слові 

око, о з двома крапками – у всіх формах слова очи, о із хрестиком – у 
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слові окрестъ. засвідчено два типи накреслень літери ѡ. Після 

приголосних зазвичай уживається омега з трьома однаковими майже 

паралельними щоглами, а в риторичних звертаннях аналізована 

пам’ятка фіксує особливе накреслення літери ѡ – її середина не 

утворює гострого кута, а ніби стелиться по долішній лінії рядка. 

Подібне накреслення омеги, з гнучкою, майже горизонтальною лінією 

в середині, властиве, наприклад, написам на українській іконі 

«Архангел Михаїл з діяннями» XIV ст. зі с. Сторонна [19 : 173]. 

Накреслення літери ѣ  – із високою щоглою, яка виходить за межі 

рядка. Із цього приводу Є. Немировський, який зазначив, що ця 

особливість є дуже своєрідною та відрізняє середньошрифтове 

Четвероєвангеліє від інших московських першодрукованих видань [22 

: 206]. Одне із накреслень літери д – гострий трикутник, який основою 

впирається в долішню лінію рядка, а довжина ніжок під рядком 

дорівнює висоті горішньої частини графеми. Характерною 

особливістю другого типу літери д є ніжки, злегка спрямовані вліво. 

Аналізуючи відмінності скоропису Московської Русі та Литовської 

Русі, Ю. Карський зауважує: «У московському скорописі (…) д 

трапляється з короткими ніжками, які часто мають форму півкола, в 

українському письмі д має довгі ніжки із загнутими вліво кінцями» [14 

: 175]; півуставне д із красиво виведеними вниз довгими ніжками 

тримається порівняно тривалий час, таким воно потрапило в 

друкарський шрифт Литовського статуту 1588 р. [14 : 184]. Узагалі, за 

словами Ю. Карського, «обидва накреслення д (…) дуже важливі для 

визначення місця появи рукопису – в Східній чи Західній Русі» [14 : 

184]. Графема з належить до літер, накреслення яких, за 

спостереженнями палеографів, виявляє особливості у пам’ятках з 

різних територій. Як визначив В. Щепкін, у московському півуставі 

закріпилася графема з тирновського походження: з маленькою, 

нахиленою вниз голівкою «на високій лебединій шиї», у пам’ятках із 

південно-західних територій шия літери з значно дрібніша, зате 

хвостик – довший і товстіший [28 : 133]. Отже, графема з у рядку й над 

рядком особливостями накреслення в тексті середньошрифтового 

Євангелія виявляє близькість до традицій українських писемних 

пам’яток. 

Якщо базуватися на напрацюваннях кириличної палеографії, то 

можна стверджувати, що названі графічні особливості 
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середньошрифтового Четвероєвангелія найбільшою мірою характерні 

для пам’яток XV ст., але частково відомі й у наступному столітті [28 : 

130]. 

Система винесених літер у тексті пам’ятки – літери д, ж, з, м, т, 

х, винесені над рядком без титла, – дає підстави пов’язувати видання 

друком середньошрифтового Четвероєвангелія з другою половиною 

XV ст. – початком XVI ст. [28 : 134–135].  

Проаналізувавши особливості графічного оформлення 

пам’ятки, а саме: комплекс знаків, винесених у надрядковий простір 

(титло, оксія, варія, дасія, кендема, паєрок); використовувані в тексті 

надрядкові літери д, ж, з, м, т, х; специфічні накреслення графем о, ѡ, 

ѣ, д, з та ін., взявши до уваги надбання кириличної палеографії, 

отримуємо достатні підстави для того, щоб датувати цю пам’ятку 

другою половиною XV – початком XVI століття. На користь такого 

датування свідчить і аналіз графіко-орфографічних рис Євангелія, 

зокрема і ступінь проникнення в канонічний текст правил правописної 

реформи болгарського патріарха Є. Тирновського [3 : 705–708]. 

Щоправда, південнослов’янські правила орфографії не були механічно 

перенесені до правопису пам’ятки, а зазнали трансформацій. У 

Четвероєвангелії використано дублетні графеми для передавання 

голосних та приголосних звуків, а в деяких випадках – різні 

накреслення тієї самої літери. Графіка досліджуваної пам’ятки не 

внормована, а використання окремих літер на позначення тих самих 

звуків не є послідовним, що свідчить про тісну взаємодію двох 

правописних систем – давньоукраїнської і південнослов’янської.  

Тривалі дискусії на тему національної належності 

середньогшрифтового Євангелія зумовлюють потребу комплексного 

лінгвістичного аналізу пам’ятки. 

У середньошрифтовому Євангелії на ф о н е т и ч н о м у рівні 

виразною є церковнослов’янська основа тексту із властивими її 

рисами, як-от: відсутність повноголосся, збереженням *о, *е в нових 

закритих складах (за винятком флексій), [йе] на початку слова, 

м’якістю шиплячих, відсутністю переходу [е] в [o] після шиплячих, 

відсутністю спрощення у групах приголосних та ін. Важливо 

наголосити, що деякі з цих особливостей, які традиційно вважають 

книжними, і сьогодні функціонують в українському діалектному 

мовленні. 
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Пам’ятка фіксує низку фонетичних особливостей, характерних 

для української мови, зокрема:  

– зміну [е] в [о] після шиплячих в активних дієприкметниках 

теперішнього часу: всѧ возможна вѣрүющомү (146); 

– сплутування графем ѣ та и, яке свідчить про звукове значення 

літери ѣ як [i]: побдѣти – бдитє (99 зв.), видитє – ѹвѣдѣвшє (135); 

– розвиток зредукованого [ў] в [и], [ы]: дрүгыи (31), нѣмыи (35), 

нє ѿкрыєтсѧ (38, 235 зв.), слѣпыи (85 зв., 153), нѣмыи и глүхыи (146), 

бл҃гыи (149 зв.), осмыи дн҃ь (186 зв.), ѿкрыютсѧ помышлєнїѧ (191), 

злыи чл҃къ (208 зв.), лицє твоє ѹмыи (248); 

– чергування [у] / [в] у префіксах: бг҃а ѹзрѧть (18 зв.), возритъ 

(20 зв.), ѹзритє (48 зв., 294), возрѣвъ на нб҃о (55), ѹзрѣвъ смоковницү 

(77, 292 зв.), възрѣв жє на нь іс҃ (93), надъ үсѣхъ, але вси (38 зв., 41, 

44 зв., 55, 147, 206 зв. та ін.), всѣ(м) (147), а також прийменників 

[у] / [в]: ѹ тєбє (25), в тєбѣ (25), ѹ нєго (27 зв.), в ѡдєж(д)ахъ (27 зв.), 

ѹчисѧ ѹ іс҃а (107 зв.), проси ѹ мєнє (133 зв.), ѹ насъ (220 зв.), ѹ нихъ 

(226);  

– ствердіння шиплячих: жатва (35 зв., 225 зв.), хоч трапляється і 

жѧтвү свою (35 зв., 226), дш҃ам вашимъ (42 зв.), часъ ѹжє минү (54 зв.), 

проте ѿ чѧса того (64 зв.), нє хощѹ (59), ємү гл҃ющѹ (63), послоушаитє 

(63), нє разлүчаєтъ (69 зв.), чаша сїѧ (99), ножъ свои (100 зв., 168), тєща 

сїмѡнова (117 зв.), пєчали (125 зв.), також і пєчѧли (125 зв.), 

хранилищѹ (160), чадъ (158), приїдє часъ (167 зв.), по обычаю своємѹ 

(197), ѿць вашъ (207 зв.), ѧзыкъ нашъ (209); 

– позиційні чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш]: 

бѣжи въ єгипєтъ (12 зв.), бѣжѧтъ на гѡры (88 зв., 162 зв.), түжити (99), 

бѣжьство вашє (162 зв.), дүшє (146), наставничє (200 зв., 216), чл҃чє 

(237), дрүжє (230, 245), а також [г], [к], [х] із [з], [ц], [с]: на въстоцѣ 

(11 зв.), в рүцѣ Єго (15, 224), слүѕѣ (20 зв.), во оцѣ (26 зв.), двѣ рүцѣ и 

двѣ ноѕѣ (66), двѣ оцѣ (66 зв.), в лѹцѣ (111), книѕѣ (193), слүѕѣ 

(197 зв.), кон(ц҃) пасцѣ (291) та ін. 

Проаналізований матеріал дає підстави стверджувати, що текст 

середньошрифтового Євангелія позначений впливом діалектного 

мовлення друкаря, який виготовив цей стародрук. На фонетичному 

рівні пам’ятка засвідчує такі діалектні риси: 

– поодинокі випадки сплутування ѣ з є: по всєи всєлєннѣи 

(88 зв.), проте всѣхъ заповѣдїи (159); 
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– відсутність зміни голосного [о] на [а] перед складом із 

наголошеним [а]: богатыи (71 зв.), богатства (49 зв., 215). Територію, 

охоплену цим фонетичним явищем, представлено на карті 

Л. М. Григорчук «[о] перед складом з наголошеним [а]: б[о]гати(и)» [1 

: ІІ, к. 59]. 

– асиміляцію приголосних за дзвінкістю-глухістю: ис тєбє 

(11 зв.), ис кораблѧ (55 зв., 128, 136 зв.), але из мєнє (218 зв.); 

бєспєчѧльны (109 зв.), бєс писанїѧ (113), проте бєзчѧдєнъ (181 зв.), 

вълѣсти (47 зв.). Староукраїнські пам’ятки писемності вже від 

XIV ст. послідовно фіксують наслідки регресивної асиміляції за 

дзвінкістю-глухістю в таких самих позиціях [25 : І, 303; 26 : 36]. 

Зберігають цю фонетичну рису сучасні наддністрянські, 

південноволинські, закарпатські говірки [11 : 122, 126; 4 : 209; 1 : І, 

к. 110].  

– непалатальний [л] у сполуці [лн]: свѣтилники (92), бѣлилникъ 

(144), виталница (165 зв.), силныи (186), довѡлни (194). Згідно із 

Атласом української мови, твердість звука [л] перед приголосним 

суфікса поширена в сучасних західнополіському та частині 

середньополіського говору, покутсько-буковинському, 

наддністрянському, закарпатському говорах [1 : ІІ, к. 114]. 

– твердість африкати [ц] у суфіксах -ец´(ø) та -иц´(а): конєцъ 

(23 зв.), вѣнєцъ (105), виталница (165 зв.), мїроносицамъ (173 зв.), 

плащаницѹ (174), дєсница (34 зв.), дѣвица (34 зв.). Як відомо, 

ствердіння африкати [ц], зокрема в суфіксі -ець характерне для 

східнокарпатських, наддністрянських, південноволинських і західної 

частини подільських говірок [4 : 76; 1 : ІІ, к. 98]. Твердий [ц] у суфіксі 

-иця, як визначено на карті Я. Закревської «Кореляція твердості ~ 

м’якості приголосних фонем», властивий території поліських говорів 

[1 : ІІ, к. 74]. 

– твердість звука [с] у суфіксі -ск(ий): чл҃ческыи (96), людскыхъ 

(99, 114 зв.), галїлєискымъ (102), июдєискы(и) (103 зв.), гєнисарєтскѹ 

(136 зв.), єлєѡнъскѹю (166 зв.), понтїискомү пїлатѹ (192 зв.), 

трахонитскою страною (193), странү іорданскүю (193) та ін. Назване 

фонетичне явище послідовно фіксують пам’ятки української мови 

XIV–XVII ст. [25 : І, 118, 474, 561; 8 : 473]. Як відомо, твердість 

прикметникового суфікса -ск-, на відміну від сучасної літературної 

норми, властива більшості говорів південно-західного наріччя 
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української мови, а саме: наддністрянського, гуцульського, 

лемківського говорів [11 : 111, 126, 148, 153; 4 : 69–70, 75; 1 : ІІ, к. 102]. 

Названі діалектні особливості, які послідовно фіксують писемні 

пам’ятки XIV–XVIІІ ст., властиві й сучасним говіркам південно-

західного наріччя (передусім наддністрянським та південно-

волинським). 

Серед морфологічних особливостей, які дають підстави вважати 

середньошрифтове Євангеліє пам’яткою української мови, виділимо 

такі: 

– вживання флексії -у в формі родового відмінка однини 

іменників чоловічого роду колишніх ŏ- та ŭ-основ: до вєрхү горы 

(198 зв.), из домү (226), ѿ сложєнїѧ мирѹ (234 зв.), старѣишина 

съборѹ (242), кончина вѣкү та ін. (87 зв.); 

– закінчення -ові, -еві у формі давального відмінка однини 

іменників колишніх основ на -ŏ, -jŏ та -ĭ: іс҃ови (32, 63, 78, 153 і т. д.), 

але також іс҃ѹ (65 зв.), архїєрєови (101), ієрєови (29 зв., 201 зв.), 

іѡаннови (40), пєтрови (62, 65, 99 зв., 102 зв.), мѡисєови (63, 144), 

кєсарєви (81 зв., 157 зв.), бг҃ови (81 зв., 158), гв҃и (83), а також г҃ѹ бг҃ү 

(16 зв.), матѳєови (113 зв.), ирѡдови (133), хоч і симѡнѹ (201), дүхови 

(216 зв., 223зв.), винарєви (241) та ін.; 

– послідовність форм кличного відмінка: іѡсифє сн҃ү двд҃въ 

(10 зв.), також сн҃є дв҃дѡвъ (153), зємлє іюдова (11 зв.), лицємѣрє (26 зв., 

208), ѹчитєлю (30 зв., 46, 82), оч҃є (42, 99), маловѣрє (56), жєно (58 зв.), 

родє (64), дрүжє (73 зв., 230), добрыи рабє (93), х҃є (102), цр҃ю (105), 

дѹшє нєчистыи (129 зв.), дѣвицє (131), іс҃є назарѧнинє (199), 

наставничє (200 зв.), братє (208) та ін.; 

– закінчення -ою, -ею у формі орудного відмінка однини 

іменників колишніх ā-, jā-основ та узгоджених з ними прикметників і 

прикметникових займенників: хламидою чєрвлєною (105), съ силою и 

славою мнѡгою (163), правдою (187 зв.), съ мр҃їєю обрѹчєною ємү 

жєною (188 зв.), водою (194 зв., 291 зв.), подъ владыкою (209 зв.), 

зємлєю (21 зв.), сторицєю (72), плащаницєю ч(с҃)тою (107 зв., 174), 

по(д) смоковницєю (294), всєю дш҃єю твоєю (159 зв.); 

– флексію -ого в родовому відмінку однини прикметникових 

займенників та порядкових числівників: всѧкого (290 зв.), єдіного (25, 

68), єдиного (144 зв.) та ін. 
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– прислівники: не клѧтисѧ всѧко (21 зв.), николи же знаахъ васъ 

(28 зв., 77), въставъ, въслѣдъ єго идє (29, 120), добро єсть намъ здѣ 

быти (144), и скоро шєдшє, рцѣтє (109), изыди скоро (246), єжє созда 

бг҃ъ донынѣ (162 зв.), сє ондє (163), падъ ницъ молѧсѧ Ємү (201) та ін.  

Значна частина словоформ у тексті середньошрифтового 

Євангелія виявляє вплив живого народного мовлення, яке щораз 

глибше проникає в тексти різних жанрів, на тогочасну книжно-

писемну мову. Виявлено такі діалектні риси:  

– форми називного відмінка множини іменників – назв істот – на 

-ове: рѡдове (10), сынове (30), сн҃ѡве (45, 86 зв., 207, 231 зв.), жидове 

(291). За спостереженнями дослідників, флексія -ове (-еве) є типовою 

переважно для давніх пам’яток Галичини – як релігійних, так і ділових 

[5 : 40; 16 : 54–55; 13 : 101]. Широко фіксують цю граматичну форму – 

як одну із визначальних рис карпатського реґіону – учительні 

Євангелія з Бойківщини та Лемківщини [17 : 404; 10 : 57; 27 : 12]. 

Засвідчено цю рису і в тексті Пересопницького Євангелія [26 : 40]. 

Острівними ареалами назване явище (братове, сусідове) представлене 

в Атласі української мови [1 : ІІ, к. 190, к. 191]. 

– форми називного відмінка множини іменників – назв істот – 

зберігають перехідне пом’якшення [г], [к], [х] > [з], [ц], [с]: оученицы 

(18, 31), ӕзычницы (23 зв.), волцы хищницы (27 зв.), грѣшницы (33), 

пророцы (41), грѣси (202), мѣси (204), дүси (227). Аналогічні форми 

називного відмінка множини виявив Л. Булаховський, аналізуючи 

мову документів XIV–XV ст.: «У галицьких грамотах ще досить часті 

форми чоловічого роду типу свѣдци, намѣстци, тоді як у волинських і 

білоруських їх повністю заступлено аналогійними на -ки: свѣдки, 

намѣстки» [6 : 40]. І. Керницький зараховує названу особливість до 

«спільних для лемківського і бойківського говорів рис», що їх автор 

виявив у війтівських книгах с. Одрехови Сяноцького повіту на 

Лемківщині (пор.: заставници, дължници та. ін.) та в учительних 

Євангеліях XVI – початку XVII ст. із Бойківщини та Лемківщини (пор.: 

непослушници, пастусh та ін.) [17 : 404]. Форми називного відмінка 

множини іменників сучасної другої відміни із збереженням 

перехідного пом’якшення г > з, к > ц, х > с до сьогодні зберігають 

лемківські та деякі закарпатські говори [1 : ІІ : к. 193]. Дослідники 

наводять характерні для цих говорів словоформи: вовци, вояци, дуси, 

пастуси [13 : 102–103].  
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– давнє закінчення -омъ, -емъ у давальному відмінку множини 

іменників чоловічого й середнього родів: чл҃кѡмъ (23), псомъ (26 зв.), 

вѣтрѡмъ (31), оучєникѡмъ (33), iєрєѡмъ (43), чѧдѡмъ (58 зв.), 

мытаремъ и грѣшникѡмъ (41 зв.), младєнцємъ (42), жѧтєлємъ 

(51 зв.), слѣпцемъ (57 зв.), моучителемъ (69). За спостереженнями 

І. Керницького, такі флексії властиві пам’яткам XIV–XVII ст., що 

походять з територій південно-західного наріччя української мови [15 

: 93; 26 : 39–40]. 

– давню флексію -ы (-и) в орудному відмінку множини деяких 

іменників чоловічого та середнього родів: оузскими враты (27 зв.), съ 

оучєникы єго (33), съ мытари и грѣшники (33), с рабы свѡими (68), съ 

агг҃єлы ст҃ыми (143 зв.), съ ѡблаки нб(с҃)ными (169 зв.), нєдүгы 

различными (199 зв.), предъ аг҃гелы бж҃ими (236 зв.), хоча фіксуємо і 

прє(д) воєвѡдами (161 зв.). Як стверджують дослідники, ці форми 

послідовно зафіксовано у Пересопницькому Євангелії [26 : 41], у мові 

рукописних учительних Євангелій кінця XVI – поч. XVII ст., що 

походять з бойківсько-лемківського регіону [9 : 14]. Засвідчено давню 

флексію -ы (-и) у формі орудного відмінка множини деяких іменників 

чоловічого та середнього родів у сучасних бойківських і лемківських 

говірках [11 : 143; 17 : 404], типовою вона також є для закарпатських і 

гуцульських говірок [13 : 109]. Паралельно із формою съ оучєники 

(97 зв.) засвідчено давню флексію орудного відмінка множини 

іменника на -ома: съ оучєникѡма (97 зв.). Ця особливість і сьогодні є 

характерною для карпатських, надсянських та наддністрянських 

говірок [13 : 110; 4 : 107; 1 : ІІ, к. 204].  

– форми двоїни іменників: двѣ рыбѣ (54 зв.), рүцѣ (104 зв.), нозѣ 

(108 зв.), двѣ ноsѣ (148), лептѣ двѣ (160 зв.). Дослідники 

староукраїнських пам’яток виявляють послідовне вживання двоїни [26 

: 42; 8 : 474 та ін.]. І. Чепіга висловила думку, що наявні в давніх текстах 

форми двоїни можна пояснити, з одного боку, «живучістю цих форм у 

народнорозмовній практиці», а з іншого – »силою літературно-

книжної писемної традиції» [353 : 42]. Згідно з даними АУМ, це 

граматичне явище до сьогодні охоплює значну частину українського 

діалектного обширу [1 : ІІ, к. 257]. 

– архаїчне закінчення -е у формах родового відмінка однини 

іменників жіночого роду колишніх -ъv-основ: ѿ крове праведного 

(86 зв., 104 зв.), до крове (86 зв.), сєло кровє (130), из цр҃квє (298). Форми 
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поширені в сучасних південно-західних говорах, зокрема в 

бойківському [12 : 127] та середньозакарпатському [23 : 230]. Фіксують 

цю особливість і пам’ятки, які походять із території, охопленої 

південно-західними говорами української мови [17 : 405; 27 : 12; 26 : 

38; 10 : 56]. Проаналізувавши мову пам’яток XVI ст., І. Керницький 

звернув увагу, що форми родового відмінка на -е локалізуються 

передусім на території Прикарпаття [16 : 86]. 

– паралельне вживання повних та енклітичних форм давального, 

знахідного, місцевого відмінків однини особових та зворотного 

займенників: да нє прєдасть тєбє сопєрникъ (20 зв.), вєрѕи ѿ сєбє 

(20 зв., 66), просѧщємү ѹ тєбє, даи (22), любить оц҃а пачє мєнє (39), 

мєнє и моихъ словєсъ (143 зв.), мєнє прїємлєтъ (65 зв.–66, 147), вслѣдъ 

тєбє идохѡмъ (151), також: на мѧ (45), вѣрүющихъ в мѧ (66), ѹмоли 

мѧ (69), тои мѧ прєдасть (97 зв.), на тѧ свѣдѣтєльствүють (101 зв.), 

кого мѧ гл҃ють чл҃цы быти (142 зв.), соблажнѧєт̾ тѧ (66, 148), что жє 

мѧ зовєтє (208 зв.), люблю тѧ (364 зв.) та ін. Аналогічну картину 

вживання названих займенників відображають інші пам’ятки 

української мови [27 : 13; 7 : 177; 1'0 : 58]. Енклітики широко засвідчені 

в українському діалектному мовленні. Попри те, що названі форми не 

стали нормою літературної мови, вони «фіксуються нині як елементи 

архаїчної займенникової парадигми» [13 : 144] у низці говорів 

української мови: наддністрянському, надсянському, гуцульському, 

бойківському, лемківському, закарпатському, спорадично – у 

волинському, подільському [1 : ІІ, к. 207].  

Традиційних для пам’яток високого стилю правописних засад 

дотримано у вживанні граматичних форм – домінують церковно-

слов’янські флексії. Щоправда, деякі з них, які здебільшого стосуються 

словозміни іменника та займенника, можна трактувати як діалектні. 

Проаналізований матеріал свідчить: дієслівні форми чи не 

найяскравіше виявляють консерватизм друкаря щодо мови 

стародруку. У пам’ятці зафіксовано використання аориста й 

імперфекта. Живомовного впливу зазнала низка дієслів теперішнього 

і простого майбутнього часів, які засвідчують відсутність кінцевого -

ть / -тъ (въслѣдъ єго идє (120), дрѹгоє жє падє на камєни […] набїє 

проѕѧбє (124 зв.), ѹмрє (33 зв.), спасє тѧ (34 зв., 130 зв.), приїдє часъ 

(41, 167 зв.), изъвлєчє ножъ свои (100 зв.) та ін.).  
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Як бачимо, більшість із проаналізованих граматичних форм і 

сьогодні функціонують у мовленні носіїв південно-західного наріччя 

української мови. 

Отже, на користь українського походження середньо-

шрифтового Євангелія свідчить низка аргументів: Євангеліє 

виготовлене на папері німецького виробництва, що дає підстави 

заперечувати московське походження пам’ятки; текст надруковано 

українським звуженим уставом; виявлено документи про 

дофедорівське книгодрукування в Україні (О. Мацюк); здійснено 

спроби лінгвістичного опрацювання окремих пам’яток 

(Є. Немировський) та проведено спеціальне лінгвістично-

палеографічне дослідження вузькошрифтового Четвероєвангелія 

(Л. Коць-Григорчук). Сама ж пам’ятка потребувала ґрунтовного 

вивчення з погляду лінгвістики та палеографії, щоб окреслити час її 

створення та визначити її національну належність. Аналіз графіко-

орфографічних особливостей тексту середньошрифтового Євангелія 

дає змогу датувати його виготовлення початком XVI ст. Національну 

належність пам’ятки визначено відповідно до локальних графіко-

орфографічних особливостей тексту, але передусім за результатами 

лінгвістичного аналізу. У тексті середньошрифтового Євангелія 

виявлено системні риси української мови різних рівнів, властиві 

пам’яткам української писемності кінця XV – початку XVI ст., 

створених на церковнослов’янській основі з живомовними 

українськими особливостями. Порівняно невелика кількість виразних 

вузьколокальних діалектних рис у тексті пам’ятки є закономірною з 

уваги на високий стиль, якого дотримувалися друкарі канонічного 

тексту Євангелія. 

Аналіз мови тексту середньошрифтового Євангелія дає підстави 

стверджувати, що пам’ятку підготовлено до друку в середовищі 

освічених людей, які на високому рівні володіли тогочасною книжною 

українською мовою, можливо, в одному з галицьких монастирів. За 

нашими спостереженнями, ті, хто готував пам’ятку до друку, є 

вихідцями із межової території поширення наддністрянського і 

волинського говорів. 

Різноаспектне дослідження середньошрифтового Четвероєван-

гелія, зокрема лінгвістичних і палеографічних особливостей тексту, 

доводить: факт існування українського дофедорівського 
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книгодрукування підтверджують не тільки виявлені документи й 

аргументи книгознавців, а й продукція українських дофедорівських 

друкарень.  
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MEDIUM-TYPE TETRA-GOSPEL: LINGUISTIC ANALYSIS 

 

 Nataliya Bahniuk 

 
The article is the first complex linguistic and paleographic research of the anonymous 

medium-type Tetra-Gospel as a monument of the Ukrainian pre-Fedorov book printing. 

The assumption according to which the medium-type Tetra-Gospel was printed in 

Moscow printing house has a number of discrepancies: the book had been printed on the 

German paper that had not been used at that time in Moscow; there are even some evident notes 

that indicate to existing of the sample of this Gospel in Ukraine. By analyzing the problem of 

the origin of the anonymous incunabula of the pre-Fedorov period both Ukrainian and Russian 

scientists stress on the importance of the deep linguistic research. 

In order to figure out the time measures of the anonymous incunabula it was taken into 

consideration the complex of the peculiarities of the monument: the peculiarities of the graphic 

measures and the fonts, the ornamental decoration (images, initials and miniatures). The way 

of the printing the letters, i.e. the tendency to narrowing and prolonging the letters is a typical 

way for the end of the 14, beginning of the 15 century on the territory of Ukraine. The analyzed 

features of the graphic decoration of the medium-type Tetra-Gospel and the complex of signs 

that are put in the above line space; the specificity of the drafts of certain graphemes give 

grounds to date this monument by the second part of 15 century or beginning of the 16 century.  

The analyzed material (phonetic features, the morphologic and syntactic features) 

allows considering that despite Church-Slavonic basis, the text of the medium-type Tetra-

Gospel has some features of the Ukrainian language and its dialects. The discovered features 

are gradually used in the monuments of the Ukrainian language of 14–17 century. The 

incunabula is influenced by the dialect speech of the printer, who worked on its production. In 

majority of cases these are the features of the South-Western dialect of Ukrainian. 

The keywords: medium-type Tetra-Gospel, anonymous pre-Fedorov incunabula, 

written monument, the Church-Slavonic language, bookish Ukrainian, phonetics symbols, 

morphological features.  
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У КАРТОТЕЦІ СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
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На матеріалі Картотеки Історичного словника української мови ХVІ – першої 

половини ХVІІ ст. проаналізовано склад, структурну організацію, семантику, 

мотиваційні ознаки номінації іменувань Богородиці у пам’ятках української мови 

періоду бароко. 

Ключові слова: Богородиця, іменування, семантика, сполучуваність, стиль. 

 

Уже починаючи з княжої доби, українське письменство 

об’єднане темами, мотивами, образами, поняттями релігійного 

спрямування. 

На ХVІ – першу половину ХVІІ ст. лексика релігійного 

спрямування творила розгалужену, стійку і продуктивну підсистему 

тогочасної української мови. В основі цієї підсистеми функціонували 

генетично різнорідні лексичні одиниці, які практично до сьогодні 

творять термінологію українського християнського богослов’я. 

Христицентричність українського релігійного і національного 

світогляду чітко представлена у різножанрових пам’ятках, які увійшли 

до джерельної бази Історичного словника української мови ХVІ – 

першої половини ХVІІ ст. Це пам’ятки раннього бароко у яких до 

«найбільш тривалих почуттів, які визначають характер і освоєність 

барокової картини світу, належить релігійне почуття, що набуває тут 

особливої напруги і сили» [6 : 185]. Ці тексти чітко поєднують 

намагання збагнути закони світу через Святе Письмо і способи 

словесного відображення дійсності через призму цих законів. 

Перелічуючи провідні напрямки барокового письменства, 

дослідники неодноразово підкреслювали інтенсивність вираження 
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Богородичної теми, як культової для українців. Підтверджують це і 

студії над українськими іконописом. Зокрема Дмитро Степовик 

доводить, що культ чудотворної Богородичної ікони зародився саме в 

Україні [6 : 186]. У дослідженнях, присвячених вивченню дипінті 

українських середньовічних ікон, Лідія Коць-Григорчук також 

наголошує на Богородичних мотивах, зокрема ідеться про ікони 

Богородиці Одигитрії, адже «ці пам’ятки нашого станкового малярства 

були дуже важливим елементом оздоби церкви, століттями 

залишалися в них намісними» [5 : 161]. 

Серед понять і смислів, характерних для образу Богородиці у 

староукраїнських писемних пам’ятках, Богдана Криса виділяє 

насамперед такі, як духовний подвиг в ім’я Бога-Слова, а також 

заступництво і порятунок [6 : 185]. Тетяна Вільчинська твердить, що 

«більшість уявлень про Богородицю пов’язана з її характеристикою як 

Матері Сина Божого Ісуса Христа» [1 : 223]. Оксана Зелінська у 

характеристиці Богородиці, виокремлює визначальні риси «непо-

рочність», «материнство», «святість» [4 : 138–139]. Простежуючи 

понятійну сферу Богородичної лексики на синхронному зрізі, Галина 

Наконечна також вказує на давні компоненти «дівоцтво Марії», 

«Богоматеринство», «значущість Марії як святої» [7 : 18]. 

У Словникові біблійного богослов’я під редакцією Ксав’є Леона 

Дюруа серед інших характеристик Богоматері виділено такі: «дочка 

Сіону», «діва», «мати», «перша вірна», «Марія і церква». Усі ці риси 

відображено в численних українських іменуваннях Богородиці. 

Зокрема, Галина Наконечна у статті «Про синонімію у богословській 

термінології» відносить ці назви до семантичних синонімів, які 

пояснюють глибокі, багатоаспектні поняття, і «кожна наступна назва 

такого поняття висвітлює якусь нову його грань, властивість, якість» 

[7 : 17–18]. Авторка згадує 24 сучасні назви синонімічного ряду з 

домінантою Діва Марія [7 : 18]. Усі ці назви відповідають догматам 

богослов’я. Таку традицію називання Богоматері сформовано і 

вироблено упродовж століть, на що безпосередньо вказують тексти 

епохи бароко. Наприклад, Тетяна Вільчинська лише у поетичній 

спадщині Івана Величковського виявила 16 назв Богоматері, не 

враховуючи парафрастичних зворотів [1 : 274–284]. Оксана Зелінська 

називає і характеризує ряд назв Богородиці у праці «Українська 

барокова проповідь: мовний світ і культурні витоки» [4 : 135–140]. 
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Найбільш повний перелік іменувань Богородиці, засвідчених у 

різножанрових та різностилевих текстах раннього українського 

бароко, знаходимо у Картотеці історичного словника української мови 

ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Серед цих іменувань насамперед 

зважаємо на антропонім Марія, який, як власна назва, не входить до 

реєстрової частини словника, але відображений у цитатному матеріалі. 

Найчастіше слово засвідчене у типовій словосполуці дѣва Марія: 

Прєчи(с)той и прєбл(с)вєнной Дѣ҃ Мріи… хвала, годность и поклонъ 

вдѧчности на вѣки (Київ, 1632 Євх. 304); а також у поширених назвах 

храмів: мєновитє в̾ Домү Бж҃ом̾ Лáвры Пр(с)тóи Бц҃и Пр(с)нѡд҃вы Мрїи 

Пєчєрскои Києвскои (Київ, 1623 МІКСВ 68); свят: Ӕкож ѡтнєсєню и 

ѡтданю тоє сєрєбщины рок пєвный, на дєн свѧта нарожнѧ Панны 

Марии… назначон (Вільна AS VІІ, 78); ікон: сиѯтүсъ папєж молитвү 

нѣѧкүюсь // зложивши прє(д) ѡбразо(м) Пáнны мр҃їи, в̾ со(л)нцү 

малїовáннои (Київ, 1621 Коп.Пал.(Лв) 30–31). 

Усе понятійне поле досліджуваної групи лексики об’єднане 

семантичними компонентамми ‘та, хто народила Христа’, ‘обраниця 

Божа’. На означення цієї семантики пам’ятки містять ряд найменувань, 

зокрема одиничне іменування Мати (Успєнїю Акаѳїстъ ч(с)таѧ, 

твоємү Прїими своихъ мл҃єбникъ: а трүдү моємү, в̾ исправлєню Іс҃а, 

жшаѧ Мт҃и, оублаган̾ємъ за грѣхи, рачъ повєтовати — Київ, 1625 

МІКСВ 134), яке частіше виступає у ролі стрижневого компонента у 

стійких двочленних або тричленних назвах Дѣва Мати: Ты сь бовѣмъ 

ѡ Дв҃о Мати наша корона і Ты сь всѣмъ вѣрны(м) по Сн҃ү моцна 

оборона (Львів, 1616 ЧИОНЛ ХХІІІ, 374); Пресвята Мати: А если бы 

потомъ хто бы хотѣлъ тое наше наданье нарушити… тому судить 

Господь Богъ и Пресвята Его Мати (1508 АСД ІV, 1); Пречистаа 

божїа мати: Пречистаа бжіа мати спомѧноула писма пр(о)рцкїи ӕк ѡ 

то(м) крестѣ прорекли (ХVІ УЄ Трос. 48). 

Подібні словосполучення засвідчено із церковнослов’янізмом 

матеръ, матерь та полонізмом матка: Матеръ пресвятая (сáмъ цр҃ъ 

Агг҃лскїй прихóдитъ, и тєбє с плачливого падола виводит, мт҃ръ свою 

прєст҃үю — Чернігів, 1646 Перло 38; Прч҃(с)таѧ Мтр҃ъ Бж҃їа рекла — 

Ibid. 8); Дѣва Матка (Пєршє з Дв҃ы Мáтки рачилъсѧ народити — Львів, 

1616 ЧИОНЛ ХХІІІ-3, 92); Матка Панна (На котрую радость буду ту 

чекати: и тя о матко Панно, неотступовати — Львів, Траг.п. 168); 
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Прєчистая Матка (Прєч(с)түю Мт҃кү свою по(д) заслоною 

малжє(н)скогѡ станү Па(н) мѣти зезволилъ — Київ, 1646 Мог.Тр. 925). 

Спостерігаємо трансформацію семантики окремих 

словосполучень і появу похідних значень ‘ікона Богородиці’: мати 

божая (в̾ доме(х) образ мт҃ре божее… //… на стѣна(х) в ко(н)цю 

трапєзы ваше пригвоздѣте — 1596 Виш.Кн. 222 зв.–223); ‘назва 

церкви’ матер божӕ (таӕ цє(р)ковъ матє(р) божӕ ү києвє вельми 

үбога — Київ, 1581 ЛСБ 62, 2); матка божа (ро(к) бо(ж) а҃ф҃п҃д҃ в 

по(н)дєло(к) по ма(т)цѣ бо(ж) — Одрехова, 1584 ЦДІАЛ 37, 1, 21 зв.); 

матка Божа зєлная (в сүботү послє матки Божєй зелноє… ѡстаточнаѧ 

субота — Миляновичі, 1530 AS ІІІ, 367); Узвѣстованье Матки Божей 

(ино два годы вийдуть тому року передъ Узвѣстованье Матки Божей 

— Краків, 1507 РЕА І, 69). 

Цікаві також контексти композита Богомати з твірним 

елементом мати, який переважно засвідчений в усталених формулах 

у різноманітних записах, листах або молитвах: Мл(с)тию бо(ж)єю и 

мл҃твами прч(с)тои єго бг҃омтрє смирє(н)ны (и) макарє(и) єп(с)пъ 

митрополи(и) галицко(и) (Львів, ЛСБ 12); С помощію бжі҃ю и 

прч(с)тыѧ єго бг҃омтрє дописана єсть пръшаа часть науки книги 

Єв(г)лєи ст҃ои (1556–1561 ПЄ 123 зв.); При том мило(ст) Божия и 

прач(с)тыя єго Бгоматєрє… да є(ст) зо всѣми вами (Путятинці, 1630 

ЛСБ 511). Крім цього, слово вживається на означення церкви, 

спорудженої на честь Богоматері: в само(м) мѣстє при цр҃кви үспєнїя 

Богоматєрє (Київ, 1627 ЛСБ 496), і монастиря: а до того часу просилъ 

въ нас монастиря пречистое Богоматери въ Овручомъ (Краків, 1525 

АЮЗР І, 68). 

Поняття ‘Та, що породила Бога Сина’ репрезентують також 

іменники-композити структурно-словотвірного типу, характерного 

для церковнослужбової мови: Богородителка, Богородица, 

Богородительниця. 

З-поміж цих композитів найпродуктивнішим є власне 

Богородица, що врешті засвідчує й місце номена у сучасній 

богословській термінології. Слово представлене у пам’ятках різних 

жанрів. У проповідях, казаннях: ѡ даруй жє Бж҃є тому ѡ(т)цу… 

Цар(с)тво Нб(с)ноє принѧти, за Молитвами Прч(с)тои Бц҃ы Дв҃ы Мрії 

(Київ, 1625 Коп.Каз. 125); ср(д)ца твоєгѡ нєсытнаѧ оутѣха, Прєс҃таѧ и 

прєблг҃освєннаѧ пр(с)но дв҃а Б(д)ца (Вільна, 1620 См.Каз. 23 зв.); 
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ділових документах, судочинстві: ѡ што тоє всє яко сε вишъ помєнило 

по(д) милостю на(и)ви(ж)шого тво(р)ца пана бога мого и прєсвятоє 

богородици кожъдого напоминаю (Тригорськ, 1648 ДМВН 219); у 

текстах художнього стилю: О прєславнаѧ и Вєлєхвалнаѧ, Прєч(с)таѧ 

Двц҃є, благословєннаѧ Бц҃є (Чернігів, 1646 Перло 35 зв.). В описах та 

інвентарях задокументовано значення ‘зображення Богородиці’, ‘ікона 

Богородиці’: Крє(с)тъ вє(с) срѣбны(и)… з ра(з)пятиє(м) ѡ(т)ливаны(м) 

и бц҃єю (Львів, 1637 Інв.Усп. 4); Образъ пречистое Богородицы… 

сребромъ оправенъ, позлотистъ (Київ, 1554 КМПМ І, дод. 7). У ділових 

документах маємо згадки про вживання слова у назві храму, 

пресвяченому Богородичному святу: храм үспєнїє пр(с)тѣи бци 

(Сучава, 1514 Cost. DB 327). Пам’ятки фіксують його як компонент 

назв свят Богородичного циклу: Покровъ богородицы, рождество 

богородици, успениє богородицы. У Картотеці засвідчено також 

прикметники Богородичинъ, Богородичный і назву збірника церковних 

Богородичних служб Богородичникъ.  

Слова Богородителка и Богородителница зафіксовано у 

поодиноких випадках у назвах церков: братство чесного храма Успенія 

Пречистыя Владичицы нашея Богородителки (1601 КМПМ І дод., 

158); бра(т)ство ч(ст)на(г) хра(ма) үспєнїа прч(с)тои вл(д)чци нашєи 

бг҃ородитє(л)ни(ц) (Ясси, 1601 ЛСБ 359, 1). 

Загальнохристиянські і українські культурно-національні 

уявлення про Богородицю зумовлюють виникнення нових значень у 

структурі лексем інколи різнопланових, але об’єднаних позитивно 

маркованою семантикою. Зокрема поняття ‘Чистота і непорочність’ 

мотивують появу значення ‘Богородиця, Богоматір’ в іменника Дѣва, 

де перше значення ‘молода неодружена особа жіночої статі’. 

Закономірно часто це слово засвідчене у євангельському тексті: аггл҃ь 

видячи дв҃ү прєстрашєноую рє(к) за(с) до нєи нє бойсѧ мр҃їє (1645 УЄ 

№ 32, 311); пото(м)… на послѣдо(к) послал бъ҃ ѡць сн҃а своєго, который 

показа(л) и(м) тєлє(с)ностю народившись ѡ(т) дв҃ы (к. ХVІ ст. УЄ № 

31, 167). Особливої семантики набуває іменування дѣва у контексті: 

Западная мати не нас породила, але прегордыи дѣти ісплодила. 

Блудная бо церковь нѣсть Христова дѣва держащія кубок господнєго 

гнѣва (к. ХVІ ст. Укр.п. 75). Це не просто поетичний образ. У працях з 

Марійського богослов’я наголошується на тому, що в Марії ми бачимо 

тайну Церкви, пережиту душею у всій повноті… У Марії в історичній 
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перспективі накреслена роль тієї Церкви-Діви, яка протиставляється 

Єві (СББ, 409). 

Поряд із Діва пам’ятки фіксують суфіксальне утворення Дѣвиця 

в аналогічному значенні. Наприклад, в учительному Євангелії к. 

ХVІ ст.:стоупи(л) на зємлю и принѧл тѣло ѡ(т) дв҃цѣ ч(с)тои (к. ХVІ ст. 

УЄ № 31, 36 зв.). 

У цьому ж ключі прочитується семантичний зміст іменування 

Панна ‘неодружена дівчина’, хоч можемо говорити про смислову 

конкретизацію, зумовлену семантикою твірного слова панъ ‘володар’, 

тож у значеннєвій структурі цього іменування виокремлюємо 

компоненти «обраність», «велич» і т. ін.: Агг҃ъ Бж҃ий блг҃овѣстит Аннѣ 

же мѣет породити Прєс҃түю Паннү, котороӕ станет сӕ маткою Х(с)вою 

(І пол. ХVІІ ст. Рєз. 176); Чистаа Панна… (Львів, 1631 Волк. 16); На 

котрую радость буду ту чекати: и тя о матко Панно, нє отступовати 

(Львів, 1630 Траг.п. 108). Семантика слова Панна, типово, як і у 

попередніх випадках, спеціалізується у значення ‘ікона Богородиці’: 

сиѯтүсъ папєжъ молитвү нѣѧкүюсь // зложивши прє(д) ѡбразо(м) 

Панны мр҃їи…, з̾ ѡ(т)пүстами на лѣтъ єдина(д)цѧть тысѧчєй мовити 

приказалъ (Київ, 1621 Коп.Пал. (Лв) 30–31); ‘церковне свято’ дєн свѧта 

Нарожєнѧ Панны Марии (Вільна, 1563 AS VІІ, 78). 

До цієї групи відносимо і субстантивований ад’єктив 

пречистаѧ: Дх҃ъ ст҃ый, преч(с)ттаӕ, з нб҃а найде на тя (І пол. ХVІІ ст. 

Рєз. 180). 

За мотиваційною ознакою ‘непорочне, чисте’ виникає 

метафоричне перенесення голубиця. Це іменування поєднує глибоку 

семантику символів голуба і голубки у біблійному тексті, які містять 

смисли «Святий Дух», «Бог», а також народні уявлення про голубку як 

символ дівоцтва: х(с҃) межи всѣми въ ап҃(с)лєхъ свою мт҃р вказав 

нєсквєрнүю чистүю голүбицю (1489 Чет. 40); О голүбицє Дв҃о южъ сн҃а 

нѣмаєшъ (Львів, 1631 Волк. 14 зв.). 

Окрему групу складають іменування Владичиця, Господариня, 

Госпожа, Государиня, Цариця, які втілюють семантику величі, 

недосяжності, обраності, всемогутності, мудрості, милостивості. Ці 

іменування визначають місце Богоматері в ієрархії церкви, вказують 

на субординацію земного щодо небесного. З цими номенами корелює 

й ім’я Марія,  що в арамейській мові, вірогідно означало ‘княгиня’, 

‘пані’ (СББ 406). 
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Слово Владычиця, яке входить до широкого словотвірного 

гнізда із продуктивним праслов’янським коренем *vold з основною 

семантикою ‘володіти’, ‘володарювати’ (ЕСУМ І : 419), у джерелах 

історичного словника переважно задокументовано у назві храму: 

братство храма үспєння прс҃тыя владычица нашєӕ б(д)ца дв҃ы Мр҃иӕ 

(Берестя, 1590 ЛСБ 144); ч(с)тно үрожоны(и) Пановє бра(т)ство Храма 

үспєния Прєчисто(и) владычицѣ богородицѣ (Ясси, 1604 ЛСБ 390).  

Із числа назв Господариня, Госпожа (Оспожа), Государиня, 

генетично пов’язаних із етимологічно складними господар, господь 

(ЕСУМ І : 574), до частіше вживаних належать Госпожа (Оспожа) і 

Господариня. Перше з них вживається у ширших значеннях 

‘володарка, пані, господиня’ (СУМ16-17 VІІ : 55). На означення 

Богородиці слово входить до різножанрових пам’яток, зокрема 

конфесійного (єпискүпъ алєксандриискии хвалу писалъ ѡспожи бц҃и 

— 1489 Чет. 47 зв.) та художнього (ѡ г(с)пжє моѧ. То дивна слава твоѧ 

— Чернігів, 1646 Перло 36) стилів. Друге слово Господариня також 

засвідчене у кількох значеннях, зокрема ‘володарка’, ‘дружина’, 

‘жінка’. Як назва Богородиці слово збереглося у тексті учительного 

Євангелія: А Прч(с)таа господаринѧ въ Виѳанїи была, и не вѣдала того 

то(лко) ср(д)цє єи то чоуло (ХVІ ст. УЄ Трост. 68). 

Іменування Государиня задокументоване спорадично у формулі 

звертання в Проповідях Данила (Смотрицького): ѡ нам(л)срдѣшаа 

г(с)дáринє нáша нє є(ст) на то волѧ твóєго сн҃а (ІІ пол. ХVІ ст. Проп.Д. 

16), а Цариця – у поезії Кирила Транквіліона Ставровецького: 

Прєсвѣтлаѧ Нб(с)наѧ цр҃цє (Чернігів, 1646 Перло 35 зв.). 

Серед пам’яток різних стилів та жанрів, у яких виявлено 

іменування Богородиці, окреме місце займає поезія, де образ 

Богородиці – це синтез традиційного християнського, українського 

національно-культурного та власне авторського уявлення та 

осмислення. Найбільшу увагу привертають твори Кирила 

Транквіліона Ставрвецького, вченого-теолога, проповідника, філософа 

і поета, зокрема його поетична збірка « Пєрло Многѡцѣнноє…». На 

сторінках «Перла…» знаходимо майже всі згадувані іменування 

Богородиці: О Прєславнаѧ и Вєлєхвáлнаѧ Прєч(с)таѧ Дв҃цє, 

благословєннаѧ Бц҃є, Прєсвѣтлаѧ Нб҃снаѧ Цр҃цє, и Г(с)пжє моѧ, 

ѡбрадѡвáннѧ (!) Рáдүисѧ Бгомъ избрáннаѧ (Чернігів, 1646 Перло 35 

зв.); Прєж(д)є міра прє(д)үвѣдѣннаѧ, Прєч(с)таѧ дв҃о нєтлѣннаѧ Ты в 
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лѡжєскахъ М[а]т҃[є]рних̾ Дх҃ом ст҃ымъ ѡсвєщє҃нна, Тым̾ жє Дх҃омъ 

ст҃ым̾ и в̾ Рож(д)єствѣ єсть(с) просвѣщє(н)на (Чернігів, 1646 Перло 

35). 

Цілісність і смислова єдність богородичного тексту значною 

мірою визначається не лише присутністю низки синонімів на 

означення Богородиці, а й характерним для барокової поезії 

багатством прикметників-епітетів, спрямованих на возвеличення 

Божої Матері: благословенная, велехвалнаѧ, єдина, милостиваѧ, 

нєтлѣннаѧ, обрадованна, прєзацнѣйша, прєсвѣтлаѧ, преславнаѧ, 

преславнѣйша, чистѣйша, яснѣйша та ін. У більшості випадків 

Ставровецький вживає характерні для художніх та проповідницьких 

текстів свого періоду прикметники-атрибутиви, але рідкісний 

прикметник велехвалний засвідчено у Картотеці лише кількома 

прикладами,  а у формі жіночого роду він зафіксований лише в 

«Перлі…». 

Сполучуваність власне з такими прикметниками визначає 

парадигматичні відношення між синонімами-назвами Божої Матері. 

«Прикметник як супровідний компонент атрибутивного 

словосполучення, хоч і має статус залежного слова, відіграє важливу 

стилістичну і смислову роль (звужує значення іменника виділенням 

однієї властивості предмета, речі, явища) утворюючи нове значення» 

[3 : 45]. Наприклад, згадане слово дівиця «молода, неодружена особа 

жіночої статі» у словосполученні із прикметниками прєславнаѧ, 

вєлєхвáлнаѧ, прєчистая набуває значення «Богородиця». 

Водночас, семантика прикметників безпосередньо уточнюється 

у мінімальних синтагмах, тому значення іменника у словосполуках з 

ключовими лексемами на позначення Божої Матері має безпосередній 

вплив на зміст семантики прикметників-конкретизаторів. Наприклад, 

багатозначний прикметник чистий, відповідно до вживання його у 

різному лексичному та стилістичному оточенні, змінює семантику від 

конкретного ‘не забруднений, не замазаний; без плям’ (їѡсиѳ взявшї 

тѣло ѡбвил̾ простїрою чт҃ою – Володимир, 1571 УЄ Вол. 54) до 

абстрактного, скерованого на відтворення чеснот ‘невинна’, 

‘непорочна’, ‘свята’, ‘безгрішна’, ‘бездоганна’ тощо. Наприклад: 

чистая Марія, Чистая Панна; чистая дѣва. 

Одним із способів передати емоційно-оцінне забарвлення 

іменувань Богородиці є використання прикметників у вищому та 
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найвищому ступені та із префіксами вищої міри ознаки пре- у системі 

порівнянь: [Ты єдина з грѣхѡвных тємностїй] ӕкѡ Денница 

прєсвѣтлаѧ засвѣтила, // Ты сѧ єдинá въ миръ бєз грѣхá ӕвила. Въ 

бєзгрѣшнѡсти на(д) кришталь ч(с҃)тѣйша, и в дáрахъ бо(з)кихъ на(д) 

сл҃нцє ӕснѣйша (Чернігів, 1646 Перло 35–36). 

У цьому контексті у семантичній структурі іменників-порівнянь 

позитивної семантики Денница, кришталь, солнцє виникає 

імпліцитний зв’язок із іменуваннями Богородиці. 

Ще яскравіше такі асоціації виникають у перифрастичному 

словосполученні, «яке володіє більшою експресивністю, ніж 

синонімічне йому слово, бо воно містить не тільки якесь конкретне 

поняття, але й оцінку його з боку автора, виявляє найважливіші риси 

того чи іншого явища, особи предмета» [2 : 299]. Цілу низку усталених 

перифрастичних висловлювань містить Четія 1489 р.: ты бо, оспоже 

бц҃є, чєститєлє(м) чєсть… нємощным сила, нагимъ ѡдѣниє; обожьства 

богатєство, болнымъ исцєлѣниє нєдоужы(м) помощница, сиротам 

кормитєлница (1489 Чет. 80 зв.). Перифрази як засіб «емоційно-

образного ставлення до світу» [2 : 300] виконують функцію «емоційно 

маркованої непрямої номінації» [1 : 229] Богородиці, яка пов’язана із 

богословськими та світськими судженнями, поняттями та асоціаціями 

про Божу Матір. 

У тисячолітній історії формування і функціонування української 

богословської лексичної системи особливу роль відіграє період 

бароко, своєрідність якого значною мірою визначають християнське 

світовідчуття і християнська філософія. Картотека історичного 

словника української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст. містить 

найбільш повний корпус релігійної лексики періоду раннього бароко, 

у тому числі іменувань Богородиці, які засвідчені у джерелах різних 

стилів та жанрів і відображають християнський світогляд, 

національно-культурну традицію українців і мовно-стилістичну 

специфіку пам’яток. 
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LANGUAGE REPRESENTATION CONCEPT OF VIRGIN MARY 

ON THE BASE OF CARD INDEX OF DICTIONARY OF 

UKRAINIAN LANGUAGE  

(XVI – THE FIRST HALF OF XVII CC.) 

 

Voytiv Hanna 

 
On the base of card index of Historical Dictionary of Ukrainian Language (XVI - the 

first half of XVII cc.) the vocabulary, the structure, the semantics, the motivation of giving 

names to Mother of God in the Ukrainian language writings from the period of Early Baroque 

are analyzed. Intensity of expression of Theotokos theme reveals in the works belonging to 

various styles and genres. The written sources demonstrate the conventional and author’s 

naming of Virgin.  

Keywords: Mother of God, Theotokos theme, naming, semantics, compatibility, style. 
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ІКОНИ «СТРАСТІ ХРИСТОВІ» І «СТРАШНЙ СУД» ДРУГОЇ 

ПОЛОВИНИ XVI СТ. З ЦЕРКВИ ВОЗНЕСІННЯ 

ГОСПОДНЬОГО В С. БАГНУВАТОМУ 

 

Марія Гелитович 
 

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького 

 відділ давньоукраїнського мистецтва, 

 пр. Свободи, 20, 79008, м. Львів, Україна ,  0979830227; 

 helytovychm@yahoo.com 

 
Проаналізовано іконографічні, стилістичні та художні особливості двох 

пам’яток українського іконопису другої половини ХVІ ст. – «Сртасті Христові» та 

«Страшний суд» з церкви Вознесіння Господнього з с. Багнуватого. Привернуто увагу 

до них, як першого прикладу вцілілих «парних» зразків українських ікон цієї тематики, 

що створив для конкретної церкви один майстрем. Наголошено на оригінальності 

індивідуального малярського почерку їх автора, творчість якого мала вплив на 

сучасників-іконописців: на це вказує спорідненість його ікон з іконами, що походять з 

тих самих територій.  

 Ключові слова : ікона, майстер, іконографія, Страсті Христові, Страшний суд.   

 

У проблематиці досліджень українських ікон важливе місце 

належить уточненню їх атрибуції. При цьому аналіз пам’яток вимагає 

комплексного підходу, у якому потрібно брати до уваги стилістично-

малярські, техніко-технологічні, а також палеографічні характерис-

тики. Аналіз із погляду палеографії стосується передусім тих ікон, 

зображення яких мають супровідні тексти. Найбільше місця їм 

відведено на «Страстях Христових» і «Страшному суді». Обидві ікони 

являють собою великі багатосюжетні композиції, які налічують 

десятки, а то й понад сотні персонажів, що ілюструють у першому 

випадку епічну розповідь останніх днів життя Спасителя, його 

страстей та Воскресіння, в іншому – уявлення про кінець світу, 

воскресіння померлих та суд Божий. Ці ікони входили в ансамбль 

оформлення інтер’єру українських церков, займаючи, відповідно, 

місце на північній і західній стінах храму. Такі твори викликають 

зацікавлення дослідників в різних аспектах – мистецькому, 

етнографічному, лінгвістичному. Якраз із погляду мовних 
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особливостей супровідних текстів ікони вивчені найменше. Чи не 

найавторитетнішим, хто працює у цій ділянці, є Лідія Коць-Григорчук. 

Вона здійснила низку серйозних розвідок на підставі текстів на іконах 

з колекції Національного музею у Львові, де працювала разом з 

відомою дослідницею давньоукраїнського мистецтва Вірою Свєнціць-

кою. Результатом їх співпраці є декілька публікацій, присвячених 

атрибуції знакових пам’яток в історії української ікони [8; 11].  

Пропонована стаття має на меті привернути увагу до ікон 

«Страсті Господні» і «Страшний суд» церкви Вознесіння Господнього 

з с. Багнуватого, що на Турківщині (колись – с. Багновате). Обидві 

пам’ятки вже давно відомі в літературі, проте досі не зайняли 

належного їм місця в контексті історії українського іконопису. 

Продовжити дослідження цих ікон значною мірою спонукає 

нещодавно розпочата реставрація, яка проводиться з метою показати 

їх у постійній експозиції музею, на що вони заслуговують як етапні 

пам’ятки  українського сакрального мистецтва. 

У дотепер відомій нам творчій спадщині їхнього автора 

налічується сім творів (крім двох названих, це «Богородиця з 

похвалою», «Спас Нерукотворний», «Розп’яття», «Знамення 

Богородиці» (тондо) із церкви в Багнуватому та «Спас у гробі» з церкви 

у Старому Самборі;  усі вони зберігаються в Національному музеї у 

Львові імені Андрея Шептицького. [12 : 131-135; 2 : 111, 211]). 

Комплекс цих ікон спеціально не розглядали попри те, що вони 

репрезентують найоригінальніші творчі інтерпретації усталених 

зразків в іконописі другої половини XVI ст. Якраз завдяки 

дослідженню написів на цих іконах, можемо стверджувати про 

бойківське походження їхнього автора. Це переконливо довела у своїй 

розвідці Л. Коць-Григорчук [6 : 190-192]. 

«Страсті Христові» і «Страшнй Суд» з Багнуватого є найдав-

нішими «парними» зразками українських ікон цієї тематики, що 

походять з однієї церкви і які створив один майстер (Церква вперше 

згадується в ерекційному акті польського короля Сигізмунда Августа 

1569 р. [13 : 86-87]. З давнішого часу дійшли до нас лише розрізнені їх 

зразки, які належали різним церквам та були виконані у різний час (їх 

перші приклади маємо з XV ст. [10]). Подібних парних ікон з пізнішого 

часу збереглося дуже мало. Обидві ікони писані темперою на липових 

дошках (іконний щит кожної складають три дошки) приблизно 
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однакових розмірів («Страсті Господні»: 204х183 см, «Страшний суд»: 

210х151 см). 

Пам’ятки з Багнуватого надійшли до Національного музею в 

1940 р. із розформованої збірки музею Богословської Академії у 

Львові, куди в 1934 р. їх привіз о. ректор Йосиф Сліпий, а до літератури 

в 1967 р. впровадила В. Свєнціцька, опублікувавши фрагменти 

«Страстей Христових» і «Страшного суду» [9 : 254, 256, 257]. Дослід-

ниця подала короткий і суттєвий коментар до обох ікон, наголосивши, 

що у цілому ряді їх деталей «помітний відхід від строгих іконописних 

канонів зображення та каліграфічних прийомів. Натомість з’являється 

чимало безпосередніх життєвих спостережень, сповнених аромату і 

своєрідного колориту сучасності» [9 : 255]. Уперше, у цілості твори 

були репродуковані в чорно-білих ілюстраціях у 1973 р. у книжці 

Святослава Гординського [5 : 135, 160]; кольорова репродукція невели-

кого фрагмента «Страшного суду» в 1976 р. з’явилася в альбомі 

Український середньовічний живопис [7 : іл. LXXXIII]. У контексті 

досліджень іконографії Страстей Христових ікону з Багнуватого подає 

у своїй монографії польська дослідниця Аґнєшка Ґронек [14 : 191–193]. 

Щойно 2012 р. в каталозі пам’яток Музею Богословської Академії 

ікони з Багнуватого були представлені в кольорі [12 : 133-135]. 

Уже частково відреставрована сьогодні ікона «Страстей 

Христових» (реставраційна майстерня Національного музею у Львові, 

реставратор Володимир Мокрій), дає змогу ліпше розглянути її 

«зблизька», у деталях, а передусім скласти повніше уявлення про 

колористику пам’ятки.   

Найперше, що вирізняє твори «майстра ікон з Багнуватого» – 

своєрідні типажі, не схожі на типажі інших ікон того часу. Є в них 

деяка здрібненість і деталізація форм, що надає певної індивідуалізації 

образам, камерності, а навіть якогось ліризму. Чіткий рисунок 

маленьких пухких вуст і заокругленого підборіддя, своєрідно 

стилізованого вуха, верхньої повіки з нанесенням довгих вій, брів, 

окреслених подвійною лінією, різкі, нервово нанесені штрихи білил 

під очима – усе це надає образам своєрідної експресії, руху. Доволі 

активні білильні висвітлення й на драперіях; лінії рисунка, який вони 

творять, не надто філігранні, подекуди тверді, ламані.   

Колористика ікон з Багнуватого також має свої особливості. 

Кольорова гама будується на теплих чистих, золотисто-жовтих, 
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оливково-зелених, коричневих, червоних, бузкових та блакитних 

барвах.  

«Страсті Господні» і «Страшний суд» належать до основних тем 

християнської іконографії. В українському мистецтвознавстві їх 

спеціально не досліджували, хоча вони вартують цього передусім 

тому, що на національному ґрунті набули своїх оригінальних 

рис. Обидва сюжети відомі від періоду Київської Русі, куди були 

привнесені разом з християнською культурою з Візантії. Однак в 

іконописі перші уцілілі їх зразки демонструють пам’ятки щойно з 

другої половини XV ст. Це ікони з сіл Ванівка і Здвижень. [10] Відтоді 

вдається послідовніше простежити  іконографію цих сюжетів. 

«Страсті Господні» з Багнуватого можна віднести до 

найдавніших збережених зразків цієї тематики в українському 

іконописі. З ранішого часу збереглося усього декілька прикладів – 

ікони другої половини XV зі с. Здвижень, та початку ХVІ ст. з 

Жогатина, Трушевич, Мігової та Угерець [4 : Іл. 39, 41, 81, 82, 105].  

Кожна з ікон, які хронологічно передують «Страстям» з 

Бануватого, мають свої іконографічні відмінності, про які вже йшлося 

в наших попередніх розвідках [3]. Порівняно з ними ікона з 

Багнуватого демонструє нові тенденції у композиційно-образній 

системі твору. Центральна сцена зменшується, уступаючи більше 

місця клеймам, які обрамлюють її зусібіч; з боків і внизу – двома 

рядами. Усього їх налічується шістнадцять, а в деяких із них поєднано 

кілька епізодів. Розповідь умовно можна поділити на три цикли. 

Перший - це події останніх днів життя Спасителя від в’їзду в Єрусалим 

до взяття Його під варту («В’їзд в Єрусалим», «Тайна вечеря», 

«Вмивання ніг», «Молитва в Оливному городі», «Падіння воїнів перед 

Христом», «Взяття Христа під варту»). Наступний цикл ілюструє  

шлях Христа від засудження Синедріоном до виходу на Голгофу 

(«Христос перед архієреєм», «Христос перед Пилатом», «Бичування 

на коронування терновим вінком», «Христа ведуть на розп’яття»). 

Кульмінація розповіді - у середнику, де зображено розп’ятого 

Спасителя. Третій цикл розповідає про події від зняття тіла Ісуса з 

хреста до з’явлення воскреслого Христа апостолам у сцені Увірення 

Томи. («Зняття з хреста», «Покладення до гробу», «Зішестя в ад», 

«Сторожа біля Гробу Господнього», «Жінки мироносиці біля Гробу 

Господнього», «Увірення Томи»). Варто зазначити, що на цій іконі 
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«Увірення Томи» в циклі сюжетів «Страстей Господніх» бачимо 

вперше. До того ж, його іконографія доволі своєрідна: у її нижній 

частині розгортається сцена пекла у вигляді вогняної ріки з 

численними душами грішників. Серед персонажів – цар Ірод, якого 

архангел Михаїл однією рукою ухопив за бороду, в іншій – тримає 

меча над царем. Судячи зі скупих характеристик грішників, тут 

зображені учасники Синедріону та ті, хто засудив Ісуса до страти.  

Значна втрата живопису двома вертикальними смугами на 

крайній дошці праворуч не дає змоги відтворити повністю зображення 

розміщених на ній п’ятьох сцен («Молитва в Оливному городі», 

«Взяття Христа під варту» «Пілат вмиває руки», «Покладення до 

гробу» «Увірення Томи»). 

По-новому, як для ХVІ ст., майстер створює пейзаж. Крім 

традиційних гір-лещадок, уведені реальні форми: у сцені «Вояки 

падають перед Христом» («Упали жидове навзнак») на горизонті, за 

похилим зеленим пагорбом, видніє місто з реальними формами 

будівель відтвореними графічно. Це одна з найцікавіших і 

найоригінальніших композиційних і психологічних розв’язань цієї 

сцени в українському іконописі. Попереду вояків, що лежать перед 

Спасом (більшість із заплющеними очима), зображений Юда з 

мішечком в руках («Юда окаянний»). Між ним і Спасителем 

відбувається мовчазний діалог поглядів. Іконографією постать Христа 

нагадує «Пантократора в ріст» зі згортком у руці. Благородство і 

духовна велич Спасителя контрастують з ницістю вояків і, особливо, 

образом Юди.  

Нетрадиційну іконографію окремих епізодів спостерігаємо в 

багатьох інших сценах. Це стосується і центрального зображення 

Розп’яття, зокрема, розміщення пристоячих: Богородиця не стоїть, а 

сидить, притуливши ліву руку до серця як вияв скорботи, правицею 

вказує на Розп’ятого. Марія Магдалина в чорному мафорії, нахилилася 

до Богоматері. Сотник Лонгин показаний праворуч від Христа; він 

списом пробиває Йому бік, ап. Іван стоїть зліва. Як і в інших сценах, 

тут виявляється розповідність, підкреслена увага до епізодів, окремих 

деталей з використанням апокрифів: підписані імена розбійників. 

Автор по-своєму передає різниці у трактуванні цих образів: розбійник, 

що покаявся – з німбом, він показаний мертвим, а його душу ангел несе 

до неба, зображеного в кутку ліворуч у вигляді сегмента з рукою 
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Божою. Натомість нерозкаяний розбійник зображений з розплюще-

ними очима, а кумедний чортик наче силоміць витягає душу з його 

ребра. У цій сцені наявні ще декілька сценок: «Воїни кидають жереб 

на хітон Христа», «Жиди просять Пілата сторожу до Гробу», 

«Розкаяння Петра».  

Архітектура мурів Єрусалима, які слугують тлом цій сцені, 

«розбудована» у три рівні: суцільна стіна, стіна з арковими отворами 

та висока стіна з вежами. Зауважмо, такий композиційний варіант 

«Страстей», як з Багнуватого – з невеликим середником – став 

поширеним дещо згодом.  

У «Страстях Господніх», як і в «Страшному суді» можна 

побачити персонажів різних соціальних верств тодішнього 

суспільства, яким майстер намагається надати індивідуальні риси. 

Попри те, обличчя на його іконах мають свій, чітко виражений 

характер та спосіб моделювання. Санкир світло-вохристий, карнація 

виконана розбіленою вохрою. Об’єм підкреслено тонально більш 

насиченими лініями.  

Тут уперше в українському іконописі так відверто фіксується 

тогочасний костюм, зброя та ін. Типи т.зв. «не канонізованих» 

персонажів виразно індивідуалізовані, негативні дійові особи 

трактовані гротескно, що особливо наочно виявлено в образах двох 

чоловіків у сцені коронування терновим вінком («жидове коронують 

Христа і ругаються ему»). 

Своєю специфікою іконографічного та художньо-образного 

втілення вирізняється і «Страшний суд». Ця тема давала багато 

простору для творчої уяви майстра. Найбільше незалежним від 

прийнятих зразків майстер був у змалюванні грішників.  

Якраз від середини ХVІ ст. на «Страшних судах» гостріше 

акцентуються  соціальні мотиви. Чи не вперше на іконі з Багнуватого 

бачимо сцену святотатської сповіді, яка буде на пізніших іконах. За 

пюпітром сидить священик; він показаний з німбом, одягнений у 

підризник і єпитрахиль. На пюпітрі лежить закрита книга. Поряд стоїть 

чоловік, а йому на вухо шепче нечистий дух. Жест благословення 

священика і відкриті долоні чоловіка вказують на те, що відбувається 

кульмінаційний момент – відпущення гріхів. Над сценкою розміщений 

пояснювальний текст, писаний у п’ять рядків каліграфічними 
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червоними літерами «Сей чоловік прийшов до духовника гріхов своїх 

повідати а диявол його прелещує аби не повідав». 

Колоритно передана сценка з чоловіком, який спить, коли дзво-

ни закликають до церкви, а два чортики стоять біля його ліжка («сей 

чоловік спит, а поп до церкви дзвонит, дябли його присипяют»). На 

другому плані зображено муровану триверху церкву з дзвонами. У неї 

цікавий рисунок, який виглядає як виконаний з натури. 

Свої елементи додає майстер і до сцени «Смерть багача і убогого 

Лазаря». На душу Лазаря чекає ангел, що сидить біля нього, а в 

наступному епізоді цієї ж сценки ангел несе її до неба, передаючи в 

руки Христові. Лазар зображений з німбом, він лежить на рядні під 

плетеним тином. Натомість багач лежить на гарному ліжку з точеними 

ніжками; у нього під головою три великі подушки, накритий червоним 

покривалом. Біля багача радісно скачуть два кумедні чортики, один 

тримає його душу, інший – велике прямокутне табло з текстом 

писаним чорними літерами: «Богач немилостивий єсть на сім світі, 

маєтності уживал, прото по смерти огненні муци достал». На контрасті 

до Лазаря, за яким стоїть цар Давид і грає на гуслах, при багачі 

зображена смерть у вигляді скелета: в одній руці у неї кочерга, якою 

наче хоче зняти покривало з ліжка, в іншій – тримає спис, косу і мітлу, 

а при її боці прив’язана шабля, що надає смерті хвацької постави.  

Ікона з Багнуватого – одна з найдавніших українських ікон 

«Страшного суду», у якій, т. зв. «дорога митарств» винесена на лівий 

край композиції, а регістри мають строго паралельне розташування. 

Хор ангелів об’єднаний з рядом апостолів. Вогняна ріка вузенька,  

огортає групи народів та сферу землі і моря у вигляді таких самих 

алегорій, якими вони зображені й на іконах XV ст.: Земля має 

п’ятипелюсткову форму з містом посередині; водна стихія сидить на 

двох китах.   

Якраз у середині XVІ ст. настають зміни іконографії «Страш-

ного суду». Ікона з Багнуватого демонструє той варіант, який був 

більше зорієнтований на балканські зразки. Це особливо виявляється у 

сцені раю, зокрема, у трактуванні «Лона Авраамового», де на колінах 

Авраама зображена душа убогого Лазаря. Рай не має обрамлення, він 

розгортається двома ярусами: у першому традиційно бачимо 

Богородицю на троні з архангелами Михаїлом і Гавриїлом та 

розбійником, що покаявся; у другому – на довгій лаві сидять патріархи 
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Авраам, Ісаак та Яків. За спиною персонажів у першому і другому 

ярусах зображені високі червоні квіти. Подібні іконографічні паралелі 

знаходимо й на іконі майстра Олексія 1540-1550-х рр. з церкви 

Перенесення мощей св. Миколая с. Руська-Бистра (Музей українсько-

руської культури у Свиднику) [5:158].  

Ікони з Багнуватого містять обширні тексти. Характер письма 

виявляє почерк двох або й трьох майстрів. На іконі «Страшного суду» 

написи виконані червоними, чорними та білими літерами. Можна 

спостерегти, що кожним кольором писав інший писар: каліграфічніше 

письмо, дрібнішими літерами писане червоною барвою і білилом, а 

літери, писані чорним, більші, не настільки акуратні.   

Як уже зазначалося, на підставі досліджень текстів на іконах 

«Страстей Господніх» і «Страшного суду» була виявлена їх діалектна 

специфіка – говірка околиць сіл Лопушанки (Турківщина) і Сушиці 

(Старосамбірщина) Якраз «прояви діалектної специфіки мовної 

свідомости» автора, а не традиційні написи, визначають походження 

ікони чи її майстра [6 : 191]. Отже, можна припустити, що іконописець 

походив звідти; він міг бути монахом монастиря у Сушиці, який 

підлягав Спаському монастирю. Цікаво, що стилістичну спорідненість 

з його іконами знаходимо на ряді ікон з близьких околиць, зокрема на 

іконах з Лопушанки Хоминої і Ясениці Замкової [1]. Це свідчить про 

вплив автора ікон з Багнуватого на майстрів-сучасників.   

Розглянуті ікони «Страсті Господні» і «Страшний суд» – 

показові пам’ятки, що ілюструють етапи розвитку цієї іконографії в 

українському сакральному мистецтві. У їх художньо-образній та 

композиційно-іконографічній системі синтезуються давні візантині-

зувальні традиції з новими художньо-образними пошуками, які 

активно розвинуться у наступному періоді – на початку XVІІ ст. Отож, 

ікони з Багнуватого, мабуть, одні із перших провісників тих змін, що 

наступили в українському іконописі трохи згодом. Ці пам’ятки 

представляють інтерес і в іншому аспекті, оскільки вони входять до 

творчої спадщини майстра із яскраво вираженим мистецьким 

почерком. Він безперечно є одним із найцікавіших творчих 

особистостей серед українських анонімних малярів другої половини 

XVІ ст. Його мистецький доробок, як і доробок багатьох інших 

українських іконописців,  досі належно не оцінений. Гадаємо, 

реставрація цих творів та їх експонування спонукатиме до глибшого 
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аналізу мистецького надбання «майстра ікон з Багнуватого» та 

дослідження теми «Страстей Господніх» і «Страшного суду» в 

українському мистецтві загалом.  

________________________________________________ 
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ІCONS «PASSION OF THE LORD» AND «THE LAST 

JUDGMENT» OF THE SECOND HALF OF THE 16TH CENTURY 

FROM THE CHURCH OF ASCENSION OF THE LORD FROM 

BAHNOVATE 
 

Maria Helytovych 
 

In this paper iconographic, stylistic and artistic features of two Ukrainian icons of the 

second half of the 16th century  "Passion of the Lord" and "The Last Judgment" from the church 

of Ascension of the Lord from Bahnovate are analyzed.  Special attention is given to these 

icons, bacause  there is the first example of survived Ukrainian icons of this subject, that belong 

to same church and were painted by the same master.Originality of the individual painting of 

the author, whose work has influenced the others painters is considered.  

Key words: icon, master, iconography, Passion of the Lord, Last Judgment. 
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«Страсті Христові», друга половина ХVІ ст. с. Багнувате. 

 

 
Взяття Христа під варту. Фрагмент ікони «Страсті Христові». 



170 

 

 
«Страшний суд», друга половина ХVІ ст. с. Багнувате. 

 

 
Сцена пекла. Фрагмент ікони «Страшний суд». 
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Проаналізовавно атрибутивні словосполучення на основі рукописних пам’яток 

української мови І половини ХVІІ ст. Шляхом суцільної вибірки із текстів ексцерповано 

всі прикметники-атрибутиви, встановлено словосполуки за їх участю і особливості 

використання в жанрі поетичного та ділового мовлення. Підсумовано, що атрибутиви – 

один із тих вербальних засобів, за допомогою яких мова протягом тривалого часу 

зберігає основні «параметри» культурно-ментальних та релігійно-богословських 

понять. 

Ключові слова: атрибутивні словосполучення, пам’ятка української мови, 

поетичний жанр, ділове мовлення. 

 
Постановка проблеми. ХХ–ХХІ ст. вважають епохою 

синтаксису, маючи на увазі не протиставлення його фонетиці, лексиці, 

морфології, а те, що синтаксис набуває нового змісту, стає 

синтаксисом «акту вираження, висловлювання» [24]. Синтаксичні 

одиниці, пов’язані з конкретними ситуаціями, містять у собі ознаки 

«антропоцентризму», оскільки мовець у процесі мовлення здатний 

«присвоювати» собі чи сам «виробляти» мовні одиниці, роблячи їх 

«автореференційними». Характерним елементом мовлення є 

висловлювання з атрибутивами-прикметниками. Атрибутив-

прикметник виражає ознаку, яка не існує самостійно. Проте це не лише 

не применшує семантичної ваги атрибутива, а навпаки, додає йому 

більш високий рівень означальності, оскільки він водночас – 

експліцитно та імпліцитно – вказує на носія цієї ознаки і «в цьому 

розумінні позначає його» [14 : 104].  

Оскільки атрибутив-прикметник здебільшого передує 

іменникові – суб’єкту чи об’єкту, то його функція посилюється. При 

цьому не лише атрибутив-прикметник виконує функцію конкретизації 

mailto:hannadydyk@ukr.net
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щодо іменника-предмета, а й іменник є своєрідним актуалізатором, 

засобом диференціації, уточнення значення прикметника. У результаті 

вплив атрибутива виявляє себе в утворенні не «суми значень» 

прикметника й іменника, а нового змісту, що структурується 

семантичним взаємовпливом компонентів. Звичайно, семантичне 

навантаження атрибутива-прикметника має широкий діапазон дії – від 

визначального положення в сполученні до повної втрати 

самостійності; проте коливання значеннєвого потенціалу виявляє й 

іменник, внаслідок чого стає можливим опущення одного з 

компонентів ад’єктивно-номінативного комплексу (зокрема 

субстантивація прикметника) без суттєвої зміни змісту 

висловлювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Атрибутивні 

словосполучення (беремо тут до уваги найпродуктивніший тип, 

морфологічно представлений моделлю «прикметник + іменник») 

мають ще такі кваліфікації: а) атрибутивна синтагма [1]; б) 

атрибутивна метафора, прикметникова метафора, або прикметникові 

словосполучення метафоричного типу [7; 9; 13]; в) метафорична 

структура, у складі якої трапляються «метафоричні атрибутивні 

компоненти» [10]; г) епітет [5; 7]; ґ) метафора-епітет [9; 20]. У нашому 

випадку стосовно аналізованих прикметників актуальними можуть 

бути всі подані вище терміни. 

Мета. Узагальнивши науковий доробок із цього питання, 

вважаємо за потрібне дослідити атрибутивне словосполучення у 

різножанрових пам’ятках української мови І половини XVII ст. [4; 16] 

і встановити особливості їх функціонування. 

Виклад матеріалу.  

1. «Розмышлянє о муцѣ Христа Спаситєля нашого…» 
(арк. 1–32) [4] склав монах Йоаникій Волкович 1631 року у Львові. 

Пам’ятка слугує важливою ілюстрацією української мови І половини 

XVII ст., дотого ж це поетичний твір, що дає змогу дослідити проблеми 

та тенденції тогочасного слововжитку, зокрема образного. Ширший 

контекст загалом якнайкраще підтверджує висловлену вище думку 

про образність староукраїнської поезії:  

Воля Розуму слухаєтъ, Различных фарбъ охотнє нєхай 

додаваєт.  
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Трєба чирвонои любви, зєлєнои красоты, Чорнои покори, бѣлои 

внутрнєй чистоты.  

О пєндзєль ласки Божєй трєба ся старати,  

И такъ страсти Христовы всѣ обмалєвати (арк. 29). 

Варто насамперед зазначити трьох головних персонажів 

(образів) твору: Ісус Христос, диявол і людина (люди, рід людський). 

Вони привертають увагу не як окремі семантичні одиниці, а як частини 

парадигматико-синтагматичних об’єднань Бог – диявол і Бог – люди, 

які особливо часто «фігурують» в українських релігійно-

богословських пам’ятках узагалі.  

Смислові розходження цих лексем найкраще демонструють 

мікроконтексти – атрибутивні словосполучення, між членами яких 

існують, окрім синтаксичних, також семантичні реляції – об’єкт і його 

властивості [8 : 135; 10 : 192–193]. Виявлені в тексті пам’ятки 

атрибутивні словосполучення зі стрижневими лексемами Христосъ, 

дїаволъ та люди (родъ) є, з одного боку, вільним поєднанням слів без 

чіткої нормативності в доборі компонентів, а з іншого – помітна 

традиційність у виборі атрибутивів. Згадані образи мають свої, 

характерні тільки для них атрибутиви-кваліфікатори, які формують 

лексико-семантичне поле кожної з них.  

Із 280 аналізованих прикметників значна їх частина стосується 

образу Ісуса Христа: безгрѣшный (4), пресладкий (15), сладкій (10), 

справедливый (3), увелбеный (15) та ін.; дещо менше – людей, роду 

людського: беззаконный (4 зв.), грѣшный (8), окаянный (12), 

спокойный (2), смутный (7) та ін. І тільки два прикметники-

кваліфікатори характеризують диявола: бездушный (30) і 

трєпроклятый (31). Однак насправді (попри чітке співвіднесення 

кажного атрибутива зі своїм іменником-назвою) помітна, як то не 

парадоксально, тенденція до однотипності виражених семантичних 

зв’язків між прикметником та іменником. Бінарна світоглядна 

опозиція «добро – зло», що становить основу ментального світу 

християнина, створює опозицію в семантиці: всі без винятку 

атрибутиви на рівні парадигматики утворюють великий антонімічний 

блок за ознаками «добрий – злий», «грішний – праведний». Така 

лінгвістична категорія оцінки має статус мовної універсалії, адже 

«навряд чи існує мова, якій не властиві уявлення про добре й погане» 

[5 : 9]. Лексико-семантичний і структурний аналіз мікроконтекстів 
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засвідчує, з одного боку, різноманіття зовнішнього, формального 

оформлення атрибутивних компонентів, з іншого – однотипність 

семантики.  
За будовою – це переважно прості прикметники (адский, 

ангелский, болесный та ін.). Складні (у цій пам’ятці переважно 

двокомпонентні) краще передають образність описуваних фактів: 

структура – традиційна, а семантика твірних основ (тобто їхня змістова 

неспіввіднесеність) – новаторська, оригінальна, через те можна 

досягти більшої образності й експресивності: боголюбезный // 

богоспасаемый; горкобыстрый // горкокрвавый // горкопелынный; 

темносмутный // темнопреисподний // темноузкий; тяжкоболный 

//тяжкогоркий // тяжкоприкрый // тяжкосмутный та ін. Щодо 

вибраних складних прикметників, то вони постали на основі об’єктних 

та атрибутивних словосполучень, а також на основі сурядних 

прикметникових словосполучень. Усі вони утворені за найбільш 

характерними, на думку А. Грищенка, словотвірними моделями для 

староукраїнської мови [4: 180]. За структурою – це прості 

словосполучення: гойная радость (2 зв.), вольная загибель (17), новина 

вдячная (24) та ін. і ускладнені, т.зв. комплекс атрибутивних метафор. 

Щодо останніх, то виявлено кілька прийомів оформлення думки: а) 

нанизування атрибутивів: Ты Ісусє єстєсь Агнєцъ, агнєцъ нєзлобивый, 

Чистый, безгрѣшный и справєдливыи (4); б) розташування 

безпосередньо при іменникові: За грѣхи мои слєзы горкїи точити 

(17зв.) чи дистантне, завдяки якому досягалася емфаза, необхідна для 

більшої виразності: О сіонскїє дщєры,... Горкїи зъ зрѣниць своихъ слєзы 

испустѣтє (11зв.); у пре- чи в постпозиціях: Зъ остроболного тєрня 

Корону оувили, На прєчистую главу окрутнє взложили (11зв.); Ты 

бовѣм Панно слово вѣчноє вѣнчала, Дня нынѣшнєго чєсти прєславнои 

оузнала (26зв.) та ін. 

Із особливістю розміщення компонентів пов’язані і змістова 

чіткість, і ритмомелодика, і стилістичний колорит [7: 12]. Варто, на 

нашу думку, виділити і «неповні, усічені» словосполучення, коли 

функціонує в тексті пам’ятки тільки атрибутив, набираючи ознак 

субстантива: о Прєчистаа… южъ, южъ прєсладкого свого 

оутрачаєшъ (15); Повѣжтє… гдє прєвозлюблєнный нашъ оуснувъ 

почиваєтъ (19зв.); Обач раны висячого, Кровь оумираючого, цѣну 

откупуючого, язвы востаючого (23 зв.) та ін. Окрім цього, один і той 
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же атрибутив може набувати різних відтінків при різних іменниках. 

Наприклад, слово возлюбленный характеризує Христа і функціонує як 

прикметник при іменниках женихъ та сынъ: прєкрасный жєних 

возлюблєнный, Стоитъ наполы живый (11зв.); То ли єсть, о Дѣвицє, 

сынъ твой возлюблєнный, Над всѣ Израильскїи сыны оувєлбєнный 

(12зв.), так і як субстантив: Повѣжтє о друзи гдє єстъ наш 

возлюблєнный, Гдє єстъ Ісусъ мєртвый (19зв.). 

Що ж до семантики, то з-поміж «традиційних» атрибутивів 

(проклятый родъ (17), темный адъ (31 зв.), триумфалноє воскрєсєниє 

(29) та багато ін.), а також із префіксом пре- (преблагий, прекрасный, 

преславный, пресвѣтлый, пречистый та ін.) чи не- (невинный (6), 

невѣрный (17), незбожный (22 зв.), незлобивый (16зв.), нечистый (23) 

та ін.), вирізняються оказіональні прикметники – авторські новотвори, 

які виникають за умови поєднання чи накладання двох змістових 

площин, так виникає новий зміст та концентрується в одному слові. У 

творі Йоаникія Волковича виявлено, зокрема, перунная моць (Стойтє 

нєбєса, крвавыи точѣтє зъ облаковъ слєзы, всю зємлю мочѣтє, 

Пєрунную моць на низкость спускайтє, Страшно блискайтє (20)), 

плюгавыє руки (Нє смѣю плюгавыхъ рукъ мѡихъ простирати (8)), 

прелюбезная оутѣха (Всѣ розныи музики, къ намъ ся, къ намъ 

збєрѣтє, Прєлюбєзнои оутѣхи намъ допоможѣтє (25 зв.)), 

прикрогоркая смерть (Бїйся въ пєрси, а обачъ щос то ты зробила, На 

смєрть прикрогоркую вѣчнєсь заслужила (6)), преразливый ужасъ 

(Нєдавно всѣ радости гойнои заживали, На высокости Богу, Осанна, 

волали, А тєпєръ всє створєньє горко лямєнтуєтъ, съ прєразливымъ 

оужасомъ смутнє болєзнуєт (3)), трепетный ужасъ (О трєпєтный 

оужасє, котрїй сєрдцє псуєшъ (3 зв.-4)); сребросличная шата (И ты 

Луно кривавого одѣнья позбывши. Въ срєбросличную шату сличнє ся 

оупѣстривши (25)) та ін.  

Атрибутиви у тексті твору «Розмышлянє о муцѣ Христа 

Спаситєля нашого…» мають вільну сполучуваність зі стрижневими 

лексемами і характеризують позначувані ними концептуальні поняття 

з позиції християнської моралі. А оскільки християнин постійно 

перебував перед проблемою вибору – добро чи зло, чеснота чи гріх, – 

то і його помисли та почуття мали протилежні за змістом вербальні 

відповідники. Через те мова пам’ятки засвідчує два великі гнізда 

атрибутивів-синонімів: 1) які обмежені лексико-семантичним полем 



176 

 

лексем доброта, побожність, праведність, чесність, чистота та ін. 

(безсмертный, благочестивый, богобойный, боголюбезный, великый, 

вѣрный, добрый, жалостный, крывавый, ласкавый, любимый, 

мужный, невинный, побожный, покорный, праведный, правый, 

правдивый, справедливый,, чистый); 2) які обмежені лексико-

семантичним полем лексем безбожність, зло, гріх, лицемірство, 

підступність та ін. (бездушный, беззаконный, безрозумный, вражїй, 

грѣшный, завистный, закаменѣлый, затвердѣлый, злый, каменный, 

лукавый, лютый, мерзкий, невстыдливый, невѣрный, нендзный, 

несправедливый, нечистый, нѣкчемный, окаянный, плюгавый, 

проклятый, трепроклятый, треокаянный, тыранъский, ядовитый). 

2. «Реєстр доходів та видатків братства церкви Богоявлення 

у Львові, 1607–1645» (арк. 1–35 зв.) [16] є пам’яткою ділової мови, і її, 

на відміну від попередньої, створював «колектив авторів» – членів 

братства церкви Богоявлення, до обов’язків яких входило ведення 

записів про надходження та витрату коштів. Типові для «Реєстру» 

ситуації, на нашу думку, можна змоделювати так:  

• «кому» – «скільки»: нищомү иванови s҃ злот (26 зв.); хлопү 

далихмо золотыхъ в҃ (32); 

• «кому» – «за що» – «скільки»: калимонови що загородил под 

дзвонницєю и плот старыи направил далє(м) грошии д҃ (32 зв.); 

ѳорманови, що хорого привѣзъ, д҃ грош (35 зв.);  

• «кому» – «скільки» – «на що»: марүхнѣ давъӕмъ Д҃ золотых на 

кошүлю и на рантүхъ (15); далисмо тєсли грошыи в҃ на гвѡздӕ, на 

латноє (32зв.); 

• «на що» – «скільки» – «коли»: далисмо на вүскъ копү прєд 

рождєством хв҃ымъ грошии (4) 

• «що» – «кому» – «скільки»: трүннү далисмо бабѣ що тєраз 

помєрла үбогая дармо (30);  

• «що» – «від кого» – «за що»: ѡдобралисмо чиншъ ѡт пана 

пєтра күликовъского з домү братского злотых к҃ и з҃ (2зв.);  

• «за що» – «скільки»: взӕлисмо за заголовачик и за пєринъку 

золотых два (24); за тєлӕта шпїталныи золот д҃ и грош к҃ (34);  

• «що» – «за скільки»: продали сто кожүхъ за повтора золотого 

(13); ѳанти з мєрлого, продалисмо за три золотих (34зв.) 

• «від кого» – «скільки»: взӕлисмо в гаидүка копу вступного (24);  
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• «хто» – «кого» – «з якою метою»: Мы братство стг҃о 

бго҃ӕвлєнїѧ ѡбєбралисмо змєжи сєбє двох братии… быти 

шпиталными (6) та ін. 

За обсягом «Реєстр…» загалом не поступається аналізованій 

вище пам’ятці «Розмышлянє…». Проте тут виявлено лише 35 

прикметників, які використано задля точного і чіткого відтворення на 

письмі за допомогою усталених виразів та формул-штампів 

конкретних і стандартних ситуацій. Подана таблиця найкраще 

проілюструє основні відмінності в доборі атрибутивів-прикметників у 

двох різножанрових текстах. 
Назва пам’ятки «Розмышлянє о 

муцѣ Христа 

Спаситєля нашого» 
(1631) 

«Реєстр доходів та 

видатків братства 

церкви 

Богоявлення у 

Львові» (1607-1645) 

Обсяг 32 с.  35 с.  

К-сть атрибутивів-

прикметників 

280 35 

Частотність за 

розрядами 

якісні (80%), відносні 

(11%), присвійні 

(9%) 

відносні (80%), 

якісні (11%, 

присвійні (9%) 

Субстантивовані 5% 33% 

Композити 30% 2% 

Переносні й образні 75% не виявлено 

Авторські неологізми 33% не виявлено 

Префіксальні 

утворення 

41% не виявлено 

Варто наголосити на таких особливостях прикметникових 

атрибутивів у діловій мові XVII ст. Насамперед значна частина 

атрибутивів (33%) зазнала субстантивації: злотый ʻгрошова одиниця, 

золотий’, нищий ʻбідна людина, старець, жебрак, убогий’, старший 

(старшїй) ʻособа, що очолює певну групу людей, старший’, убогий 

ʻтС. ’, умерлый ʻпокійник’, хорый ʻхвора людина’ та ін. Це свідчить 

про «коливання значеннєвого потенціалу іменника» [9 : 61–62], 

внаслідок чого стає можливим опущення одного з компонентів 

ад’єктивно-номінативного комплексу; пор.: прикм. хорый ‘хворий, 

який нездужає’ (взӕлисмо ѡтъ дѣвки хорои… зол а҃ (21 зв.)) та ім. 

хорий (ѳорманови, що хорого привѣзъ, д҃ грош (35 зв.)). 
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Із-поміж наведених субстантивів найчастотнішими були три – 

власне українська форма золотий ʻгрошова одиниця’ (на відміну від 

полонізму злотый) [21 : 139–140]: По нєбозцѣ марии… ү людєй 

выправилихмо долгү єй винного золотых дєсѧтъ бєз грошєи двох, с 

которых то выдалихмо господинови золотых д҃ (29 зв.) та ін. і 

шпиталный ʻлюдина, яка проживає у шпиталі або опікується ним та 

його мешканцями’: Мы братство стг҃о бго҃ӕвлєнїѧ ѡбєбралисмо 

змєжи сєбє двох братии… быти шпиталными: которїє повинни 

знати ѡ приходѣ и росходѣ а нам үчинити в рок рахүнок (6); Мы 

братство Ст҃го бг҃оӕвлєнӕ выслүхали личби Панов шпиталных… 

Коториє рӕд свои ѡтправлӕли пристоинє И нѣ в чом нє… выныли С 

чого их квитүємо и волними чинимо (11 зв.) та ін. 

Щодо власне прикметникових атрибутивів, то найбільше – 

відносних: братский ‘який стосується братства, братський’ (1, 2 зв.), 

бѣлоголовский ‘жіночий’ (18 зв.), дѣдовский ‘дідівський’ (27 зв.), 

єпископский ‘єпископський’ (9), кожушаный ʻкожуховий’ (18 зв.), 

поповский ʻпопівський’ (3 зв.) та ін. Значно менше якісних: волний 

‘вільний, звільнений’ (6, 11 зв.), малый ̒ малий’ (4), змерлый ‘ мертвий, 

покійний’ (34 зв.), нѣмый ʻнімий’ (18 зв.), святый ʻсвятий’ (9, 11зв.), 

слушный ̒ прийнятний, відповідний, слушний’ (5 зв., 24, 35 зв.), старий 

ʻнепридатний для користування, старий’ (32 зв.), хромый ʻкульгавий’ 

(15), шпиталный ʻякий стосується шпиталю, шпитальний’ та ін. І 

тільки два присвійних прикметники: Петровий ʻякий стосується 

Петра’: взӕлисмо за хүсти по нєбожцѣ пєтровои за ѡднү грош. з҃ за 

дрүгүю, грош в҃  (29) і Христовый ʻякий стосується Ісуса Христа’: 

далисмо на вүскъ копү прєд рождєством хв҃ымъ грошии (4).  

Висновки. Аналізовані пам’ятки особливі тим, що одна з них 

відображає духовне життя – т.зв. «сакральний простір», а інша світське 

життя – т.зв. «профанний простір» [19 : 13; 20]. У творі поетичного 

жанру атрибутивні конструкції з основним субстантивним елементом 

(Христос, діаволъ, люди) можна розглядати як єдине семантичне ціле: 

у зв’язку із семантичною взаємозалежністю такі конструкції 

стосуються одного поняття, будучи єдино можливим варіантом 

позначення останнього. Загалом усі проаналізовані атрибутиви є в 

поетичних текстах образними, і ця образність, спричинивши звуження 

семантики прикметниково-дієприкметникових компонентів, помітна у 

мікро- та макроконтекстах. У пам’ятці ділового стилю атрибутивні 
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конструкції мають послаблений (або й зовсім втрачений)  зв’язок між 

його частинами, що доводить перехід атрибутивів-прийметників у 

субстантиви. Окрім цього, стандартність і чіткість ділового тексту 

усуває будь-яке образне слововживання чи авторські новотвори. 

Перспективним уважаємо подальше детальне вивчення 

атрибутивної синтагми на підставі давніх текстів, адже атрибутиви – 

один із тих вербальних засобів, за допомогою яких мова зберігає 

протягом тривалого часу основні «параметри» культурно-ментальних 

та релігійно-богословських понять. 
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THE ATTRIBUTIVE AND THE GENRE 

(IN THE LVIV RELIC TEXT OF 1631) 
 

Hanna Dydyk-Meush 
 

The article deals with the attributive phrases in one of the Ukrainian relic texts of the first 

half of the 17th century. We studied all of the attributive adjectives in the text and examined 

peculiarities of their combination with other words and their use in the poetic genre. We conclude 

that the attributives are one of the linguistic means that allow preserving major «parameters» of 

cultural, mental, religious, and theological notions within a language for a longer period of time. 

Key words: attributive phrases, relic text of the Ukrainian language, poetic genre. 

 

http://www.dialog-21.ru/Archive/2000/Dialogue%202000-1/268.htm
http://www.dialog-21.ru/Archive/2000/Dialogue%202000-1/268.htm


181 

 

УДК 80(=16)(092)І. Свєнціцький(01) 811.161 

 

АРХЕОЛОГІЯ МОВИ ІЛАРІОНА СВЄНЦІЦЬКОГО 

 

Уляна Добосевич 

 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

кафедра української мови, 

вул. Університетська, 1/234, 79001 Львів, Україна, 

тел.: (0 322) 239 47 17 

e-mail: u-lana@hotmail.com 

 

Висвітлено концепцію історії української мови І. Свєнціцького,  з’ясовано 

чинники його становлення як дослідника української мови в діахронії, розглянуто 

основні праці з проблем історії мови. Охарактеризовано різні періоди розвитку 

української мови з ХІ до ХVІІІ ст. в інтерпретації вченого, виявлено їх особливості.  

Ключові слова:  історія української мови, діалектологія,  І. Свєнціцький, писемні 

пам’ятки, писемна мова, розмовна мова.  

  
Становлення і розвиток історії української мови як наукової 

галузі та навчальної дисципліни у Львівському університеті тісно 

пов’язане з ім’ям Іларіона Свєнціцького – вченого з унікально 

широким діапазоном зацікавлень і особливим поглядом на проблемні 

питання чи малодосліджені аспекти, який проникав у глибини явища, 

виявляючи його сутність. Саме тому, окреслюючи одну із ділянок 

своїх мовознавчих студій, Іларіон Семенович використав надзвичайно 

містку, цікаву і вдалу метафору – «археологія мови». На початку 

ХХ ст. одним з перших у Галичині ступаючи на «шлях археології 

мови», вчений подає своє оригінальне бачення еволюції української 

мови, розвою її писемної історії. Мета статті – висвітлити погляди 

Іларіона Свєнціцького історію української мови.   

Постать професора Свєнціцького та його доробок у різних 

сферах української науки та культури  неодноразово ставали 

предметом дослідження, про що свідчать укладені бібліографічні 

збірники [2, 3]та наукові праці [4]. У його багатогранній науковій 

спадщині особливе місце належить студіям з історії української мови, 

які лише фрагментарно опинялися у полі зору мовознавців.   

 Дослідницьку мовознавчу діяльність Іларіон Свєнціцький 

почав як студент математичного факультету. Імпульсом до 
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цього стали пошуки відповіді на питання про «суть нації», які 

захопили юнака [1 : 43]. Торуючи типовий для тогочасної галицької 

молоді освітній шлях, майбутній філолог опинився у полоні 

москвофільських ідей. Це, з одного боку, привело його до Петербурга, 

де він мав змогу прослухати курси філології, палеографії, іконопису, 

історичної географії Русі тощо, а відтак отримати знання, на базі яких 

згодом виплекає власні філологічні концепції. З іншого боку – дещо 

дезорієнтувало у політичних переконаннях, хоча москвофільство 

Свєнціцького було особливим і вирізнялося проукраїнськими ідеями, 

за що у свій час В. Гнатюк назвав його «єретиком між москвофілами» 

[15 : 11-32]. Отже, паростки філологічних досліджень Іларіона 

Семеновича проростали на «особливому ґрунті», який став 

віддзеркаленням складної суспільно-політичної ситуації в Галичині на 

зламі ХІХ – ХХ ст.  

Уже в 90-х рр. ХІХ ст. майбутній вчений зацікавився життям 

української мови – збирав діалектний матеріал на теренах Гуцульщини 

та Бойківщини, а відтак опублікував три статті з аналізом лексичних 

говіркових особливостей [2 : 12]. Ці перші розвідки на той час 

молодого вченого засвідчили новаторський підхід до інтерпретації 

діалектних мовних явищ, стали свого роду провісниками до укладання 

майбутнього лексичного атласу української мови.   

Особливо активно проявилася праця Іларіона Семеновича у 

царині мовознавства як члена НТШ на початку ХХ ст. Упродовж 

кількох десятків років професор активно працює у різних ділянках – 

сферу його наукових інтересів сформували мовознавство, 

літературознавство, історія та мистецтвознавство. Серед мовознавчих 

– рецензії на праці І. Огієнка «Двійне число в українській мові», 

«Українську граматику» О. Шахматова та      А. Кримського, 

О. Соболевського «Кирилиця і глаголиця» та інших лінгвістів. 

Свєнціцький поступово заглиблюється у коло проблем, пов’язаних з 

історією мови, діалектологією, палеографією.  

Безпосередньо мовознавчим питанням у цей період професор 

присвятив чотири праці – «Бучацьке Євангеліє (палеографічний 

опис)», «Новосадський Апостол (опис рукопису 14 ст.)», «Мовні 

ознаки пам’яток домонгольської доби» та  «Бойківський говір села 

Бітля». Вивчаючи Бучацьке Євангеліє, професор наголошував, що за 

мовними особливостями воно подібне до низки інших текстів періоду 
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ХІІ – ХІІІ ст. – Галицького, Добрилового та інших і з огляду на ці 

особливості виразно засвідчує своє українське походження. Подібну 

методику опису знаходимо у праці про Новосадський Апостол – 

сербську пам’ятку, яка містить прояви живої мови.  

Цікавою в контексті історії української мови є невелика за 

обсягом розвідка «Мовні ознаки пам’яток домонгольської доби». 

Учений розглядає писемні тексти києворуського періоду  –  Ізборник 

Святослава 1073, Галицьке Євангеліє 1144, Добрилове Євангеліє 1164  

– в аспекті графічно-фонетичних особливостей і робить висновок про 

їх спорідненість з українськими мовними рисами. Ці ознаки 

протиставлені низці інших, які можна виявити у російських 

(Типографське Євангеліє) чи білоруських (Полікарпове Євангеліє) 

писемних текстах.     

Праця «Бойківський говір села Бітля» [6] заслуговує на увагу як 

особливий внесок вченого в українську діалектологію. Це підсумок 

кількарічних польових спостережень і наукових узагальнень 

професора. Матеріал, зібраний з певними методичними настановами 

дотримуватися принципів природності, невимушеності,  виявився 

надзвичайно цінним і тому його згодом активно використовували 

українські діалектологи. Ця розвідка стала  першою ґрунтовною 

монографією про бойківський говір на північ від Карпат. Разом з 

низкою інших діалектологічних спостережень цю працю пронизує 

думка про потребу просторового (лінгвогеографічного) вивчення 

діалектної лексики, що згодом блискуче зреалізувала професор 

Л.М. Коць-Григорчук – свого часу аспірантка Іларіона Семеновича. 

Діалектологічні студії   поєдналися із зацікавленнями вченого 

давніми писемними пам’ятками. Працюючи  помічником бібліотекаря 

в Ставропігійському інституті серед рідкісних книг, Свєнціцький мав 

можливість спілкуватися з Антоном Петрушевичем – істориком, 

філологом, власником колекції рукописів та стародруків. Ці писемні 

джерела (7оо одиниць) стали для вченого об’єктом палеографічного та 

мовознавчого аналізу, що згодом викристалізувалося в ґрунтовну 

працю у трьох частинах – «Опис рукописів Народного Дому з колекції 

Ант. Петрушевича» [5]. Каталог, укладений І. Свєнціцьким, послужив 

свого роду відправною точкою, початком  багатьох досліджень у 

царині історії української мови.  
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Напрацювання першого десятиліття ХХ ст. стали підвалиною до 

появи двох  монографій,  основним  предметом  яких стала українська 

мова в історичному аспекті. Перша – «Основи науки про мову 

українську» видана 1917 року, у час, коли Іларіон Семенович викладав 

історію мови у Київському університеті, друга – «Нариси з історії 

української мови» – вийшла друком у 1920 році, у той період, коли 

професор працював у Таємному університеті  у Львові. 

Багаторічний  досвід діалектологічних досліджень та студій над 

давніми писемними пам’ятками для  І. Свєнціцького створив добрий 

ґрунт для вивчення історії української мови. На думку вченого, 

усвідомлення загальних тенденцій розвитку мови є однією із важливих 

лінгвістичних проблем загалом, а в українському мовознавстві це 

питання постає особливо гостро з огляду на відсутність на той час 

виваженої наукової концепції. Іларіон Семенович виділяє два підходи 

– 1) його попередники І. Срезневський, О. Потебня, В. Ягіч та інші не 

ставили «в осередок своїх наукових інтересів» саме українську мову, а 

розглядали її виключно у зв’язку з вивченням історії 

східнослов’янських мов, внаслідок чого виникла теорія «одности-

тотожности усіх трьох руських мов»; 2) у працях О. Огоновського, 

П. Житецького, А. Кримського, С. Смаль-Стоцького, навпаки, 

акцентовано увагу лише на процесах розвитку української мови, однак 

переважно без належної уваги до аналізу мови писемних пам’яток. 

Професор Свєнціцький , приймаючи тезу про те, що «наука мови має 

завданням перш за все дати нам ясну свідомість закономірности 

ріжнорідних появ в мові і розуміння життя мови» [13 : 10],  в основі 

вивчення історії мови покладається на такі критерії: 1) « з якого часу 

ми маємо певні і ясні сліди живої мови українського народу?», 2) «в 

яких взаєминах позіставали обі мови – жива і книжна у найстаршу добу 

письменства Києва – Галича?» [11]. Визначаючи підходи до вивчення 

історії мови, необхідно враховувати різні площини її функціонування 

– жива розмовна мова на певній території, особливості писемного 

вияву, а також зіставлення мовних явищ у фольклорних джерелах, 

даних мікротопонімії та залучення археологічних досліджень. Ці 

вихідні дані в сукупності та взаємозв’язках, на думку вченого, можуть 

дати матеріал для об’єктивних узагальнень. Історик мови неминуче 

натрапить на труднощі у процесі аналізу писемної спадщини: 

«Видістати з-під чужої руки… первісну мову пам’ятки… становить 
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чималу перешкоду в дослідах над мовою староукраїнською. Тільки 

дорогою порівняння правопису, видозміни, словаря і складні 

неозначених пам’яток з пам’ятками виразного національного 

походження та з мовою старослов’янських пам’яток можна 

встановити основи національної мови даної доби» [11 : 33]. Відтак 

І. Свєнціцький ставив собі мету «пізнання історичної правди» 

методами аналізу значного мовного матеріалу у різних площинах з 

акцентом на фонетичних та морфологічних особливостях,  

систематизування і, в кінцевому підсумку, синтезу. Отже, так і назвав 

свою працю – «аналітично-синтетичним первістком». У цьому, власне, 

і полягає новаторський підхід ученого до з’ясування основних 

тенденцій розвитку української мови в діахронії та її писемної історії.   

Мова для І. Свєнціцького – двоєдина у своєму вияві  як 

«органична праця і творча спосібність живої людини», що має своє 

матеріальне вираження, тобто «спосібність всякого чоловіка виражати 

певними звуками, поодинокими словами і злученими в одну цілість 

зворотами, приступними для слуху, або видимого оком, свої гадки, 

почуття і волю» [11 : 1], і глибоко закорінене духовне начало. Саме цей 

– духовний – аспект у виявленні сутності мови є домінантним, тому 

взаємозв’язок мови з внутрішнім життям особистості та нації вчений 

розкриває широко і багатопланово. Роздумуючи над феноменом мови, 

професор виокремлює її природні, духовні та інтелектуальні 

підвалини, підкреслюючи що саме мова є  виразником  самобутності 

народу,  основним критерієм національної ідентифікації, своєрідним 

оберегом національної індивідуальності, виразником його культурно-

національного життя: «мова народу – це образ його особовости у морі 

людства» [13 : 7]. Водночас це чинник історичної пам’яті, своєрідний 

«похідний зв’язок», що вказує на єдність з минулими поколіннями – 

«обличча національної мови пізнаємо тільки у зв’язкові минулого, 

доступного нам у зломках, з сучасним у всім багатстві ріжно-

видностей, що в’яжуть національну мову з її минулим…» [11 : 82]. 

Іларіон Свєнціцький є прихильником ідеї про цінність усякої 

мови без огляду на її виробленість, кількість носіїв чи соціальний 

престиж – «всяка мова … як вираз розвитку людини і її життя у світі 

– єсть … і важна, і велика, і потрібна, і мила», «всяка мова, навіть 

дрібної, дикої і убогої горстки людей, гідна поваги» [13 : 6]. Ця думка 

Свєнціцького співзвучна філософській тезі, яка стала підвалиною 
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слов’янського національного відродження  другої  половини  ХVІІІ  –  

початку  ХІХ ст. Концепція  німецького філософа Й. Гердера полягала 

у тому, що мова кожного народу, кожної групи людей має право на 

існування і розвиток як «геній народу». Свєнціцький звертається до 

засад слов’янського відродження, що виявилося особливо актуальним 

на початку ХХ ст., коли гостро постало питання про сучасний 

статус і майбутнє української мови. Знаючи про нелегку історичну 

долю української мови на підросійських теренах України, та й, 

зрештою, у сполонізованій Галичині, вчений з властивою йому 

стриманістю говорить про обмеженість, за його словами, «осудців» 

української мови:  «Неприхильне відношення до мови якогось народу 

може бути наслідком – або незнання і неосвічености в питаннях про 

мову, або проявом партійно-націоналістичної нетерпимости, або 

виявом грубого матеріалістичного світогляду» [13 : 7]. 

Для  Свєнціцького  мова є не лише результатом духовної праці 

та спорідненості багатьох поколінь, що об’єднуються на цій основі в 

народ, але й  чи не першим засобом, що забезпечує цивілізаційний 

поступ. Подаючи коротку характеристику особливостей культурного 

зростання різних слов’янських народів, вчений стверджує, що 

найвищого ступеня розвитку матеріальної і духовної культури досягли 

чехи і поляки, і серед чинників прогресу називає на першому місці 

грамотність – у найширшому розумінні цього слова як «плекання 

мови». Такі ж перспективи вимальовуються і перед українцями, які 

«при повній національній свободі, збільшеною працею зможуть 

швидко дійти до високого розвитку своєї культури матеріальної і 

духовної» [13 : 15]. І власне потенціальні можливості цього висхідного 

руху закладені у тому, що насамперед визначає народ  як єдність – у 

мові.  

Іларіон Свєнціцький виводить загальні закономірності розвитку 

мови у діахронії.  Учений акцентує на взаємозв’язку історії мови та 

історії соціуму, вказує на безпосередню залежність шляхів мовної 

еволюції від суспільної, що можна окреслити кількома тезами. 1) «В 

утворенні всякої мови беруть участь всі верстви суспільности всіх 

часів і місцевостів певної національної площі», тобто акцентує на 

тяглості та неперервності мовотворчого процесу на окреслених 

теренах, у якому задіяні усі соціальні об’єднання людей. Однак на 

певних етапах розвитку національної мови домінувати можуть якісь 
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конкретні соціальні стани, надаючи мові своєрідного колориту: «В 

розвиткові мови буває, що одна із суспільно-творчих верств надає їй 

деякого особливого зовнішнього вигляду або навіть певного 

обмеженого її заняттям змісту, як от: хліборобський, пастуший, 

робітничий тощо». 2) «Розвиток мови залежить від широчини і 

глибини інтересів даного народу, всестороннього розвитку 

поодиноких культурно-творчих осередків і живих взаємин між ними», 

тобто від якісної характеристики культурного життя народу. Суто 

кількісні показники, як-от число носіїв певної мови чи її територіальне 

поширення, не впливають на авторитет і статус мови у світі – «це 

світове значення певної мови залежить більше від культурного 

розвитку самого народу і його політично-міжнародного становища» 

[13 : 14]. 3) «Всі суспільно-політичні, побутові, економічні, 

міжнародні, внутрішні-племінні відносини полишають на 

національній мові тривкі сліди» [13 : 7-8], а отже мова накопичує і 

зберігає увесь досвід і духовної, і матеріальної діяльності минулих 

поколінь.    

Загальні уваги до походження української мови вчений подає  

вже в «Основах науки про мову», згодом деталізує і аргументує 

значним мовним фактажем у «Нарисах історії української мови». 

Прамова індоєвропейська  –  мова слов’яно-балтів  –  праслов’янська 

мова – східнослов’янська мова, яка «мала колись, вже значно ближче 

до нашого часу,  об’єднати  деякі племена слов’ян східної Европи» – 

це було те родовідне дерево, гілкою з якого виокремилася мова 

українська, причому основні її риси почали формуватися 

безпосередньо після розпаду праслов’янської мови. 

Особливий інтерес викликає трактування східнослов’янської 

мовної єдності, яке знаходимо в обох зазначених працях. Спільні риси 

української, російської, білоруської мов, спільна назва Русь, спільне 

письменство Київської великокняжої доби  – це були чинники, які 

створювали  ілюзію існування єдиної розмовної – т. зв. 

«давньоруської» –  мови. Іларіон Свєнціцький зазначає: «Однобокість 

теорії єдности полягає у тому, що вона, спираючись на фактичні дані 

спільности, не звернула належної уваги й на дійсні дані ріжности «, а 

отже, «спільність походження мов не може бути доказом їх єдности, 

вона тільки свідчить про їх близькість споріднення». Теоретичне 

підґрунтя полягає у тому, що «закон життя-розвитку мови обхоплює 
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собою не тільки основи злуки, але й основи розділу» [13 : 24-26], тобто 

діють і доосередні, і відосередні  – «що свідчать про індивідуальний 

розвиток поодиноких мов вже з первоначалу» [11 : 14] – сили. 

Загальноруська, за визначенням І. Свєнціцького, чи 

спільносхіднослов’янська,  мова у своїй основі формувалася на теренах 

сучасної України: «повнота складу звукового в перших пам’ятках 

письменства Києва – Галича свідчить виразно про те, що мова 

Придністров’я і Придніпров’я до ХІ в. … мусила бути первісним 

осередним пнем пізніших говірок, що витворилися на окраях 

східнослов’янського розселення» [11 : 87]. І ще одне підтвердження 

цієї думки: «Ріжниці місця, часу, побуту, сусідів, одним словом 

культурно-історичного розвитку – викликали й основні ріжниці в 

мовах українській, великоруській і білоруській, що вийшли з одного 

пня, який коріниться між середніми Карпатами і верхів’ями Дністра та 

Дніпра» [11 : 88]. У такий спосіб вчений наближається до відповіді на 

одне з поставлених у вступі до історії української мови питань про те, 

з якого часу  можна говорити про певні вияви живої мови українського 

народу. 

Чітко простежується позиція мовознавця у трактуванні 

самоназви «руська мова», «руський народ» як такої, що споконвіку 

належала українцям: «Називаючи себе русином, свою мову і віру 

руською, галичанин одночасно стверджує свою тотожність з киянином 

та полтавцем України, але не зхожість з москвином» [13 : 26]. Згодом 

до цього питання І. Свєнціцький повернеться у розвідці «Назва «Русь» 

в історичному розвитку до ХІІІ віку» [10]. 

Давню літературно-писемну історію української мови, на думку 

вченого, можна поділити на кілька періодів, які в основному 

збігаються із прийнятими в сучасному мовознавстві. Концепція історії 

української мови І. Свєнціцького як філолога й одночасно як 

мистецтвознавця, має широкий  культурологічний контекст. У 

розвідках  «Національне і інтернаціональне в письменстві і 

мовознавстві давньої України» [12] та «Спільні основи розвитку 

українського письменства і мовознавства» [14] вчений стверджує, що 

існують універсальні закономірності духовної еволюції, виразником 

якої є мова, і тісно з нею пов’язаної матеріальної культури, зокрема, 

архітектури, іконопису, живопису. 
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У «Нарисах…» Іларіон Семенович дає характеристику 

історичних процесів мовотворення на українських теренах у часовому 

діапазоні ХІ – ХVІІІ ст. Для нього принциповим було виокремити 

період ХІ – ХІV ст. у контексті становлення української (руської) мови, 

щоб навести контраргументи до позиції О. Соболевського про появу 

цієї мови на Подніпров’ї  та Прикарпатті після  великокняжої доби.  

Староруська доба (до ХІV ст.) характеризується сильним 

впливом чужого південнослов’янського письменства і 

старослов’янської мови, яка стала засобом інтеграції Русі у світовий 

культурний процес. Учений підкреслює, що власне українці першими 

серед східних слов’ян прийняли старослов’янську мову і стали 

посередниками у її поширенні на північні  терени.  Одночасно  ця  

думка  торкається  питання  про  т.зв.  «давньоруську мову».  

І. Свєнціцький  наголошує на тому, куди був спрямований вектор  

культурного і мовного впливу: «Хоча північна Русь мала таки у тому 

самому часові подібне письменство, все таки їм не можна було не 

покористуватись і з письменства південної Руси, бо воно було їм 

значно ближчим, як болгарське. Вже через те саме воно легко в них 

приймалося, як своє власне. Все те свідчить тільки про дійсний 

культурний вплив південного Києва на північний Новгород – Курск – 

Владимір – Ростов, але не про єдність і тотожність мови» [13 : 28]. 

Отже, саме Київ виступає своєрідним інтерпретатором  

південнослов’янської  писемної  традиції,  а література і мова північних 

і північно-східних територій  Київської  Русі є елементом вторинним. 

В історії письменства це був хронологічно перший вияв культурної 

рецепції північних теренів у відношенні до Києва. 

Чужа літературна мова, якою користувалися при переписуванні 

і написанні книг, офіційно запроваджена разом із уведенням 

християнства, поступово збагачувалася народнорозмовними 

елементами – «як писці так і письменники самохіть націоналізували 

чужу мову книжну» [11 : 39]. Щодо темпів націоналізації 

старослов’янської мови простежується помітна різниця – у літературі 

релігійного змісту (і це закономірно) народнорозмовний елемент 

«просочується дрібними струйками та краплинами», а «в написах на 

монетах, образах (іконах), натільних образках і в грамотах вона била 

сильним джерелом» [13 : 28].  Учений зазначає, що навіть у літописних 

текстах XI–XII ст. можна виявити елементи народнорозмовної мови, 
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які проектуються на південно-західні говірки. У «Нарисах з історії 

української мови» професор окреслив цю тенденцію, а згодом 

поглибив, здійснивши  докладний палеографічний, текстологічний, 

мовний аналіз окремих пам’яток києворуського періоду в циклі 

мовознавчих статей у збірнику наукових праць «Питання 

слов’янського мовознавства» – «Нариси про мову пам’яток 

староруського письменства ХІ віку», «Мова Галицько-Волинського 

літопису», «Мова пам’яток письменства ХІІІ віку із різних говіркових 

територій Русі»,  «Етапи формування болгарської, сербської, 

української літературної мови», «Словниковий склад договорів Русі з 

греками» [2].  

Середньоукраїнська доба в історії української літературної мови 

характеризується продовженням процесів, започаткованих у 

києворуський період, а саме: «поступовим наближенням книжної 

слов’яноруської мови до живої народної мови – за звучанням» та 

«поступовим наповненням книжної мови живою народною лексикою 

в різних граматичних категоріях» [7 : 125] . Мова пам’яток ХІV – 

ХV ст. – як правило, ділового стилю – стає визначальним середником 

у процесі націоналізації літературно-писемної мови, яка  опирається на 

живому розмовному мовленні. Писемні документи цього періоду 

вчений так і називає «пам’ятки канцелярсько-народної мови». 

І. Свєнціцький неодноразово зауважує, що деякі тексти (особливо 

починаючи із XVI ст.) мають виразні сліди місцевих говорів, і хоча їх 

небагато, проте за їх допомогою можна пояснити деякі сучасні 

говіркові особливості – встановити похідний зв’язок між сучасною 

мовою й мовою давнини [11]. Дослідження мови західноукраїнських 

грамот XIV – XV ст. дало вченому підстави вважати, що всі її складові 

можуть бути матеріалом для побудови граматичної системи мови цієї 

доби у її діалектах. А що грамоти можна систематизувати за місцем їх 

написання (Луцьк, Перемишль, Самбір, Львів, Холм тощо), то це дає 

надзвичайно цінний матеріал для історичної діалектології [7, 8].  

Новий етап у становленні української літературно-писемної 

мови настає у середині ХVІ ст., коли, за словами Свєнціцького, «скрізь 

буйним потоком прориває собі дорогу народна мова; веселим 

водопадом зо скелі на скелю плигає кріпка, повна змісту і соли людова 

фраза» [12 : 68], причому не лише у світському письменстві, але й у 

книгах церковного змісту. Аналогічні процеси відбуваються, 
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наприклад, у мистецтві іконопису, де яскраво простежуються 

елементи портретного реалізму: «Цей реалізм на іконах Страстей 

Господніх і Страшних судів ріднить іконопись з тодішньою 

письменністю, що…в загальних рисах  переходить до передачі фактів 

життя зближеною до живого слова мовою» [14 : 4-5]. Не обминає 

увагою і чужомовні впливи – польський, латинський, німецький, 

французький, угорський – на мову пам’яток ХVІ – ХVІІІ ст. і дає цим 

впливам своєрідне трактування як данину тодішній моді – в знак 

освіченості, вченості пересипати мову творів запозиченими словами. 

Цей період позначений також другою хвилею впливу української 

культури і книжної писемної мови на російську. Це підкреслює 

вчений: «великорусам ми давали найбільше в ХVІІ в. і при Петрові І» 

[13 : 10]. 

В «Основах науки про мову українську» знаходимо окремі 

зауваги щодо пізніших періодів розвитку української літературної 

мови, зокрема ті, які стосуються мови Галичини. Власне про цю 

різницю  і говорив учений, вважаючи це явище тимчасовим, 

перехідним, яке передує витворенню єдиної для всієї України мови 

літературної, наукової, шкільної і товариської. Зрештою, своєю 

активною науковою і освітньою діяльністю, громадянською позицією 

Іларіон Семенович утверджував статус української мови в Галичині. 

Одним із епізодів такої праці стала його участь у Харківській 

правописній конференції 1927р. Разом з К. Студинським та 

В. Сімовичем він був делегований від Галичини на правописну нараду 

в Харкові. Глибока обізнаність професора з історією становлення 

української мови, зокрема її фонетичної системи, стала одним із 

чинників ґрунтовного обговорення правописних норм.   

Отже, спостереження над багатим мовним матеріалом, 

захованим у численних  писемних документах минулих століть, 

порівняння його з пам’ятками мистецтва, роздуми над перебігом 

історичних подій дали змогу Іларіонові Свєнціцькому витворити 

власну концепцію еволюції української мови. Як справжній археолог, 

Іларіон Семенович пласт за пластом, у найменших деталях студіював 

писемну спадщину, щоб отримати узагальнену картину мовотворчих 

процесів.  Питання історичного розвитку української мови у полі зору 

вченого на початку ХХ ст. отримали новаторське трактування, яке 

згодом, у часи  радянсько-російського тоталітаризму, було 
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знівельоване. Концепції вченого відродилися і набули розвитку та 

поширення в науковому доробку доктора філологічних наук, 

професора Л.М. Коць-Григорчук, а під її керівництвом і в наступному 

поколінні істориків мови та діалектологів. Ідеї археології мови знайшли 

своє продовження, вони залишаються актуальними і до сьогодні, 

надихаючи на нові пошуки. 

________________________________________________ 
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ARCHEOLOGY OF THE LANGUAGE OF ILARION 

SVIENTSITSKYI  

 

Ulyana Dobosevych 

 
The formation and development of the history of Ukrainian language at Lviv 

University is closely connected with the name of Ilarion Svientsitskyi. At the beginning of the 

20th century, the scholar was one of those who started to trace the way of anthropology of 

language. He gave his personal view on the evolution of Ukrainian language and its writing 

system. The aim of the article is to shed light on Ilarion Svientsitsky’s views on the history of 

Ukrainian language. 

 Ilarion Svientsitskyi’s philological investigations commenced between the        19th – 

20th century when he determined the main circle of problems bound with dialectology, the 

history of language, paleography and the history of art.  

His works became the foundation for two monographs that took into consideration the 

Ukrainian language in historical aspect: «The foundations of study of Ukrainian language» 

(1917) and «Essays in the history of Ukrainian language» (1920). 

Contemplating on the phenomenon of language, the professor distinguishes its natural, 

spiritual and intellectual parameters. He emphasizes on the fact that the very language 

represents the originality of a nation. The language is the main criterion of national 

identification and individuality and it expresses the cultural life of a nation. The language is the 

factor of historical memory and it unites us with the past generation. Ilarion Svientsitskyi 

defines general rules of language development in diachrony. The scholar dwells on the 

interaction between history of language and history of society and he emphasizes on the fact 

that language evolution depends on social evolution. 
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The important features of Ukrainian language were formed after the downfall of Proto-

Slavic language. The epoch of the Old Rus (till the 14th century) is characterized by the 

influence of South Slavic written language and Old Slavic language. The nationalization of Old 

Slavic language occurs gradually and irregularly which can be traced in works of various styles 

and genres. The elements of nation’s colloquial language are identified in the texts of the 11th – 

12th century and then they are reflected in the south – western patois. The language of literary 

works of the 14th – 15th century, generally in official styles, is based on live colloquial speech. 

The new stage begins in the middle of the 16th century when a great amount of colloquial 

language appears not only in the secular literature but also in ecclesiastical books. This period 

is also denoted with the second wave of the influence of Ukrainian culture and literary written 

language on Russian language.  

The scholar investigated the historical development of Ukrainian language and 

interpreted it in a new way. But later during the epoch of Soviet Totalitarianism his investigation 

was neglected. Fortunately, his conception was renewed and developed scientifically in works 

of his followers, in particular in works of Lidiya Kots Grygorchuk. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ГРАФІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ДАВНІХ РУКОПИСІВ ТА 

ДІАЛЕКТНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У МОВІ ПАМ’ЯТОК 

 

Мирослава Кулієвич 
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Обґрунтовано важливість методів палеографії  та лінгвогеографії в дослідженні 

пам’яток минулого, проаналізовано історію вивчення рукописів та стародруків в 

українському мовознавстві, визначено методологічні засади виокремлення діалектизмів 

у мові рукописного тексту. З’ясовано, що лінгвістично-палеографічне вивчення 

писемних пам’яток базується на вагомих теоретичних засадах, опрацьованих у 

численних працях з української мови, що і визначає перспективу подальших досліджень 

такого типу. 

Ключові слова: писемна пам’ятка, метод палеографічного аналізу, 

лінгвогеографічний метод накладання ареалів, діалектна територія, говірка, діалектизм, 

комплексне дослідження. 

 

Дослідження давніх рукописів та стародруків є важливим 

джерелом для вивчення історії мови та історичної діалектології. Ці 

пам’ятки фіксують не лише особливості книжної мови певного 

періоду, а також елементи живого мовлення, які вказують на діалектну 

територію, де пам’ятку було створено або ж на місцевість, з якої 

походив її автор. 

Виокремлення пласту діалектних рис різних рівнів у канві 

давнього українського тексту – складна проблема, актуальність якої 

засвідчують сучасні історико-діалектологічні студії. Не менш 

важливою на сьогодні залишається потреба введення в лінгвістичний 

обіг маловідомих рукописних джерел, що зумовлює необхідність 

розвитку методології аналізу цих пам’яток та їх комплексної 

мовознавчої характеристики.  

За словами Г. Півторака, «загальновизнаним постулатом і нині 

залишається наукове твердження про те, що основними джерелами 
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історичного мовознавства були, є й будуть у майбутньому писемні 

пам’ятки (рукописи та стародруки) і народні говори (сучасні й 

реконструйовані дослідженнями з історичної діалектології), причому 

всі вони обов’язкові й науково рівнозначні» [53 : 9]. 

У процесі мовознавчого аналізу писемної пам’ятки дослідник 

повинен з’ясувати, які елементи в мові пам’ятки можна трактувати як 

діалектні, які кваліфікувати як книжні, а також визначити, як 

взаємодіють елементи цих мовних систем у тексті пам’ятки. На думку 

Д. Гринчишина, «при виявленні діалектних рис у пам’ятках минулого 

до уваги потрібно брати й дані сучасних говорів, у яких збереглися 

мовні явища попередніх епох» [11 : 175]. Ю. Шевельов також 

підкреслював, що чимало мовних особливостей пам’яток XVII ст. 

(середньоукраїнська доба) відбивають сучасний стан мови [60 : 78–79, 

782–783].  

Як відомо, застосування загальних лінгвістичних методів – 

необхідна передумова вивчення пам’яток минулого, зокрема: 

описово-аналітичного, структурного, зіставно-типологічного, 

порівняльного методів. 

Важливим і перспективним, за твердженням Г Півторака, 

видається залучення до лінгвістичних досліджень також досягнень 

суміжних наук, проте слід пам’ятати, «що кожна з них має свій 

предмет і свої методи дослідження, тому надійні наукові результати 

можуть бути досягнуті не механічним поєднанням різнопредметних 

фактів і висновків, а шляхом їх наукового синтезу, що вимагає чіткої 

методики» [52 : 13,18].  

На особливу увагу у вивченні пам’яток минулого заслуговує 

метод палеографічного аналізу, адже визначити походження 

рукопису чи стародруку неможливо без докладного палеографічного 

опису досліджуваного примірника. Його суть зводиться до опису всіх 

зовнішніх ознак давньої книги, різних видів письма, їх еволюції в 

межах пам’ятки, а також особливостей окремих накреслень і правил 

орфографії, використаних письмових матеріалів, писарських знарядь, 

техніки писання. Кінцева мета такого опрацювання – виявити час та 

місце виконання пам’ятки. Палеографія враховує також специфіку 

скорочення слів, систему надрядкових знаків, графічні знаки відліку 

часу, дослідження тайнописів, розвиток орнаментики тощо. 
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Дослідження палеографічних особливостей пам’ятки повинно 

передувати лінгвістичному вивченню. Палеографія допомагає 

мовознавству у визначенні території походження авторів пам’яток, 

місця їх навчання чи праці [дет. див. 22 : 141]. Згідно із дефініцією 

В. Щепкіна, палеографія досліджує зовнішні ознаки писемних 

пам’яток для визначення місця й часу їх створення. При цьому 

дослідник наголошує, що місце виготовлення рукопису можна вия-

вити передусім на підставі аналізу його мови, а про час написання 

свідчать особливі накреслення літер [61 : 6; пор. також 59 : 3]. 

На характер почерку писарів середньовічних пам’яток мала 

значний вплив рукописна традиція братських шкіл в Острозі, 

Володимирі, Луцьку, Києві. Як зауважила П. Захарчишина, «на основі 

графічних спостережень над рукописними матеріалами можна 

визначити місце походження документа, тобто школу, в якій даний 

документ був написаний» [16 : 193]. 

Дуже важливим етапом у розвитку української палеографії є 

праця І. Каманіна «Главные моменты в истории развития южно-

русского письма в XV–XVIII вв.», яка є першим узагальненим 

дослідженням еволюції української графіки. Праця І. Каманіна дає 

змогу дослідникові виявити зв’язок графіки давнього манускрипту із 

певною, панівною у відповідний час, традицією, школою письма, що 

існували на Україні. До цього часу автори розглядали лише 

палеографічні особливості окремих документів. Автор поділив 

розвиток письма на три періоди, у якому третій період знаменується 

появою в письмі нових накреслень, нової манери письма, яку плекають 

і розвивають в українських школах [17]. 

За специфікою письма окремої школи та почерку автора 

рукопису методом зіставно-типологічного аналізу можна з’ясувати 

місце навчання писаря середньоукраїнської доби. Люди, які 

переписували чи писали книги, «походили з різних територій, по-

різному володіли літературною мовою, відбивали різні мовні тенденції 

й смаки і різні літературні манери, належали до різних писарських шкіл 

тощо» [56 : 281]. 

Комплексно, з урахуванням палеографічних та лінгвістичних 

особливостей рукописів і стародруків, вивчали І. Свєнціцький, 

І. Огієнко, І. Панькевич, М. Бойчук, О. Маштабей, А Матвієнко [54; 43, 

44, 45; 47; 6, 30; 29]. 
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Традицію лінгвістично-палеографічних студій давніх пам’яток 

продовжили й сучасні дослідники. Ґрунтовному лінгвістичному та 

палеографічному вивченню анонімного вузькошрифтового 

Четвероєвангелія – найдавнішого із безвихідних першодруків – 

присвячені праці Л. Коць-Григорчук [23 : 149]. Дослідження мови й 

особливостей накреслення літер розпочало нову сторінку в історії 

вивчення безвихідних першодруків, адже дотеперішні праці істориків 

та істориків книги «виразно поставили дискусійні питання перед 

дослідниками» [25 : 51]. У праці Л. Коць-Григорчук уперше наводить 

низку конкретних фактів, які засвідчують, що вузькошрифтове 

Євангеліє «виразно відображує певний період у розвитку української 

графіки та орфографії, історичний етап існування української книжної 

мови, а також ранню стадію книгодрукування» [25 : 51]. Виявлені в 

процесі докладного вивчення пам’ятки палеографічні особливості її 

тексту й оформлення дали змогу Л. Коць-Григорчук висловити думку 

про місце й час виготовлення оригіналу вузькошрифтового Євангелія – 

Львів, перша половина XV ст. [25 : 57–59], а лінгвістичний аналіз 

тексту пам’ятки дозволив локалізувати її походження: комплекс 

засвідчених мовних рис властивий західній частині наддністрянських 

говірок [25 : 55]. 

Лінгвістично-палеографічний аналіз середньошрифтового 

Євангелія здійснила Н. Багнюк, у якому дійшла висновків, що пам’ятка 

початку XVІ ст. українського походження, а люди, що готували її до 

друку, є вихідцями з межової території поширення наддністрянського 

й волинського говорів [4]. 

Доцільно визначити лінгвістичні принципи та чинники, на 

підставі яких можна говорити про діалектну основу мови українських 

пам’яток. Підставою для виявлення говіркових елементів у писемних 

текстах попередніх століть є наявність відповідних мовних фактів у 

сучасних говорах, адже діалекти, особливо архаїчні, зберігають риси 

попередніх періодів розвитку мови. Такі міркування лінгвістів 

ґрунтуються на принципі відносної сталості мови, тобто на 

положенні про те, що мова певної території не зазнає суттєвих змін 

протягом багатьох століть (принаймні там, де не було значних 

міграційних процесів) [3 : 4, 259; 28: 4–5]. Саме така стабільність 

мовної системи дає змогу простежити побутування говіркових 

елементів у діахронії.  
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Важливим і не розв’язаним до кінця є питання генези і 

формування діалектних груп української мови. На думку Г. Півторака, 

уже в XIII ст. на території колишньої Київської Русі сформувалися 

діалектні макрозони: поліська, південно-західна (галицько-волинська) 

та карпатська [51 : 11–12]. Мовознавці вважають, що поліський 

діалектний масив є одним з архаїчних, говірки цього обширу 

зберігають багато елементів мови попередніх століть [1 : 243; 27 : 47; 

33 : 226], зокрема територія середньополіських говірок, яка «не зазнала 

особливих зрушень населення» [34 : 106]. Не менше архаїчних рис 

заховують говори південно-західного наріччя [14 : 85; 55 : 42; 5 : 130]. 

За спостереженням Д. Гринчишина, у пам’ятках XVІ–XVІІ ст. 

«виразно виділяються два наріччя: північне (поліське) та південно-

західне» [11 : 180]. Південно-східне наріччя має чимало спільних 

особливостей з північними говорами та частково з південно-

західними, це пов’язано з міграційними процесами на Лівобережжі 

України, в основному переселенці були з півночі та заходу України [60 

: 205; пор. також 11 : 180].  

Д. Гринчишин висловив думку, що «дослідження мови давніх 

писемних пам’яток має важливе значення для виявлення діалектних 

особливостей української мови в діахронному плані, показу їх живучості 

в мові, визначення діалектної основи давньої української літературної 

мови, а також діалектного поділу в минулому» [11 : 175]. 

Гіпотезу про тісний зв’язок минулого й сучасного в діалектному 

мовленні підтримував І. Панькевич – дослідник писемних пам’яток, які 

походять із Бойківщини та Лемківщини. Виокремлюючи мовні риси із 

пам’яток, що походять із цих територій, мовознавець порівнював їх із 

сучасними відповідниками цих рис, у такий спосіб досліджував генезу 

цих говірок. Такі студії мають першорядне значення для української 

історичної діалектології. Наприклад, фонетико-морфологічний аналіз 

грамоти із села Фольварок 1607 року, що зберігається в пряшівському 

архіві, засвідчує низку діалектних лемківських рис, що сягають най-

давніших часів і представлені в сучасному лемківському говорі [49 : 

368–380]. Мові лемківських грамот присвячена розвідка І. Панькевича 

про «Дві лемківські грамоти з початку XVІ ст.». У першій частині праці 

автор представив ті риси карпатських говірок (лемківських і 

бойківських), які були зафіксовані вже в пам’ятках XІV–XV ст., а в 

другій аналізує мову обох грамот з погляду фонетики та морфології. 
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Зіставлення мовних рис лемківських грамот XVІ ст. із рисами 

документів XІV–XV ст. показало фонетико-морфологічні інновації в 

мові лемківських пам’яток початку XVІ ст.. [50 : 23–46]. 

І. Огієнко, аналізуючи мову Крехівського Апостола XVІ віку, 

порівнював фонетичні риси цієї пам’ятки із сучасним станом 

української мови і ствердив, що між ними незначна різниця, хоч і їх 

відділяє чотириста років, тобто живомовні риси Крехівського 

Апостола звучали так, «як чуємо їх ще й сьогодні» [41 : 252–253]. 

«Мова Крехівського Апостола порівняно живіша, більш народна, 

написана сучасним правописом, вона мало чим різниться від мови 

теперішньої: ані одна з досі відомих більших пам’яток XVІ віку не має 

такої справді живої мови, як Крехівський Апостол, і в цім велика вага 

цієї пам’ятки; наш перекладчик часом навіть сухими місцями зумів 

надати чисто українських форм та конструкцій» [42 : 7]. На підставі 

аналізу фонетичних та морфологічних особливостей І. Огієнко дійшов 

висновку, що мова перекладача – «це північноукраїнська чи поліська 

мова, точніше західнополіська». Проте в мові Крехівського Апостола 

дослідник відзначив діалектні риси південно-західного наріччя і 

пояснив це особливістю перехідних говірок на «загальному 

північноукраїнському тлі» [42 : 10–11].  

О. Горбач, аналізуючи фонетичні, морфологічні та частково 

синтаксичні риси рукописної церковнослов’янської Риторики другої 

половини XVІІІ ст. із румунського міста Нямц, робить висновок, що 

цю пам’ятку виготовили українці. Автор (переписувач) Риторики є 

носієм північно-лівобережних говірок, на що вказують живомовні 

фонетико-морфологічні особливості, які «прориваються крізь цер-

ковнокнижну поволоку в неетимологічних написаннях слів» [9 : 8]. 

Д. Гринчишин вважає, що багато діалектних мовних явищ 

минулого збереглися і до наших днів. Порівнюючи писемні пам’ятки 

із різних територій, автор на підставі фактів сучасних говорів зробив 

висновок, що найбільше говіркових елементів в рукописах із 

Закарпаття, Лемківщини, Бойківщини, Наддністрянщини, Полісся та 

Волині, а найменше їх у текстах із Наддніпрянщини. Д. Гринчишин 

визначив специфічні мовні риси, які властиві пам’яткам із названих 

регіонів [11 : 180]. 

Аналізуючи мову писемних текстів минулого та виявляючи в 

них діалектизми, необхідно врахувати деякі чинники:  
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а) мова писемних текстів залежить від їх жанру, стилю та 

функціонального призначення. Найбільше діалектних особливостей 

заховують тексти, які написані живою розмовною мовою, як-от: актові 

книги, покрайні записи на книгах, книги видатків і прибутків, літописи, 

учительні євангелія, інтермедії, народні пісні та ін. [11 : 175]. Покрайні 

записи в підкарпатських церковних книгах Словаччини та 

Мараморщини, зроблені живою народною мовою, досліджував 

І. Панькевич. Учений характеризував фонетико-морфологічні 

особливості марґіналій, які охоплювали період від кінця XV до 

XVІІІ ст. [48 : 1–36]. Ці записи датовані і локалізовані, тому дають 

достовірний матеріал для хронологізації окремих карпатських 

діалектних явищ. Значно складніше виявляти діалектизми в текстах 

конфесійного стилю, над яким тяжів церковнослов’янський 

правопис. Проте І. Огієнко, аналізуючи Вербське Євангеліє 1560 року, 

наводить низку живомовних волинських рис, що їх він фіксує в 

канонічному тексті [45 : 208–241]. Дослідження Лисеївської Тріоді 

1734 року продемонструвало те, що в основі пам’ятки – 

церковнослов’янська мова, «але з виразними фонетичними ознаками 

західноукраїнської мови» [43 : 34]. Опрацювавши Житомирське 

Євангеліє 1571 року, І. Огієнко подав детальний опис 

народнорозмовних елементів в тексті пам’ятки, а також словник. 

Автор зазначив, що «народний елемент в Житомирському Євангелії 

дуже великий і помітний» [40 : 20]. П. Бузук дослідив фонетичні 

особливості Луцького Євангелія, яке передає говірку околиць Луцька 

ХІV ст. Дослідник робить висновки про твердість / м’якість 

приголосних звуків на основі написання після них ъ та ь, відзначає 

м’якість [ц], можливе укання тощo [7 : 114–128]; 

б) важливо виявити специфіку авторського стилю в рукописі, 

оскільки текст може бути оригіналом, копією або ж перекладом. 

Студіюючи Тишівську Александрію початку XVІІІ в. (середньовічний 

роман «Александрія» із м. Тишова), І. Панькевич здійснив фонетико-

морфологічний та лексичний аналіз пам’ятки, який став підставою для 

твердження про наявність у її тексті діалектних особливостей 

гуцульських та верховинських говірок. На думку вченого, діалектні 

особливості вказують на те, що книга була переписана в східній 

частині Верховини, «поза бойківською областею, поза округом 

волівським марамарошської жупи» [47 : 24–25]. І. Панькевич 
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проаналізував мову Пандектів Антіоха 1307 року і ствердив, що 

пам’ятка походить із Волині, на що вказує чимала кількість 

волинських діалектних особливостей, зокрема: перехід *ě в середній 

звук [и], перехід на письмі нового ѣ в и, вживання звука [е] замість [а] 

після шиплячих, закінчення -тъ в 3 ос. мн., поява ждж на місці жч та 

ін. [46 : 61–64]; 

в) рівень освіти автора пам’ятки впливає на ступінь опанування 

етимологічного книжного письма: значна частина авторів легко 

відступала від етимологічного правопису і писала слова так, як їх чула 

у живій вимові [6 : 25]. Д. Гринчишин висловив міркування, що 

документи села Одрехови, на відміну від інших тогочасних пам’яток, 

«яскраво відображають особливості живої розмовної мови, оскільки їх 

писали напівграмотні писарі, причому такою мовою, якою 

користувалися в щоденному житті» [11 : 176];  

г) географічний статус конкретних територій, їх входження до 

складу різних держав також впливатиме на мову пам’ятки, написаної 

в цьому регіоні. І. Огієнко, аналізуючи дві молдавські грамоти воєводи 

валашського Івана Мирчі Великого, дійшов висновоку, що пам’ятка 

багата полонізмами та українізмами. Автор звертає увагу на 

найвиразніші риси української мови: повноголосся, закінчення -оѣ , -

ой в родовому відмінку однини прикметників жіночого роду, -ови, -еви 

в давальному відмінку однини, чимало українських лексем. М’якість 

шиплячого [ш] дослідник співвідносить з говірками Буковини та 

Гуцульщини [44 : 415–426].  

Отже, про наявність діалектизмів у мові давніх українських 

рукописів можна стверджувати на основі даних сучасних говорів, 

якщо орієнтуватися на принцип відносної сталості мовної системи. 

Зіставлення діалектних елементів тексту пам’ятки з особливостями 

говорів окремих наріч дає змогу робити припущення про зв’язок мови 

рукопису із певним діалектом української мови. 

На думку П.О. Бузука, досліджуючи мовні явища в діахронії, 

необхідно визначати їх географічні параметри, «історичне вивчення 

мови повинне йти поряд з географічним дослідженням окремих 

процесів у минулі часи – історія мови, таким чином, повинна 

перетворитися на історичну діалектологію» [8 : 469]. Застосування 

методу лінгвістичної географії дає змогу точно визначити зони 

поширення певних діалектних явищ у межах єдиного українського 
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діалектного простору. За допомогою цього методу історики мови 

зможуть визначити центр появи певної мовної зміни, шляхи її 

поширення. Ці дані необхідно завжди співвідносити із результатами 

вивчення пам’яток писемності [8 : 469]. 

В. Німчук зазначав: «У говорах можуть жити і функціонують 

елементи, які відбивають попередній стан розвитку етнічної мови або 

є незасвідченими в старовинних текстах ланками в процесі розвитку 

явища. Лінгвогеографія не тільки показує територіальні межі 

поширення інновацій або збереження давнього, архаїчного, але й 

допомагає виявити епіцентри, звідки пішли нові елементи. Факти 

сучасної мови допомагають встановити відносну хронологію 

виникнення певного явища, навіть робити реконструкцію прадавнього 

стану мови» [38 : 4].  

Основним об’єктом лінгвогеографії є лінгвістична карта, яка 

відображає зони поширення мовного явища в географічному просторі, 

тобто просторовий вияв діалектних процесів і станів у їх взаємозв’язку. 

У працях, присвячених вивченню окремих пам’яток української 

писемності, бачимо спроби приблизно реконструювати діалектну 

історичну вертикаль. Лінгвогеографія сприяє значно точнішому 

визначенню діалектних особливостей пам’яток, тож і визначенню 

місць походження їх авторів [22 : 15]. 

Дослідження діалектного простору української мови вийшло на 

якісно новий рівень після видання тритомного Атласу української 

мови (далі – АУМ) [2], який «несе інформацію про мовлення й мову та 

про буття українського народу в різних часових і територіальних 

параметрах» [22 : 14]. Автори АУМ спиралися на вчення Ф. де Сосюра 

стосовно того, що «діалектний простір народу відображає історію його 

мови» [24 : 430].  

На основі локалізації діалектизмів, виявлених у досліджуваному 

тексті, можна пов’язати пам’ятку з певною діалектною територією. Як 

зазначила Л. Коць-Григорчук, для такого типу студій 

найвідповіднішим є «метод накладання ареалів діалектних рис, які 

входять до складу визначеного комплексу та відображені на картах 

АУМ, реґіональних лінгвістичних атласів та атласів споріднених мов. 

Засобом їх відображення на лінгвістичній карті, […] повинні бути 

ізоглоси – межі ареалів мовних особливостей, притаманних 

авторському текстові. Межі ареалу кожної мовної риси переносимо на 
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єдину для їх комплексу окрему карту. Формується на цій карті жмуток 

ізоглос, які фактично виявляють наверствування ареалів діалектних 

явищ мови автора. Площа, що її виділяє, обрамлюючи, найбільша 

кількість ізоглос», і засвідчує важливі для автора пам’ятки місця 

довготривалого проживання, що певною мірою пояснює основні етапи 

його життя [24 : 431]. 

Уперше такого типу дослідження провела Л. Коць-Григорчук, 

виявивши за допомогою методу накладання ареалів місце походження 

Памва Беринди на підставі діалектних рис його «Лексикону» [22]. 

Сьогодні існує чимало праць з історії мови, у яких дослідники 

зіставляють особливості тогочасної мови пам’ятки з явищами 

сучасних діалектів, ґрунтуючись на працях з історії української мови, 

діалектології та частково лінгвогеографії [18, 19; 35, 36, 39; 33]. 

Вузьколокальні діалектизми у Євсевієвому Євангелії 1283 р. 

проаналізував В. Німчук [38]. Учений вважає, що попович Євсевій був 

носієм наддністрянського діалекту української мови і походив із 

давнього Галича або прилеглих до нього теренів, але не можна 

категорично заперечувати походження Євсевія з Холма [38 : 11, 35]. 

Діалектизми в тексті Псалтиря 1397 р. В. Німчук зіставляв з 

інформацією карт АУМ, пов’язуючи рідну говірку писаря з 

північноукраїнським наріччям, а саме з територією річок нижньої 

Прип’яті та нижньої Десни [37 : 227]. Докладному аналізові мовних 

рис різних рівнів Пересопницького Євангелія присвячені праці 

І. Чепіги [56, 57, 58]. Діалектні особливості мови текстів «Четьї 1489 

року», «Полѣтики свѣцкої», «Книжицѣ длѧ господарства» детально 

описав Д. Гринчишин [10, 12, 13]. Мову «Ключа царства небесного» 

Герасима Смотрицького проаналізував В. Мойсієнко [31] та ін. 

Методика, яку науково обґрунтувала і практично застосувала 

Л. Коць-Григорчук, стала визначальною в процесі дослідження 

рукопису віршів Климентія Зіновієва – анонімного автора кінця 

XVII – початку XVIІІ ст. [26]. Палеографічне дослідження 

скорописного тексту цієї збірки дозволило вписати почерк автора в 

тогочасну традицію письма, зокрема визначити осередок, де 

письменник здобував освіту, а лінгвогеографічне – локалізувати в 

діалектному просторі походження Климентія Зіновієва. 

На основі графіко-орфографічних рис скоропису пам’ятки 

зроблено висновок, що письмо автора відображає головним чином 
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правописний узус української писемної мови кінця XVII – поч. 

XVIII ст., у якому поєднувалися староукраїнські орфографічні 

особливості, основані на живій вимові, та окремі написання, 

успадковані від церковнослов’янського письма.  

Комплексний аналіз палеографічних і графіко-орфографічних 

особливостей рукопису Климентія Зіновієва дав підстави вважати, що 

письменник навчався в Луцьку, найімовірніше, в школі при 

єпископаті. Цю думку підтверджують і біографічні факти, почерпнуті 

зі змісту віршів автора: певну частину свого життя письменник провів 

на Волині; автор навчався в школі; займався писарським ремеслом 

[20]. 

Лінгвістичний аналіз рукопису, зокрема фонетико-

морфологічний, показав, що мова віршованих текстів у своїй основі 

представляє тогочасну українську писемну мову з системними 

живомовними рисами, які властиві й іншим пам’яткам української 

мови кінця XVI – початку XVIІІ ст. Відповідно до традицій тогочасної 

книжної літературно-писемної мови в рукописі відзначено невелику 

кількість церковнослов’янізмів та полонізмів.  

Зафіксовані у віршах Климентія Зіновієва фонетичні, 

словотвірні, морфологічні, синтаксичні, лексичні діалектні ознаки 

зіставлено з відповідними картами АУМ, у результаті чого виявлено 

значну кількість особливостей, що збігаються з літературною нормою 

сучасної української мови. Це аргументовано довело, що в основі 

віршів автора лежить загальнонародна українська мова, яка у своїх 

визначальних рисах збереглася донині та відповідає нормам сучасної 

української літературної мови. Крім того, у текстах віршів К. Зіновієва 

викремлено діалектні особливості, характерні для значної території 

Середнього Полісся та інших північних говорів, що ще раз 

підтверджує припущення про зв’язок мови пам’ятки з північним 

наріччям української мови [21]. Найбільша кількість таких діалектних 

особливостей, за даними АУМ, локалізується на Середньому Поліссі. 

Лінгвогеографічний метод накладання ареалів дав змогу точніше 

визначити територію, де вузьколокальні діалектні особливості, 

властиві мовленню самого автора, співіснують в єдиному комплексі як 

системні елементи певного кола говірок. Очевидно, Климентій Зіновіїв 

походив із північного заходу Середнього Полісся, оскільки найбільша 

кількість діалектизмів з його віршів локалізується саме в цьому 
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осередку, який не має аналогів в українському діалектному просторі. 

Наявність волинських діалектних рис у мові віршів письменника є 

підставою для висновку про те, що мовлення цього автора увібрало 

риси говірок зазначеного обширу, а це є додатковим аргументом на 

підтвердження висловленої внаслідок палеографічного аналізу 

рукопису думки про навчання Климентія Зіновієва в Луцьку і тривале 

перебування на Волині. Про це свідчить і фіксація в текстах віршів 

волинських діалектних рис. Деякі волинські діалектизми властиві 

більшій частині віршованих текстів, інші, навпаки, мають 

спорадичний характер. 

Різноаспектне дослідження цієї пам’ятки, зокрема лінгвістичний 

аналіз особливостей тексту з використанням методу накладання 

ареалів діалектних рис, а також виявлення його палеографічних та 

графіко-орфографічних особливостей, дало змогу значною мірою 

доповнити життєпис письменника.  

Отже, на сьогодні палеографічно-лінгвістичне дослідження 

давніх рукописів та стародруків видається науково перспективним, 

адже чимало пам’яток української мови не введено ще в науковий обіг, 

вони почасти зберігаються в приватних колекціях, у фондах бібліотек, 

музеїв України та світу.  

Комплексне дослідження писемної пам’ятки, зокрема графіки, 

правопису, мовних особливостей різних рівнів, не лише дає змогу 

показати й увиразнити її роль і місце в українській культурі, але й 

виявити на підставі лінгвогеографічного методу накладання ареалів 

територію походження пам’ятки, що дає можливість у такий спосіб 

повернути українській культурі ті давні книги, які зберігають за 

межами України і тому вважають надбаннями інших культур. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE INVESTIGATION OF 

THE GRAPHIC FIGURATION OF ANCIENT MANUSCRIPTS 

AND DIALECT FEATURES IN THE LANGUAGE OF 

MONUMENTS 

 

Myroslava Kuliyevych 

 
The importance of methods of palaeography and linguistic geography in the 

investigation of monuments is substantiated in the article, the history of the study of manuscripts 

and rare books in Ukrainian linguistics is analyzed, methodological principles of the separation 

of dialects in the language of handwriting is defined. It is ascertained, that linguistic-

paleographic study of the written records is based on the important theoretical principles 

elaborated in numerous works of Ukrainian language, and it determines the perspective for 

further research of this type. 

Keywords: written monument, method of the paleographic analysis, linguistic 

geography method of the overlay areas, dialect area, dialect, comprehensive investigation. 
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(До історії вживання етно- та лінгвономена «руський»  

в україністиці, білорусистиці та русистиці) 
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У статті на численних прикладах із писемних пам’яток різних періодів проана-

лізовано вживання етнономена «русин», лінгвономена «руська мова/язик» та 

етноатрибутива «руський». Підтверджено цілковите незбігання, лексичне й фактичне, 

щодо використання таких номенів для називання предків білорусів, українців, росіян і 

відповідно цих мов у різні часи їхніми сучасниками та, починаючи від ХІХ ст. й дотепер, 

передовсім російськими науковцями. 

Ключові слова: лінгвономен, етнічна свідомість, русин, руський, історична 

діалектологія. 

 

Велике князівство Литовське (ВКЛ) – унікальне у своєму роді 
геополітичне утворення з дивовижним поєднанням і вживанням у 

рамцях однієї держави культур, звичаїв, мов кількох десятків народів, 

причому генетично неспоріднених. За вдалим окресленням Н. Моро-

зової та С. Темчинаса, у ВКЛ цього періоду співіснували три світи: 

Slavia Orthodoxa, Slavia Romana, Slavia Musulmana [27 : 24]. У різних 

місцевостях ВКЛ звучало живе слово: білоруське, українське, польське, 

російське; литовське, латиське; на ідиш, німецьке; вірменське; 

караїмське, татарське (кипчацьке). Не всі названі мови мали 

писемний вияв у князівстві. Наразі маємо документальні 

підтвердження, що жителі ВКЛ за різних обставин писали: по-руськи 

(по-просту), по-польськи, по-чеськи, по-церковнослов’янськи, по-

грецьки, по-латинськи, по-давньоєврейськи, по-арабськи. Між 

mailto:zu@zu.edu.ua
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письмом і мовою не завжди була пряма тотожність: відомі приклади 

відображення латинкою тогочасної української мови, кирилицею – 

польської, арабським письмом – білоруської. Згадані вище мови мали 

різне соціальне навантаження, стан і статус. Найбільшого поширення 

набула «руська», яка й стала офіційною при княжому дворі на 

тривалий час. Кульмінацією її поширення й розвитку можна вважати 

XVI ст., коли цією мовою було написано найважливіші урядові 

документи, зокрема Статути ВКЛ, а також перекладено з інших мов 

тексти Св. Письма. «Руська мова/язик» була мовою відповідно «людей 

руських». Хто такі ці «руські» люди? Ким вони себе вважали? Як 

називали своїх сусідів? Як сусіди називали їх? Де закінчувалися для 

русинів після розпаду Русі «свої» і починалися «чужі»? 

До кого, наприклад, звертався білорус Василь Тяпинський1 у 

своїй Передмові до перекладу Євангелія 1580 р. [20 : 33]: «Рад покажоу 

мою вѣроу, которую маю, а звлаща народоу своємоу роускому…»? [44 

: 1]. Письма, мовлення та звичаїв якого народу не повинні забувати 

сини українського шляхтича Василя Загоровського, про що йдеться в 

його заповіті 1579 р.: «Такжε, абы писма свого руского и мовεнья 

рускими словы и ωбычаεвъ цнотливих и покорныхъ руских нε 

забачали…»? [16 : 171]. Для науковців, які досліджують суспільні 

відносини цього періоду у Великому князівстві Литовському та Речі 

Посполитій відповідь очевидна в одному: В. Тяпинський звертався до 

своїх одноплеменців білорусів або щонайменше до білорусів та 

українців – русинів, чи людей руських – водночас. В. Загоровський мав 

на увазі письмо, мову й звичаї своїх одноплеменців українців або 

щонайменше українців та білорусів – русинів, чи людей руських – 

водночас. Не було неоднозначності для сучасників цих творів. Не було 

її й пізніше, доки не втрутилася в процес етноідентифікації «русинів, 

руських» третя сила – росіяни та російська наука. Відтоді всі «руські» 

автоматично стали «русскими». Звичайно, це термінологічний 

нонсенс, але ще дотепер багатьом ученим, особливо на Заході, 

доводиться серйозно доказувати, що русин (білорус) Тяпинський у 

1580 році та русин (українець) Загоровський у 1579 році так пишучи, 

                                                 
1Серед науковців щодо часу друку цього твору на сьогодні одностайності немає. 

Білоруський дослідник І. Клімаў допускає, що «Євангеліє» могло бути 

видрукуване в період між 1551 – 1580 рр. 1580 рік можна вважати умовною датою 

виходу праці [20 : 33].   
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очевидно, менше за все думали про росіян (москвинів), з якими в ці 

часи велися постійні війни. Світова ж історична й філологічна наука 

ще й зараз значною мірою послуговується «базовими» російськими 

поняттями й термінами, виробленими в ХІХ–ХХ ст. Наприклад, усім 

відома «Литовсько-Руська держава» стараннями росіян стала 

«Литовско-Русским государством». Перекладаючи цю назву, 

європейці вже не бачили в ній місця білорусам і українцям, оскільки 

етноатрибутив «русский» однозначно ототожнюється лише з одним 

народом – росіянами. «Как самостоятельный процесс история 

Литовско-Русского государства поражает противоположностью 

своего направления и своих результатов по сравнению с историей 

другого русского государства – Московского» [24 : 34–35]. То скільки 

було «Русских государств»? Це міркування вченого ХІХ – поч. ХХ ст. 

акад. М. Любавського, виученого й вишколеного на імперських 

традиціях. Але мало змін у підходах до трактування термінів Русь, 

руський відбулося й після розпаду СРСР. У «Большом 

энциклопедическом словаре» (1997) стаття Русь подана так: «РУСЬ 

(Русская земля), назв. гос. образования вост. славян 9 в. на ср. Днепре, 

распространившееся на всю территорию Киевской Руси. В 12-13 вв. Р. 

– назв. др.-рус. земель и кн-в. Возникают назв.: Белая Р., Малая Р., 

Черная Р., Червонная Р. и др. Термин «Р.» закрепляется за землями 

сев.-вост. терр. быв. Др.-рус. гос-ва и становится основой понятия 

«русские» [5 : 1042]. Чи мали взагалі до Русі й до руських людей на 

основі російських наукових досліджень стосунок українці й білоруси? 

Російський академік В. Іванов без будь-яких застережень щодо назви 

країни «Русское государство» констатує: «Граница между 

белорусскими и русскими говорами является размытой, что обычно 

объясняется борьбой между Великим Княжеством Литовским и 

Русским государством, при которой земли, лежащие между ними (как 

Смоленская) неоднократно переходила из рук в руки» [18]. Чому з цим 

«Русским государством» руські люди ВКЛ постійно вели війни? 

Найновіші наукові розвідки російських учених подають найдавнішу 

історію Росії у такому ж дусі. Б. Флоря, пишучи про самосвідомість 

східних слов’ян у ХІІ–XV ст., стосовно білорусів зауважує: 

«Этнонимом, обозначавшим белорусов в отличие от их иноэтничных 

соседей, оставался старый традиционный – «русский» [63 : 43].  

Справді, таким етнонімом був «руський», але ніяк не «русский». 
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Доктор історичних наук Л. Столярова в статті «Письменность Древней 

Руси» констатує: «Самыми ранними кодексами русского извода 

ученые считают Архангельское Евангелие 1092 г., Галицкое Евангелие 

1144 г.» ... або «Наиболее древней дошедшей до нас пергаменной 

рукописью, написанной на Руси и имеющей точную дату создания, 

является Остромирово Евангелие 1056 – 1057 гг. Этот кодекс, 

переписанный дьяконом Григорием для новгородского посадника 

Остромира-Иосифа, долгое время считался не только самой древней 

точно датированной русской, но и самой древней сохранившейся 

точно датированной славянской рукописью» [53 : 40]. Для російських 

учених Остромирове Євангеліє – пам’ятка російської писемності? Чи 

мають стосунок до пам’ятки, написаної в Києві, українці? На жаль, як 

справедливо зазначає С. Плохій, «…спроби відшукати в історії ВКЛ 

вестернізованих «русинів» у поєднанні з неспроможністю російсько-

мовних науковців термінологічно відрізнити «русинів» ВКЛ від 

представників сучасної російської нації будуть і надалі ускладнювати 

дослідження політичної і культурної історії цього регіону» (переклад з 

білоруської наш – В.М.) [41 : 82]. Від себе додамо, що ускладнюються 

в річищі такого наукового підходу й дослідження мовної історії. 

Отже, хто на поструських землях (після розпаду Русі) був 

русином чи людиною руською? І кого загалом називали русином чи 

людиною руською? 

Про окремішність етнічну й мовну можна говорити тоді, коли 

людина, носій мови, усвідомлює свою єдність з одноплемінцями, і як 

наслідок, визнає, що вони розмовляють окремою від інших мовою. Це 

з одного боку. З іншого ж – цей етнос мають виокремлювати й 

усвідомлювати його окремішність інші народи. Тобто має бути 

автоідентифікація (самоідентифікація) й алоідентифікація (чужа іден-

тифікація) певного етносу. В. Німчук зауважує, що мовна свідомість 

моделює етнічну й навпаки – етнічне самоусвідомлення зумовлює 

самоусвідомлення своєї мови як окремої [35 : 74]. Тому можна 

твердити, що конкретна етнічна мова, мова певного народу має такий 

само вік, як його етнічна самосвідомість. Життя племені, етносу, нації 

не буває безслідним. Кожен народ по собі залишає спадок: культурний, 

звичаєвий, мовний. Народ не може бути в історії непоміченим. Етноси, 

виділяючи інородців, згадують про них, оцінюють їх, а особисті 
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контакти представників різних народів залишають по собі мовні вияви 

– запозичення з мови до мови.  

Звернутися до окресленої проблеми підштовхнули й інші 

питання, які виникли в процесі наших діахронійних студій над мовою 

поліщуків у різні хронологічні зрізи, відповіді на які й досі немає: 

1) коли з людини руської виокремився українець та білорус? 2) як в 

інших навколосхіднослов’янських мовах представлені в найдавніші 

часи (від ХІ до XVIІ ст.) білорусизми, українізми, росіїзми? 3) чому, 

виводячи витоки російської мови від Русі (древнерусский язык), ніхто 

не навів щонайменше до XVIІІ ст. прикладів російських 

(нецерковнослов’янських) запозичень в інших слов’янських мовах? Ці 

та низка інших питань щодо етномовної ідентифікації предків 

сучасних білорусів, українців та росіян у славістиці наразі 

залишаються дискусійними.  

Свої міркування вибудовуємо на основі таких засад.  

1. У певний час існувала феодальна держава-імперія Русь з 

центром у Києві, де жили русини, що підкорювали з часом на півночі 

та на сході інші племена й народи. У Х – ХІІ ст. в Русі жив не один, а 

кілька народів і з-поміж них – далеко не всі слов’янські. Для називання 

її жителів існував термін русь – збірна назва; русин, русинка – 

одинична1. Цей етнонім спочатку вживано у вузькому значенні й 

стосувався, мабуть, лише полян: «Бh бо ~динъ языкъ словhнhскъ: 

словhнh, ижg сhдяху по Дунаю и морава, и чgси, и ляховh, и полянg, яжg нынh  

зовgмая  Русь…» [43 : 18]. Полянська земля – це сучасна Київщина, 

Переяславщина, а від ХІІ ст. – Чернігівщина. Тобто 1) ‘Русь первісна, 

наддніпрянська – Київщина, Чернігівщина й Переяславщина’; 2) ‘уся 

Київська імперія з приєднаними до неї землями слов’янських і 

неслов’янських народів’. Після розпаду централізованої імперії Русь 

прямим її спадкоємцем стає Галицько-Волинське 

князівство/королівство, або Галицько-Волинська Русь, а на різних 

пізніше приєднаних теренах у результаті завоювань литовців та 

монголо-татар з’являються й інші Русі з претензіями на київську 

спадщину: Литовська Русь, Монгольська Русь.   

                                                 
1 Очевидно, не було в обігу назви жителів Русі – русич. Трапляється лише в 

«Слові о полку Ігоревім». Назва цілком книжна стосовно послідовно народної – 

русин. Від етнонономена русич не утворено форми жіночого роду – русичка?! 
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2. Праслов’янська мовна спільнота перед розпадом – у IV–

VI ст. – мала виразні діалектні ареали, із яких згодом постали окремі 

слов’янські мови. Для глотогенезу західно- й південнослов’янських 

мов ця концепція очевидна. Дещо інакше проходили етно- та 

глотогенні процеси у східних слов’ян. Факт існування різних східно-

слов’янських племен разом із неслов’янськими в одній державі (Русі) 

з київською князівською династією, з єдиною вірою греко-

візантійського обряду, з єдиною літературною давньоруською мовою, 

базованою на говорі давнього Києва, з єдиною старослов’янською 

(церковнослов’янською) мовою культу сприяли виробленню чуття 

певної одності. Але жителі давньої Русі і їхня мова ніколи не були 

монолітом. У ній зберігалися як субетноси старі елементи племінного 

походження, консолідувалися нові протоетноси з протомовами [35 : 

78]. Після ґрунтовних лінгвістичних досліджень Ю. Шевельова, 

А. Залізняка, Г. Півторака, Ф. Клімчука, С. Ніколаєва та ін. питання про 

давньоруську мовну єдність не стоїть. Після розпаду праслов’янської 

мови-основи щонайменше мовно виокремилися (принаймні, до 

занепаду зредукованих) новгородці та поліщуки. Про єдину висхідну 

для білорусів, українців та росіян «давньоруську народність» у 

сучасному слов’янознавстві загалом не йдеться.  

І. Потрактування в спеціальній літературі етнономена «ру-

син» та лінгвономена «руська мова/язик». Значення та контексти.  

Українська мова.  

Іменник русин у пам’ятках української мови – це назва українця 

феодальної доби. Засвідчено в пізніших списках «Повісті временних 

літ» (далі ПВЛ), «Руській правді» (далі РП) – «аще боудеть роусинъ, 

любо гридїнъ, любо купчина, любо ѧбетникъ, любо мечникъ, аще 

изъгои боудеть, любо словенинъ» [46], в оригіналах від 1369 р. – «ажє 

побѣгнєть русинъ а любо руска или во львовъ… выдати єго» [49 : 38]. 

Невідомий автор-патріот у творі «Слово на покро(в) с͠тыя б͠ца 

приснодвы м͠ріи» русином назвав Андрія Юродивого: «Страшно и 

дивно єсть братия. видіниє. стого оца анъдрія роусина. што 

вродливымъ именов... бо хса ради. и его вчника стого єфифания. 

грека». Слово вміщене в Четьї 1489 року [33 : 32]. В українських 

перекладах ПВЛ, РП етнонім русин послідовно збережено. Немає 

потреби його перекладати. У словництві сучасної української мови 

русин ‘назва, похідна від Русь, на визначення людини, приналежної до 
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Руси, руського народу…’ [15 : 2644]. У словниках радянської доби 

русини ‘стара назва українського населення Буковини, Галичини та 

Закарпатської України’ [51 : VIII, 911]. 

Прикметник руський виявлено в українських пам’ятках від 

ХІ ст.: Ізборник Святослава (1076 р.) – із значенням ‘який стосується 

Русі’: «Конч#хъ книжькы си" въ лh͠т < ͠s ͠ф ͠п ͠д > лhто при ͠стославh  

кн#зи роусьскы зεмл#: аминъ» [19 : 701]; ПВЛ – із значенням ‘руський 

нарід’: «како законъ ωтиде блгдть | же и истина. всю землю испо|лни. 

и вѣра въ всѧ языкы | простресѧ. и до нашего язы|ка роускаго. и 

похвала кага|ноу нашемоу влодимероу» [34 : 39]. У текстах ХIV–

ХVIІ ст. цей термін існував у низці фонетичних варіантів: руский, 

рускии, роускии, роускый, русскіи, руски, роуски, русъкии, рускіи, 

роускы, рускыи, русьскыи, рускiй, руський, русскый, рускiй. Словник 

староукраїнської мови ХIV–ХV ст. фіксує етноатрибутив руський в 11-

ох різних фонетико-правописних варіантах та 61-й граматичній формі 

у чотирьох значеннях 1) ‘який стосується східнослов’янських земель, 

що входили до складу Королівства польського і Великого князівства 

Литовського’; 2) ‘давньоруський’; 3) ‘який стосується  

східнослов’янських народностей на території Королівства польського 

і Великого князівства Литовського’; 4) у значенні іменника середнього 

роду [49 : 308–309]. В українських лексиконах пізнішої доби 

відбувається переосмислення значення цього слова. У Словнику за 

редакцією Б. Грінченка: 1) Въ Галиціи и Буковини: малорусскій, 

украинскій; 2) Великорусскій; 3) Великороссъ [48 : 89]. У Словнику 

української мови (1971–1980) перше значення ‘те саме, що 

російський’, а друге й третє ‘прикм. до Русь’ та ‘зах. заст. Український’ 

відповідно [51 : VIII, 913]. В академічному виданні Словник 

української мови (2012 р.) подано два значення: 1) ‘Який стосується 

Русі’ 2) заст. ‘Український’ [50 : 1015]. Подальші українські лексико-

графічні видання цей етноатрибутив із Росією, належністю до росій-

ського не пов’язують: руський 1) ‘прикм. до Русь’, 2) іст. ‘український’, 

3) Руське воєводство ‘адміністративно-територіальна одиниця на 

Україні в 15–18 ст. [6 : 1280]; руський – ‘український’ [36 : 222].  

Білоруська мова.  

Русін – ‘назва украінцаў заходнеукраінскіх зямель, якая мела 

найбольшае распаусюджанне у час іх знаходжання пад аустра-

венгерскім гнетам’ [59 : 728]. 
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Рускі – 1) які мае адносіны да Русі, Расіі; 2) які мае адносіны да 

рускіх, належыць ім [59 : 729].  

Російська мова.  

У російських історичних лексиконах етнономен русин засвід-

чено від ХІІІ ст. із семантикою ‘русский’ у грамотах Новгорода та 

Смоленська, де на той час жила русь,  русини [47 : 259]. Примітно й те, 

що ілюстрація цієї лексеми за XVI ст. в «Житии св. Стефана епископа 

Пермского…» має такий зміст: «…подобаше вамъ мене послушати … 

паче нежели оного русина, паче (ж) москвитина» [47 : 259]. Тобто 

жителі Московії знали русинів і знали москвитинів. Для укладачів 

словника такими само «русскими» є й літописні Русцы часів руського 

князя Володимира: «И приѣха Володимѣрь, ѣха во п͠спью ко с͠тѣи Б͠ци, 

и созва бояры володимѣрскыя… и мѣстичѣ русци и нѣмцѣ, и повелѣ 

передо всими чести грамоту братну» [47 : 260]. У всіх російських 

виданнях ПВЛ етнономен русин перекладається винятково – 

«русский». Наприклад, у виданні за 1999 р. акад. Д. Лихачов за 1051 р. 

так переклав російською мовою фрагмент давньоукраїнського тексту: 

оригінал – «постави Ярославъ. Лариωна митрополитомь. русина»; 

переклад «Поставил Ярослав Иллариона митрополитомь, русского 

родом» [22 : 205]. Найдавніші приклади вживання етноатрибутава 

руський в російській мові взято з руських київських (Ізборник 1076, 

ПВЛ, РП) та руських новгородських (Новгородська кормча 1282) 

текстів. Щоправда, в «Словаре русского языка ХІ – XVII вв.» укладачі 

від гасла руский відсилають читача до русский, хоч до XVII ст. 

прикладів такого орфографічного запису із російських пам’яток не 

наведено. Пізніше, коли московські князі самі протитулювали себе 

царями всея Русі (Иван ІІІ – государь и самодержецъ всея Руси), цей 

етноатрибутив починає закорінюватися і в текстах, створених на 

теренах Московії [47 : 260; 63 : 49–50].  

Виявлені в білоруських та українських пам’ятках ілюстрації 

дають розуміння тотожності щодо мов «руська=українська», 

«руська=білоруська», «руська=білоруська=українська». 

Тексти з білоруських та литовських земель.  

Перекладена білорусом Франциском Скориною «Біблия 

руска…» (1519 р.), створена «к наученню людемъ посполитымъ 

руского языка», «своєму прироженому рускому язику к науце всего 

доброго» [12 : VI, 428]. 
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Обґрунтування Василя Тяпинського в передмові до свого 

двомовного Євангелія: «зь єv͠гліи … сума закону божего, которая з 

словенского, абы имь теж и их власным єзыком роускимъ, в дроукоу 

вышла» [44].   

Королівська уставна грамота віленським православним 

громадянам 1589 року постановляє: «Въ школѣ теж братской дѣтей 

братьи уписноѣ и убогихъ сиротъ языка и писма Руского, Греческого, 

Латинського и Польского накладомъ брацкимъ дармо учити повин-

ны…». Відповідно до грамоти Віленському Троїцькому уніятському 

монастиреві 1615 року дозволено «…фундовать и въ тыхъ школахъ 

учыти всихъ наукъ, водлугъ преможеня ихъ, языкомъ Кгрецкимъ, 

Латинскимъ, Словеньскимъ, Польскимъ и Рускимъ…» [62 : 135–136]. 

У катехізисі, надрукованому у Вільні 1585 перекладач зазначає: 

«… з латинскогω языка на рускїй языкъ … прεложоно» [68 : 111].  

У фрагменті з вільнюського зібрання XVII ст. читаємо: «Чинъ 

ωс͠щения великаго мvра Ѿ еппса которое по грецку 

называетсѧ ΜΕΓΑΧΡΥΣΜΑ з греческагω еvхологіоnна на 

роускїй преложоно» [27 : 18].  

Тексти з українських земель. 

Волинський писар Крехівського Апостола 1560 р. словом 

руський означував, найімовірніше, своє волинське, українське 

«Сумненья або руским языком реку – совести своеи; Баламутнѣ 

рускіи» [38 : ІІ, 113]. 

Житомирські урядовці читали присягу возного, яка записана 

була трьома мовами:  «присягу… приимуючи чытали и такъ сε в собε 

рускимъ, полъскимъ, нεмεцкимъ языком маεт» [1 : 132]. 

У статті 5-й (усього їх 24-и) гетьмана Петра Дорошенка 

зазначено: «Академію въ Кіевѣ чтобъ строити волно, въ которой 

греческимъ, латинскимъ и рускимъ языкомъ Русь учити имѣютъ»[62 : 

135–136]. 

ІІ. Протиставлення українцями й білорусами своєї руської 

мови (прирожоного язика) чужій церковнослов’янській.  

У пам’ятках цього періоду маємо багато прикладів 

виокремлення русинами «руської» мови як своєї, зрозумілої і 

протиставлення її церковнослов’янській, у тогочасній термінології 

славенской та българской: «коли …богъ милосердный дастъ въ своємъ 

языку рускомъ […] науку досконалую […] науки латинського писма 
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добре учити» (І. Потій).  «Бо як же вѣдати мають, коли писма и книгъ 

светыхъ отець до таковыхъ речей потребныхъ, въ нашомъ языку 

Рускомъ не маемъ, а чужимъ вѣрити не хочемъ» (Вільна, 1595); «…а 

мы, православне, языкомъ руским Бога Богом называемо» (Вільна, 

1600) [62 : 135–136]. Напрочуд показовою така мовна опозиційність 

виявлена в післямові до Пересопницького Євангелія (1556–1561 рр.), 

де зазначено, що ця пам’ятка «прєкладана изь языка блъгарского на 

мовоу роускую. то длѧ лєпшо(г)[о] вырозоумлєнѧ людоу 

хр(с)тїанского посполитого» [39 : 392, 481 зв.], а також у передмові до 

перекладеного Мелетієм Смотрицьким Учительного Євангелія (1616 

р.), де про словенську мову вже йдеться як про таку, що фактично 

блокує доступ до знань, відкритих через руську мову: «То(т) 

ко(ш)то(в)ныи а пє(в)ны(и) в Єν(г)їи Учитє(л)но(и) Словє(н)ского 

зыка скритостю закопаны(и) клє(и)но(т), тєпє(р) за ласкою и 

помо(ч)ю Бжєю) Р ского зыка понѧ(т)є(м) ω(т)копаны(и), и до пє(р)-

шого пожи(т)к  и оужива(н)нѧ прєвє(д)єны(и) и поданы(и)…» [58 : 324]. 

У писемних текстах маємо досить свідчень того, що українці й 

білоруси розуміли рідну мову як сутність та ототожнювали її в 

багатьох випадках зі своєю «руською» мовою, що виражається в 

назвах «прирожоный», «свой прирожоный», «свой влосный».    

Уперше натрапляємо на цей концепт у реформаторських 

виданнях Франциска Скорини 1517 року, «виложених на руский язик», 

мета яких послужити своїй суспільності «к наученню людемъ 

посполитымъ руского языка», «своєму прироженому рускому языку к 

науце всего доброго» [13 : 52]. Стрижневим є поняття «прирожоного» 

у петиції української шляхти київського соймика до польського короля 

Стефана Баторія 1570 року, де короля прошено «…абы листы сеймове, 

универсалы, констытуц-и и кождая справа подле обетницы и привилю 

(sic!) єго кролевское милости, при сконченю унеи выданого не иншими 

литерами и словы, одно рускими литерами и єзыком до земли києвскоє 

писаны и выдаваны были, кгдыж з млодости иншого писма отцове 

наши учити нас не давали, одно свого прирожоного руского…» [13 : 

43]. 

Надзвичайно важливі міркування щодо необхідності навчання 

руських дітей (у цьому випадку йдеться про білоруських) рідною 

мовою та можливість читати й слухати цією ж мовою Святе Письмо 

висловив Василь Тяпинський. У передмові до Євангелія, переконуючи 
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одноплеменців, що Слово Боже найкраще можна зрозуміти лише 

рідною мовою, наводить приклади перекладу Святого Письма іншими 

народами: «…над всих на свете хр͠тиянских народов, в слове божьεмъ 

прозрѣвши сами одни толко того были доказали, же подлуг науки 

ап͠льскоε своим влосным єзыком от давного часу слово боже 

выложили, имели и нам зоставили. В чом иныε вси народы их 

прикладом ледве се аж за тых наших веков обачили и до того … 

пришли, же слово боже з латинських и иных писмь своим теж єзыком 

прирожоным перекладати и читати почали» [44 : 5]. 

Вершину усвідомлення своєї мовної окремішності руські люди 

(білоруси й українці) виявили в урядовому документі. Наскрізним є 

вживання цього лінгвономена в урядовій документації, зокрема у 

Статуті ВКЛ 1566 року: «…а писа(р) зе(м)ски(й) по руску маеть 

литерами и словы рускими вси листы и позвы писати а не инъшы(м) 

языко(м) и словы…» [52 : 35].  

Отже, наведений матеріал однозначно демонструє розуміння 

предками українців та білорусів, тобто людьми руськими, щонайменше 

в ХV–ХVІ ст. важливості й необхідності впровадження в освіту та 

богослужіння рідної мови: языка прирожоного, свого єзыка, власного 

єзыка, який ототожнювався русинами з «руским языком». Слушні 

міркування Ірини Фаріон варто доповнити, що термін-концепт «руська 

мова» стосується не лише предків українців, але й значною мірою 

білорусів: «Термін руська мова (язик), і зокрема, етноатрибутив 

руський в історії української (та білоруської – В.М.) мов відіграє роль 

терміна-концепта, з допомогою якого простежуємо еволюцію етнічної 

свідомости предків українців (та білорусів – В.М.) та провідну роль у 

цьому рідної мови. На хвилі реформаційних рухів пізнього 

Середньовіччя і в контексті складних суспільно-політичних обставин 

відсутности власної держави руська мова стає креативною опозицією 

до церковнослов’янської (словенської) та польської мов і, як вислід, 

зазначений термін засвідчує новий відокремлений тип етнічної 

самосвідомости руських людей (українців та білорусів – В.М.) зі своєю 

мовною картиною світу» [62 : 200]. 

Нам невідомі свідчення тогочасних (ХV–ХVІ ст.) мислителів, 

письменників, діячів церкви з-поміж росіян (москвинів), які б 

протиставляли лінгвономен руський=рідний – словенський=чужий. 

Навпаки російські мислителі прирожоний язик розуміли інакше: 
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московський вигнанець Андрій Курбський, не поділяв 

реформаторських поглядів перекладу священних книг народними 

мовами, наполягаючи натомість на «прирожденному языку 

словенскому» [13 : 81]. Щоправда, про побутування такого погляду 

свідчать суголосні міркування й серед українців (З. Копистенський): 

«Єст заправды и то межи иншимы непосполитаѧ южъ Вш̣ Кн (ж) Мл(с) 

прирожоный свой славєнскій Діалєктъ або ѧзикъ любишь и 

выслав єшъ, и сил  єгω, роз мѣючи, радъ книги тогω Діалєкт  

читаєшъ и многи(х) до читаѧ и коханьѧ сѧ в нєм поб жати рачиш» [62 

: 138–139].  

Зауважимо, що в Московському князівстві атрибутивом руский 

(русский) при означенні літературної мови позначувано церковно-

слов’янську мову, себто русский і словенский – це термінологічні 

синоніми: «Слышах тебе по руски поюща… стих Богоматере» 

(пам’ятка XVII ст.) [47 : ХХІІ, 260]. Написаний у Києві 1626 року 

рукопис «Катехизису» Лаврентій Зизаній повіз до Москви, де був 

належно прийнятий царем і патріархом Філаретом. Після дискусії з 

теологічних питань книгу було перекладено зі староукраїнської на 

церковнослов’янську мову й 1627 року надруковано в Москві [32 : 19]. 

Чи не найдавнішим свідченням усвідомлення протиставлення 

російської мови як живомовної церковнослов’янській знаходимо в 

другій половині XVII ст. в писаннях протопопа Авакума, який, 

звертаючись до царя Олексія Михайловича, зауважував: 

«Воздохни-тко по-старому… добренько и рцы по русскому 

языку… Говори своим природным языком, не унижай ево и в 

церкви, и в дому, и в пословицах» [7 : 42–43]. Такий стан справ 

тривав ще й на початку XVIIІ ст.: «Літературний стиль Петровської 

епохи, не зважаючи на змішаний склад, продовжував бути й 

називатися «славенський». Між «российским диалектом» и «славен-

ским языком» ставлено нерідко знак тотожності» [7 : 85–86]..  

Тоді як в українському та білоруському мовному просторі 

руский і словенський – це антоніми. Промовисто свідчить про це 

міркування Афанасія Филиповича, висловлене у його «Диариуші» 

(1646 р.). Автор відрізняє славенскую мову від рускои так само, як  

поляки – польську мову від латинської: «з’ты(х) причинъ ω(д) едного 

гре(ц)кого Р  (с) словенки(м) и р ски(м) а поляки лати(н)ски(м) и 
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по(л)ским языко(м) ведл гъ народ  и потребы литера(л)но кни(г) 

заживаючи двояк ю якобы вѣр  чинили…» [4 : 232]. Тут варто 

зауважити, що русини (українці та білоруси), вживаючи слово-

сполучення руське письмо, мали на увазі зрозуміле кириличне. Тому 

кириличні тексти XV–XVІІ ст. з Києва, Луцька, Львова, Вільно, 

Полоцька не потребували додаткової ідентифікації, адже писані 

письмом руським. У річищі зазначеного наведемо цікавий факт із 

книги Пінського гродського суду 1662 р. Про мову документа, 

поданого в місцеву канцелярію, писар занотував: «подалъ … грамоту 

руским москевским писмом» [3 : ХХХІV, 233]. Очевидно, йшлося не 

стільки про окрему графічну систему, скільки про іншу мову. 

ІІІ. Сприйняття та називання росіян (москвинів) 

іноземцями та русинами (українцями й білорусами).  

Термін русин, людина руська упродовж усієї історії українського 

народу від Х до XVIIІ ст. (а на західноукраїнських землях до ХХІ ст.) 

був притаманний Україні та українцям. Білорусів він стосувався 

щонайпізніше до XVII ст. – за час їхнього спільного життя з 

українцями в Русі та ВКЛ. Росіян етнономен русин не стосувався 

взагалі й у Московській державі не вживався. Етноатрибутив руский 

від XVІ ст., русский від  від XVІІ ст. поширюється й у Московії. Однак 

ще впродовж кількох століть (до XVIІІ щонайменше) для всіх 

навколишніх народів – українців, білорусів, поляків, татар, литовців, 

німців, волохів … вони залишалися москвинами чи московитами. До 

XVІІІ ст., а подекуди й пізніше російські землі послідовно 

протиставляли українським та білоруським: Русь (Україна й Білорусь) 

– Московія (Росія). О. Гваньїні у відомій «Хроніці Європейської 

Сарматії»  послідовно виділяє Русь і Московію. У виданій у 1578 р. 

латинською мовою ця книга називалася «Sarmatiae Europeae 

description, quae regnum Poloniae, Lituaniam, Samogitiam, Russiam, 

Masoviam, Prussiam, Pomeraniam, Livoniam et MoschoviaeTartariaeque 

partem complectitur» (Опис європейської Сарматії, який охоплює 

Королівство Польщі, Литву, Самогітію, Русь, Мазовію, Прусію, 

Померанію, Лівонію, також Московію і частину Татарії) [25 : 9]. У 

краківському виданні 1611 року книга мала таку назву: «Kronika 

Sarmacyey Europskiej, w ktorej sie zamyka krolestwo Polskie ze 

wszystkiemi Państwy, Xsiestwy, y Prowincyami swemi: tudźież też Wielkie 

Xsiestwo Lithew: Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie, y 
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cześć Tatarów» [10 : 34].. П. Халепський в описі подорожі до Москви 

через Україну 1654 р. Україну називає землею русів, країною козаків; 

Росію – країною московською, землею московитів: «…бо в країнах 

козацькій та московській існує звичай…»; «Починаючи з Рашкова й по 

всій землі русів, тобто козаків, ми помітили пречудову рису…»; «Ми 

перетнули кордон землі козаків і прибули на берег глибокої ріки, 

названої Сеймом, яка вже є рубежем землі московитів» [64 : 22, 25, 

216]. М. Стрийковський виокремлюючи з-поміж інших народів русь і 

москву, зараховує їх до слов’ян: «наши словенские вси продкове, рус, 

москва, поляки, литва, жмойдь» [11 : ХVII, 66]. Шарль Монтеск’є ще в 

1748 р. у творі «Про дух законів» постійно вживає термін Московія [55 

: І, 181]. Докладніше про сприйняття росіян (москвинів) чужоземцями 

див. у книзі Є. Наконечного «Украдене ім’я: Чому русини стали 

українцями» – розділ «Збережені традиції» [28 : 201]. 

Після присвоєння московськими царями собі титула – всієї Русі, 

а особливо після «реформаторських діянь» Петра й Катерини, коли 

залишки української та білоруської державності було знищено, а їхню 

споконвічну назву Русь – Росія (гр. Ρωσία) – було забрано для назви 

Московії, уся історія (мова, література, культура) східних слов’ян 

«перевернулася» з ніг на голову. У ХІХ–ХХ ст. російські науковці 

доклали зусиль (і продовжують докладати) для утвердження тяглості 

російської нації – російської історії – російської мови від Русі князя 

Володимира до сьогодення, про що вже йшлося вище.  

На жаль, ще в студіях європейських науковців потрактування 

цього терміна багато в чому навіяне російським поглядом. Так, в 

академічному чеському виданні «Slovník jazyka staroslověnského» 

(Praha, 1959) етноатрибутив роусьскъ потрактовано ‘ruský, русский, 

russisch, russicus’ і подано контексти, які жодним чином до Росії та 

російської мови не стосуються: «обрhте жg тоу evаггgліe и ¼алтирь 

роусьскыми писмgны» [73 : ІІІ, 653].  

В українських і білоруських пам’ятках Московію та її жителів 

послідовно названо Москва та москва, москвитин, московка: 

«А бори(с) в то(т) ча(с) на мо(с)кве бы(л) в по(и)маньи» (1495) [49 : І, 

614], «служебник панеи Богушεвои Роман Москвитин» (1561) [23 : 

338]; «Ся то розумѣєт о всих иных аньтихрестех, яко и на москве хот 

не знаныи, але славьныи [38 : 63]; то(т) жε урядник [с] слугами …, 

которыε нε идучи на послугу ε(г) к(р) м(л) п͠на нашо(г) м͠лсти до 
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Москвы …» [2 : 194]; «εдучи на слу(ж)бу жо(л)нε(р)скую, зостави(в) 

εсми мо(с)ко(в)ку свою у пана Крыштофа Вина(р)ского» [2 : 71]; 

«Панъ Михаило поведилъ, иж «с тыхъ людеи, которых на списку ему 

дал, трех чоловеков в него нетъ: ωдинъ вмер, а другии втонулъ, а третии 

на Москве, а и ω инъшыхъ не вемъ…» [54 : 76], «ωнъ держить частъку 

именья … дядка нашого князя Юря Глинского, которыи седит 

поиманъ на Москве» [54 : 109]. Етноатрибутив до назви держави 

Москва, Московія був відповідно – московський: «и нашого посла 

послали єсмо посполъ зъ московъскимъ послом» [49: І, 614]; «kniazia 

w͠go moskiewskiego» [9 : 432]; «ktorz do cara Moskiewskiego udał się w 

protectią» [9 : 44]. Для В. Тяпинського русин пов’язувався з Руссю: «зъ 

их зпосредкоу русинъ их имъ своєи руси оуслоугуючии» [44 : 2], а коли 

йдеться про інші народи, де Слово Боже відоме слов’янською мовою, 

то виділяє автор і москвинів: «котороє не ωдно въ их (в Руси – В.М.), 

але и по всѣх цр͠квах сербских, московских, волоских, булъгарских, 

харвацких і иных чтут» [44 : 3]. Москвитинами названо російських 

військових під час нападу на Мстиславль у 1654 р. в записах до актової 

книги Мстиславльського гродського суду 1668 року: «Року тепер 

идучого тисеча шестсот пятдесят четвертого дня, кгды неприятель 

Москвитин подступовал под Мстислав…» [3 : ХХХІV, 9]. Навіть у 

перекладних білоруських та українських словниках початку ХХ 

століття етноатрибутив русский перекладено, як московський: блр. 

Русский – ’расійскі, рускі, маскальскі, маскоўскі, маскаль’[30 : 541]; 

укр. Русскій –  московський, москвинський, московитський, 

москальський, російський, кацапський [14 : 360]. Докладніше про 

сприйняття росіян (москвинів) з боку українців й білорусів (русинів) 

див. у книзі Є. Наконечного «Украдене ім’я: Чому русини стали 

українцями» – розділ «Московитяни» [28].  

Так само подано відповідні номени й у польських пам’ятках, 

причому термін москва вживався на позначення: а) міста: Niejaki 

Kurczynin [...] będąc Franciszkanem w Wilnie, uciekł z klasztora do 

Moskwy; a że był aptekarz z professyji, założył na Moskwie stolicy bardzo 

kosztowną aptekę carowi. (OtwEDzieje Czech 159); б) держави: Cesarz 

Karol Szósty, ścisłą mając z Moskwą aliansę, miał piękne wojsko i we 

Włoszech, i w Niemczech. (MatDiar 132); в) жителів цієї держави: 

Anglikowie [...] iako Ludzie polityczni maią wszelkie Liquory dobre. Gdy 

tedy Moskwa w Poselstwie iadą to u nich nabiorą tych Trunkow. 

http://sxvii.pl/index.php?strona=kw_cyt_zr&id_zrodla=553
http://sxvii.pl/index.php?strona=kw_cyt_zr&id_zrodla=412


228 

 

(PasPam 166) [67]. Загарбану в XIV ст. Галичину поляки називали 

Руським воєводством. У «Słowniku języka polskiego XVII i XVIII 

wieku» руський протиставляється московському: «Oddał mi tedy owego 

konia Slicznego ktory był nie Moskiewski ale tych Ruskich koni czerwono 

gniady rosły». (PasPam 96) [68]. В академічному польському виданні 

«Wczesna Słowiańszczyzna» (2008) під гаслом Ruś подано такі шляхи 

пошуків відповідних статей: Russia Alba → Białoruś, Ruś → Ukraina, 

Ruś Halicka → Halicz [75 : 526]. І в сучасній польській мовознавчій 

термінології лінгвономен «руська» мова послідовно ототожнюється з 

українською та білоруською мовами та їхніми діалектами: «W zakresie 

stosowanej terminologii – głównie przez polskich językoznawców – w 

odniesieniu do nadbużańskich gwar wschodniosłowiańskich istnieje 

określienie "gwary ruskie". Ma ono swoje historyczne konotacje z Rusją, 

oznacza bowiem ogólnie gwary ukraińskie i białoruskie. XVIII–XIX-

wieczni etnografowie nazywają ludność poslugującą się tymi gwarami 

Rusinami» [67 : 124]. 

Цікаво подані словникові статті Rosya, Rosyanin та Moskal у 

Словнику Б. Лінде. До гасла Rosya після представленого потрактування 

з різних мов: Ruska semla, Rutenska dêshela, Rufiansku zharsvu, 

Moshkovitsku zelarstvu, Россія – польською подано такий коментар: 

‘Moskwa, wielke cesarstwo czescia w Azyi, czesca w Europie’. Назви 

жителів послідовно перекладені польською як Rosyanin ‘Moskal’, 

Rosyanka ‘Moskiewka’[74 : V, 68]. Водночас автор ототожнює Русь із 

Москвою лише на основі кількох чеських (boh.) та країнських (vind.) 

діалектів: Rus (Boh. Rusy, Vind. Ruska semla, Rutenska dêshela, Rufiansku 

zharsvu, Moshkovitsku zelarstvu = Rosya = Moskwa) [74 : V, 165]. 

ІV. Виокремлення з-поміж «руських» людей українців та 

білорусів. 

Значно складнішою є проблема розмежування руських людей на 

українців і білорусів. Нерідко в українських пам’ятках маємо 

виокремлення етноніма Литва – і як назви білорусів, і землі на північ 

від України. Вперше в українських пам’ятках термін Литва ‘назва 

князівства’ зустрічається під 1352 роком, етноатрибутив за етнічною 

приналежністю литвин – у 1392 р.: «послали єсть к нам посла вашого 

литвина на имѧ нєвоиста» [49 : І, 549]. Щоправда, із контексту важко 

зрозуміти, чи йдеться про литвина-білоруса, чи литвина-литовця? 

http://sxvii.pl/index.php?strona=kw_cyt_zr&id_zrodla=568
http://sxvii.pl/index.php?strona=kw_cyt_zr&id_zrodla=568
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Пізніше в пам’ятках протиставлення литва – русь стає більше послі-

довною: «якъ литва такъ и русь кожды водлугъ заслугъ и годности 

свое» [11 : XVII, 65]. Судячи з того, які були у згадуваних пам’ятках у 

литвинів імена та прізвища, вочевидь під цим етнонімом малися на 

увазі передовсім білоруси: «маршалковал межи послами наш литвин 

княз лукаш болко свирский» [11 : XVII, 66]. Етнонім білорус – 

«бѣлорусецъ» вперше трапляється в пам’ятках від поч. ХVІІ ст.: 

«москва и вси бѣлорусцы не приймуют тых всѣх» [11 : XVII, 271]. 

Йдучи за М. Стрийковським, треба думати, що етнонім литва стосу-

вався саме білорусів: «наши словенские вси продкове, рус, москва, 

поляки, литва, жмойдь» [11 : XVII, 66], адже дослідник перераховує 

слов’янські народи. Італійський історик ХVІІ ст. Майоліно Бізаччіолі 

у праці «Історія громадянських війн останнього часу» (1653) українські 

землі відповідно до прийнятої на Заході ономастичної традиції називає 

Руссю, Російську державу – Московією, а Білорусь послідовно – 

Литвою [29 : 241]. C. Плохій на основі аналізу ранньомодерних 

литовських літописців висновує, що «летапісцы, якія працавалі ў 

Смаленску і на тэрыторыі сучаснай Беларусі, ужывалі термін «Русь» 

перш за ўсё ў дачыненні да сваёй уладнай тэрыторыі, не ўключаючы ў 

яго землі на поўдні, тады як паўднёвыя аўтары амаль цалкам 

засяроджваліся на гісторыі сваіх земель, не праявляючы асаблівай (а то 

і ніякай) цікавасці да паняцця Русі, сфармуляваннага іх паўночнымі 

калегамі» [41 : 99].   

Виокремлення (литвинів-білорусів та русинів-українців) чи не 

найвиразніше було помічено нашими сусідами поляками після 

входження ВКЛ до складу нового геополітичного утворення – Речі 

Посполитої. Ян Замойський у листі до Якуба Гербурта розмірковує про 

об’єднання всіх русинів (українців) в одній країні (Zamojski do Jakóba 

Herburta 15.11.1572 r.). Я. Замойський пропонує скликати з’їзд руських 

воєводств перед призначеними на 13 грудня 1572 р. сеймиками, «i o 

paniech Wołyńskich rozumiem, ze albo poiadą, albo posłow zacnych kilka 

... poszlią» [66 : І, 15]. «A to dla tego, aby roznie o tem rządząć, the ziemie 

nie rozerwali się. A zda mi się, zebycszcie WM. P. deputaczi tak do Belzan 

iako do Wołyńców i do innych ziem Ruskich pisali, wzywaiącz ich na ten 

ziazd, przekladaiacz to, isz pod taki czas i w takowych rzeczach tedy ze 

prodkow naszych te wszytkie woiewodztwa społem o sobie i o swych 

wolnoscziach, a nie osobno radzili» [66 : І, 14–15]. Не йдеться тут про те, 
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аби «спільно про себе і про свої вольності радилися» руські-белжани, 

руські-волиняни з руськими-полочанами, руськими-гродненцями, бо, 

вочевидь, у свідомості сучасників вони були різними – Руссю і 

Литвою. Загалом значення унії 1569 року для націєтвірних процесів у 

середовищі білорусів та українців – непересічне. Розділивши руських 

людей, які жили в одній державі ВКЛ, – з одного боку, Люблінська унія 

сприяла відновленню чуття єдності русинів, предки яких жили у 

Галицько-Волинському королівстві, – з іншого.       

Нарешті є поодинокі свідчення протиставлення лінгвономенів 

руська=українська – литовська=білоруська. Тут варто згадати відоме в 

науці тлумачення Памва Беринди в своєму словнику лексеми півень: 

«пѣтелъ: чески и руски. Когут. Волынски пѣвень. Литовски петухъ» 

[Цит. за: 8 : XII], де лінгвономени литовська і руська протиставля-

ються. Тобто для творця словника П. Беринди литовська мова = 

білоруська мова. Зауважимо, що на Наддніпрянській Україні традиція 

називати старобілоруську мову литовською трималася ще і наприкінці 

XVII ст. В одній із справ Пирятинського міського суду за 1683 рік 

читаємо: «Васил, русявый, литовской мовы, чуприна лядская, писмо 

вмѣетъ»[40 : VI, 2]. 

V. Переклад текстів з інших мов рідною мовою.   

Якщо людина ставить за мету перекладати з мови на мову 

(практична потреба), отже, вона усвідомлює її окремішність. Говорячи 

про писемно-літературну руську мову, спроби перекладати нею тексти 

з інших мов: церковнослов’янської (Четья 1489, ПЄ 1556-61), 

давньоєврейської («Шестокрил» Иммануеля бен Иакова Бонфиса, 

«Тайна тайних» – др. пол. XV ст.), чеської («Сказаніε ω Сивиллѣ 

пророчицε» – др. пол. XV ст.), латини (фрагмент Вислицького статуту 

Казиміра Великого, «Повѣсть о трех королεх волхвах» – др. пол. XV 

ст.), польської («Розмова магістра Полікарпа зі смертю» – поч. XVІ ст.), 

у КА переклад з кальвіністької Брестської Біблії 1562 р.) [56 : 47–52] 

відомі лише в Україні та Білорусі. Нічого подібного невідомо в цей час 

у Московії. Лише в другій половині ХVІІІ ст. з’являються в Росії 

церковнослов’янсько-російські словники [60 : 105], тоді як в Україні 

та Білорусі вони відомі від кінця ХVІ ст. Чому так сталося? Відповідь 

очевидна: для росіян (москвинів) не було потреби перекладати з 

церковнослов’янської мови, оскільки саме ця мова й була в Московії 

єдиною літературно-писемною. Українці від кінця ХV ст. (Четья 1489), 
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білоруси від початку ХVІ ст. (Біблія Скорини 1519) разом з іншими 

європейськими народами прийшли до усвідомлення перекладу 

Святого Письма зрозумілою своєю «простою» мовою. У росіян 

«своєю» стала старослов’янська. 

VІ. Запозичення зі східнослов’янських до інших мов.  

Дуже складно розмежувати між українською та білоруською 

мовами руські запозичення цього періоду в польській, чеській, 

румунській, литовській. Але вони є, і польські, чеські, румунські 

мовознавці їх саме й потрактовують як руські (українські чи 

білоруські). У полоністиці русизми (українізми) польські мовознавці 

виявляють від XVІ ст. [70; 71; 72].  

Що стосується росіїзмів, то їх появу, наприклад, у польській 

мові дослідники відзначають переважно від ХІХ ст.: «В основном 

русизмы – это приналежность нового времени, они отмечаются в 

польском языке не ранее начала ХІХ в.» [57 : 104]. Щодо росіїзмів 

ранішої доби, то відзначено в польській мові XVІІ ст. лише кілька 

лексем, пов’язаних передовсім із рисами вдачі москвинів. Г. Риттер 

називає такі слова, які можна вважати безпосередніми запозиченнями 

з російської мови: bladyniec (‘pogardliwy epitet, którym określano 

Rosjan’), wor (‘łotr, złodziej’), worowanie (‘bezeceństwo, przestępstwo’), 

zmiennik (‘zdrajca’), zmienny (‘zdradziecki’) [72 : 7]. 

До XVІ ст. білоруська, російська та українська мови були 

сформовані як самодостатні системи з чітко визначеним набором 

визначальних рис, аби їх трактувати як окремі слов’янські. Це 

стосується головно тогочасних розмовних мов. У XVІ ст. на україн-

ських та білоруських землях набула значного розвитку й розквіту 

писемно-літературна мова «руська», яка вочевидь, причому свідомо, 

протиставлялася церковнослов’янській (про що йшлося вище) і 

залежно від регіону зближувалася з місцевою розмовною стихією. Від 

другої половини XVІ ст. російські мовознавці починають відлік 

становлення російської національної мови (усної та писемної) [21 : 

164]. А відтак у мові писемних пам’яток трьох народів – українців, 

білорусів та росіян – щонайменше від XVІ ст. мали б бути мовні 

свідчення контактування цих етносів. Адже маємо незаперечні факти 

в історії, що такі міжетнічні взаємини між ними були. Однак у мові це 

або не відобразилося взагалі, або спорадично виявлено односторонні 

впливи: українізми та білорусизми в російській мові [26 : 241–243]. 
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Так само виокремлюють впливи білоруської мови на російську від 

часу найдавніших контактів і білоруські вчені: «Уздзеянне 

беларускай мовы на рускую было найбольш прыкметным у 

пачатковы перыяд станаўлення моў. … Уздзеяннем беларускай 

мовы на рускую абумоўлены выпадкі выкарыстання беларускай 

лексікі і сінтаксічных сродкаў у помніках рускага письменства 

канца 14 – пачатку 18 ст., більш позняга пранікнення беларускіх 

грамадска-палітычных тэрмінаў у рускую мову». Росіїзми ж 

активно починають проникати до білоруської мови лише від XVІІІ 

– ХІХ ст. «Ужо цалкам сфарміраваная ў 18 – 19 ст. на 

нацыянальнай аснове, руская літаратурная мова рабіла моцны 

ўплыў на беларускую мову» [31 : 460]. Зауважимо, що європейські 

запозичення проникали до російської мови переважно за 

посередництва руської, тобто української або білоруської мов. 

Поділяємо думку угорського славіста А. Золтана про те, що при 

розгляді результатів досліджень щодо полонізмів у російській мові, 

зіставляючи факти пам’яток російської мови з показниками 

західноруських пам’яток, ми неодмінно висновуємо, що впродовж 

ХV–XVI ст. до російської мови переважно проникали лише ті 

полонізми, які до появи їх у великоруських текстах були вже надійно 

засвоєні в мові західноруській, і що поряд із полонізмами в той-таки 

період потрапили до російської мови також власне західноруські 

(українські та/чи білоруські) слова [17 : 15]. Що стосується запозичень, 

наприклад, в українську з інших мов, починаючи від XVІ ст., то вони 

очевидні: полонізми, богемізми, германізми, тюркізми, мадяризми, як, 

зрештою, відзначено й зворотні процеси: українізми в польській, 

чеській, угорській мовах. Запозичень в інших мовах до XVІІ ст. з 

російської (не церковнослов’янської) немає. 

Надзвичайно непросте питання про мовні українсько-білоруські 

взаємовпливи найдавнішої доби. І все ж вони є.  

У XVІ ст. в лексиці білоруського варіанта руської мови можна 

знайти лише окремі утворення, що не були відомі в Росії й обмежено 

вживалися в Україні. Ю. Шевельов окремі приклади з аканням в 

українській мові багатий, гарячий; цеканням, дзеканням – бадьорий, 

буцім пов’язує саме із впливом білоруської мови [65 : І, 132]. В. Руса-

нівський допускає такі давні білорусизми в українській мові: дѣцкий, 
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свирѣпа, свирон (приміщення для зерна), паренина (неоране на зиму 

поле), допустовий сполучник ач ‘хотя’ [45 : 71].  

Розуміння своєї окремішності видно з виділення й усвідомлення 

інших, не своєї, мов. Назви мов показово засвідчують культурну 

географію зв’язків українців та білорусів із світом: «зъ еврейскаго 

язика», «влоскии языкъ», «языком полскимъ», «лядского язика»,  

«еллинский, латинский язик», «арапськимъ язиком», «сvрскимъ 

языкомъ», «нѣмецкимъ языкомъ», «языком ха(л)дєискы(м)», 

«татарским язиком», «римським язиком» [62 : 137].  

Від з’яви на історичній арені народів і країн з’являлися й їхні 

етноніми та їхні атрибутиви; разом з тим цими атрибутивами, як 

правило, називали й мову: поляки – польський – польська мова; німці 

– німецький – німецька мова; татари – татарський – татарська мова; 

волохи – волоський – волоська мова; греки – грецький – грецька мова; 

русини – руський – руська мова. Але такий ланцюг обривається на 

Московії: Москва (країна) – москва, москвини, московити (народ) – 

московський (етноатрибутив), але вкрай рідко маємо означення 

московської мови. Лише поодиноко в писемних пам’ятках трапляється 

словосполучення московська мова: «Ieden nasz Towarzysz umiał 

exprimere [wyrazić] mowę Moskiewską [...] Pyta niemasz tu Lachow» 

( PasPam 98) [68]. Зрозуміло, що така мова в цей час (XIV–XVII ст.) 

поряд із польською, руською, чеською, латиною, грецькою … була. 

Однак на культурно-освітньо-церковне життя тогочасної Східної 

Європи московська (російська) мова або не справляла жодного впливу, 

або цей вплив був мізерний.  

VІІ. Руський=православний. 

Послідовно номен руський використовували жителі усіх 

східнослов’янських теренів у контекстах, пов’язаних із православною 

вірою. Чи не вперше таке вживання зустрічаємо в Скорини – «Біблия 

руска…» (1519 р.) [12 : VI, 428]. Надалі таких контекстів стає більше: 

«От д͠нѧ св͠тго Василя руского свѧта» [42 : 70]; «У Гаца (священика – 

В.М.) пограбили … быблεю рускую…» [1 : 60]. У пам’ятках російської 

писемності: «А живут в том погосте крещеные лопари руские веры 6 

человек» [47 : XXII, 260]. 

ВИСНОВКИ  

Етнономени русини, русь від часу перших фіксацій у писемних 

пам’ятках послідовно пов’язувалися передовсім із предками українців, 

http://sxvii.pl/index.php?strona=kw_cyt_zr&id_zrodla=568
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які проживали в Русі → Галицько-Волинській Русі → частково 

Литовській Русі → Козацькій Русі-Україні → Україні та білорусів, які 

проживали в Русі → Литовській Русі → Білорусі. Руссю також 

називали жителів Новгородської та Смоленської землі до часу їх 

загарбання московськими князями під опікою монголів. Етапи 

російської державності: Русь → Монгольська Русь →  Московське 

царство/Московія → Росія. Від появи на геополітичній мапі 

Московської держави етнономени русини (русь) та москвини 

(московити) послідовно протиставляються як різні етноси.      

Лінгвономен руська мова/язик пов’язувався спочатку з 

літературно-писемною мовою людей руських (українців та білорусів), 

а згодом також із мовою захоплених руссю північних та східних 

земель. Русини протиставляли свою «прирожону» руську мову 

церковнослов’янській. Руська мова, золотий вік якої припадає на часи 

Великого князівства Литовського, у XIV–XVI ст., виконувала функції 

офіційної в князівстві, але в умовах подальшого бездержав’я, без 

опертя на конкретні місцеві говірки, а відтак, не маючи під собою 

живильного народного джерела, пристосовувалася спочатку до 

польської, потім до церковнослов’янської у її московському варіанті, 

аж доки не померла майже скрізь природною смертю. Народно-

розмовний український та білоруський струмінь, пробившись крізь 

церковнослов’янський мовний бар’єр, так і не пробивсь остаточно 

крізь наддіалектність руської книжної мови в XVІ–XVIІ ст. Однак 

руські простомовні традиції в Україні та Білорусі дали поштовх для 

народження національних мов на народній основі. Невдовзі 

церковнослов’янську та значною мірою штучну руську мови було 

зметено й розчищено дорогу для постання новоукраїнської та 

новобілоруської літературних мов. Народно-розмовний російський 

струмінь крізь церковнослов’янський фільтр пробивався слабо. У 

Московії умов для протиставлення живої російської мови церковно-

слов’янській не було. Навпаки «на відміну від Литовської Русі, де до 

кінця XV ст. церковнослов’янський елемент у великокняжих грамотах 

зникає, у Московській Русі ніщо не перешкоджало неперервному 

впливу церковнослов’янської на канцелярську мову, передовсім, певна 

річ, на стійкі формули, і цей вплив підтримував уживання традиційних 

формул допетрівської епохи» [17 : 41]. Російська літературно-писемна 

мова формувалася передовсім на основі церковнослов’янської із 
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долученням місцевого слов’янського та фіно-угорського, а також 

українського й білоруського розмовного елемента. Тому літературна 

російська мова на народній основі (на відміну від української та 

білоруської) так і не постала; остаточного розриву між двома мовними 

стихіями не відбулося, відбулося швидше їх об’єднання, причому 

неспівмірне на користь церковнослов’янської.  

Етноатрибутив руський (русьскыи, руский, рускии, роускии, 

роускый, русскіи, руски, роуски, русъкии, рускіи, роускы, рускыи, рускiй, 

русскый, рускi) у писемних пам’ятках ХІV–ХVІІ ст., творених на 

українських та білоруських землях, що входили до складу Великого 

князівства Литовського та Речі Посполитої, вживано в поєднанні з 

іменниками: народ, мова, звичаї, віра. Руський народ = русини 

(українці й білоруси); руська мова (проста) = писемно-літературна 

мова русинів (українців та білорусів) із різним відсотком їхнього 

живого мовлення, що протиставлялася церковнослов’янській; руські 

звичаї = українські та білоруські звичаї; руська віра = православна віра, 

віра русинів (українців, білорусів) та москвинів (росіян). Ці ж таки 

терміни вживано й у Монгольській Русі, пізніше Московії, але із 

певними особливостями: руський (русский) народ = москвини 

(росіяни), але ≠ русини (білоруси, українці); руська мова (русский язык) 

= місцева російська розмовна, але ≠ російська писемно-літературна 

мова, оскільки російська писемно-літературна мова = 

старослов’янська московського ізводу. У процесі третього 

південнослов’янського впливу має місце напластування 

(перенесення) південно-західно-руської мовної ситуації (дві 

книжні мови: «словенська» та «проста» або «руська» (українська 

та білоруська – В.М.) на великоруську (одна книжна мова: 

«словенська», вона ж і «руська» (російська – В.М.) [61 : 373]. 
Руський – єдиний термін-етноатрибутив, що всупереч складним 

історико-політичним обставинам зберігав свою тяглість, даючи 

безсумнівну самоідентифікацію (ендоетнономен) українцям, а від ХІV 

ст. білорусам, попри всі політичні маніпуляції навколо нього у ХVIII–

ХХI ст. [62 : 189].  
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WHO WAS CALLED «RUS PEOPLE» IN RUS  

AND IN POST-RUS GEOPOLITICAL FORMATIONS?  

(To the history of using of ethno- and lingual nomen «rus'kyi» in 

Ukrainistics, Belarusistics and Russistics)  

 

Victor Moysiyenko  

 
The ethnonomen «Ruthenian», linguonomen «the Ruthenian language» and 

ethnoattribute «ruthenian» using is analysed in the article on the numeral examples from written 

monumental books from the different periods of time. The complete lexical and practical 

difference in these nomens’ using for ancestors of Byelorussians, Ukrainians and Russians 

naming in different periods by their contemporaries and by the scientists since 19th century till 

nowadays is ascertained. 
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РУСЬКА (УКРАЇНСЬКА) МОВА НА 

ХІ АРХЕОЛОГІЧНОМУ З’ЇЗДІ В КИЄВІ 1899 РОКУ 

 

Богдан Сокіл 

 
Звернено увагу на політику російських урядовців щодо української мови на ХІ 

Археологічному з’їзді в Києві. З’ясовано причину відмови галицьких учених від участі 

в роботі з’їзду. Описано реакцію науковців на заборону виголошення доповідей 

українською мовою. 

Ключові слова: археологічний з’їзд, наріччя, українська мова, українська 

література, заборона мови, українофільство, галицькі вчені, слов’янські вчені. 

 

Сумнозвісні укази та циркуляри російського уряду, які 

фактично забороняли існування української мови на території України, 

не могли не позначитися негативно на її функціонуванні в усіх сферах 

суспільного життя. Українську мову усунули зі шкільництва, суду та 

інших суспільних сфер. Яскравим свідченням наслідків заборон 

української мови був ХІ Археологічний з’їзд, який відбувся у Києві в 

1899 році. 

Питання історії української мови висвітлювали у своїх працях 

багато як українських, так і закордонних дослідників, зокрема 

В. Німчук, П. Гриценко, І. Фаріон, Н. Ткач, М. Мозер, однак мовна 

політика російського уряду щодо української мови на ХІ 

Археологічному з’їзді в Києві описана вперше.  

Мета – розкрити ситуацію із забороною української мови на ХІ 

Археологічному з’їзді в Києві та описати дискусії в пресі навколо цієї 

проблеми.  

Протягом багатьох віків українські землі належали до різних 

держав.  

Доля населення в них була різною. Після приєднання Галичини 

до Австро-Угорщини центральний уряд у Відні видавав закони, якими 

намагався справедливо вирішити національне питання всіх складових 

частин держави. По-іншому складалася доля українців, які перебували 

у складі Російської імперії. Російські урядовці не сприймали українців 

як самостійну націю й усіма можливими способами намагалися 

русифікувати їх. Найнадійнішим і найефективнішим  способом 
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русифікації було заперечення самостійності української мови, що й 

робили в царській Росії. Результат сумновідомих указів та циркулярів, 

якими росіяни намагалися заборонити українську мову, знайшов своє 

продовження й на ХІ Археологічному з’їзді в Києві.  

13 серпня 1899 року в Київському університеті розпочав роботу 

ХІ Археологічний з’їзд.  Регламент з’їзду  затвердив 17 травня 1898 

року міністр освіти. а всю підготовчу роботу здійснював комітет у 

царському археологічному товаристві в Москві. Почесним головою 

був князь Сергій Олександрович, дійсним – графиня Уварова. Головою 

київського комітету призначено проф. В. Антоновича, секретарем – 

проф. Ясінського [ 1 : 2]. 

У правилах з’їзду, які виробиа підготовчий комітет,  було 

зазначено, що «всею ученою частію зъѣзду руководитъ ученый 

комітетъ», який складається з голів і секретарів 11-ти відділів з’їзду, 

вибраних з-поміж професорів і делегатів навчальних закладів. У цих 

правилах також вказано, що  «предсѣдателимъ вôддѣлôвъ кладе ся за 

обовязокъ, за потвердженємъ ученого комітету зъѣзду допускати до 

вôдчитаня лише тû рефераты, котрû на се заслугують; устнû 

оповѣщеня допускає комітетъ по розслѣдженю темъ». Почесний 

голова засідання повинен зупинити кожного члена з’їзду, який у 

своєму виступі віддалиться від теми або  наукової мети. Жодне нове 

питання не могли порушити на з’їзді без попереднього повідомлення 

комітету [ 2 : 1]. 

Організаційний комітет, оголосивши про Археологічний з’їзд,  

розпочав підготовчу роботу. Було признана бажаною участь 

слов’янських учених а тому вирішили запросити слов’янських вчених 

з Австрії та Балканського півострова. Бажаючи розширити географію 

учасників з’їзду, «Імператорське московське археологічне товариство» 

вирішило допустити читання рефератів і ведення дискусій серед інших 

слов’янських мов, також і галицько-руською мовою [ 3 : 2]. 

Галицькі вчені радісно зустріли звістку про допущення 

української мови до роботи на з’їзді і вирішили взяти в ньому участь. 

Президії філологічної та історико-філологічної секцій 

звернулися до  членів Товариства з пропозицією підготувати доповіді 

й подати їх у канцелярію товариства, а також написати анотацію 

виступу (10-20 рядків), щоб зареєструватися для участі в з’їзді [4 : 1]. 
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Із доповідями зголосилися виступити професори Львівського 

університету М. Грушевський і Ф. Колесса, члени Наукового 

товариства ім. Шевченка Кордуба, Шухевич, І. Франко, М. Гнатюк, 

Рудницький і Охрімович [ 2 : 1].  

Звістка про допущення української мови до роботи в з’їзді 

викликала значну опінію серед певних російських кіл. 

Представники Київського університету св. Володимира 

професор кафедри слов’янських мов Флоринський (зросійщений 

українець) і ректор Фортинський (зросійщений поляк) категорично 

висловивлися проти рішення Імператорського Московського 

археологічного товариства [3 :  2] . 

Вони твердили, що українська мова є жаргоном російської і 

нею не можна обговорювати наукових справ і назвали її 

«хохляцькою» [5 : 1]. 

Флоринський та Фортинський звернулися до міністра освіти 

п. Боголіпова із пропозицією заборонити виступи на з’їзді українською 

мовою [6 : 1]. 

Порадившись із міністром внутрішніх справ, Боголіпов видав 

розпорядження, згідно з яким не дозволив читати доповіді руською 

мовою. Свою позицію міністр освіти намагався пояснити прагненням 

довести окраїни імперії до того, що вони нічим не відрізняються від 

центральних губерній, зокрема Орловської, Рязанської тощо [ 7 : 1]. 

Міністерство заборонило читати доповіді українською мовою і  

Товариство імені Шевченка у Львові відмовилося брати участь у 

зібранні і прислало таку телеграму: «Товариство имени Шевченка у 

Львовѣ постановило не брати участи въ археольоґічномъ зъѣздѣ въ 

Кієвѣ зъ огляду на заборону читаня рефератôвъ въ языцѣ малорускôмъ. 

Рефераты, якû були призначенû до читаня на зъѣздѣ, постановило 

Товариство имени Шевченка выпечатати окремою книжкою яко 

прилогу до «Записокъ» товариства въ мѣсяцû вереснû» [8 : 3]. 

Урядові кола після видання розпорядження про заборону 

виступів українською мовою на з’їзді зрозуміли, що таке рішення  

компрометує Росію в очах не лише слов’янства, але й цілого 

цивілізованого світу. Адже такої нетолерантності та переслідування 

мови якогось народу немає ніде, оскільки це привілей однієї Росії. 

Унаслідок цього міністр освіти звернувся до президента 

Археологічного товариства графині Уварової із пропозицією 
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звернутися до міністра внутрішніх справ, аби той дав дозвіл галичанам 

вживати на з’їзді рідну мову, але з такою умовою, щоб вони читали 

свої доповіді окремо, за зачиненими дверима, щоб при таких доповідях 

було не більше 25 спеціально вибраних осіб. Міністр освіти 

намагається долучити до науки не тільки політику, але й поліцію. 

Відповідно отримавши такий дозвіл, президент наукового зібрання 

повинен був запросити поліцію, щоб вона стежила, чи ніхто з 

«невибраних» учених не зайшов до зали і чи їх кількість не перевищує 

встановлену. Таке рішення було образливим не тільки для галицьких 

учених, але й  для всіх учасників Археологічного з’їзду [9 : 1]. 

Звістка про заборону виступів українською мовою на ХІ 

Археологічному з’їзді набула широкого розголосу. У пресі стали 

з’являтися статті як прихильників, так і противників такого вчинку 

російського уряду. Підтримували таке рішення, як правило, російські 

шовіністичні видання. Так,       в одній із статей газети «Свѣтъ», яку 

редагував відоми1 «генерал» Комаровим, знаходимо повторення 

звичайних нападів на «українофілів». Принагідно зауважимо, що пора 

б викинути з ужитку ту назву: як серед французів не може бути 

«французофілів», серед поляків – «полякофілів», так і серед українців 

не може бути «українофілів», а є лише українці, цілком визначена 

етнографічна одиниця, з визначеними історичними й культурними 

правами. «Свѣтъ» називає багату мову малоруського племені 

«смѣхотворнымъ, искусственнымъ язычіємъ», «сочиняемымъ ради 

политики», «нелѣпою мѣшаниною словъ», котрої «не понимаетъ 

народъ ни въ Галиціи, ни въ нашихъ малорусскихъ губерніяхъ» [9 : 1]. 

У докір  галицьким українцям «Свѣтъ» вказує на чехів, які, боронячи 

свою національну самостійність сильніше, ніж українофіли (за що 

«Свѣтъ» висловлює їм свою симпатію і похвалу), тим не менше 

читають свої реферати в Росії по-російськи, не бояться порушити 

рівноправності своєї мови з російською. Але ж на права чеської мови 

ніяких замахів у Росії не було, а у своїм краю, де вони мусять боротися 

з «німецькими Комаровими», чехи в подібному випадку не відступили 

би від своєї мови, хоча б і признали високі достоїнства мови Гете чи 

Канта. Як останній доказ, наводить «Свѣтъ» висловлення відомого 

славіста проф. В. Яґіча, який, вбачаючи в російській мові всі елементи 

майбутньої спільної слов’янської мови, докоряє слов’янам, що не 

хочуть вчити її (російську мову – Б.С. ). Здається, майбутня доля 
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російської мови у слов’янському світі не лише не виключає конечності 

розвитку окремішніх літератур іншими слов’янськими мовами, але й 

значною мірою залежить від вільного росту слов’янського 

національного самопізнання, невідлучного від плекання кожною 

народністю рідної мови та літератури. Той самий проф. В. Яґіч дуже 

виразно засудив ті перешкоди, на які наштовхуються в  Росії спроби 

роз’яснення малоруського питання хоч би на суто науковому ґрунті  

[10 : 1].  

У ХХ томі проф. В. Яґіч зазначає: «Для студіювання 

малоруської мови, літератури і етнографії в Росії в теперішніх 

обставинах сам ґрунт не вдячний. Тут жахаються всякого прояву в сім 

напрямі, начебто якого небезпечного сепаратизму, забуваючи при тім 

що як раз через душення і усякого свобідного розвою українсько-

руської народності, котрої існування прецінь не можна заперечити, 

може розвинутися спочатку незадоволення, а далі сепаратизм. Що 

можливо зробити в сих тісних обставинах для студіювання 

малоруської народної індивідуальності, робиться в місячнику 

«Кіевская Старина» тощо [11 :  628].  

Про українсько-руську літературу проф. В. Яґич писав: «Тим 

часом як той часопис («Кіевская Старина») виходить великоруською 

мовою, в Галичині ті самі студії ведуться малоруською або, як 

звичайно  говорять в Австрії – руською мовою в Науковім товаристві, 

званім «імені Шевченка», котре завдяки енергійній роботі галицьких 

русинів і тій моральній допомозі, яка їм на допомогу потиху йде з Росії, 

заповідається з часом розвинутися в руську академію наук. Кожен 

правдивий приятель культурного розвою мусить сим тішитися: ніколи 

не міг зрозуміти, чому се, наприклад, деякі славісти звичайно радіють 

поступові словаків, а навпаки русинам не сприяють ані трошки. Хто 

думає, що ця місцева робота, тісно обгороджена мовними межами, 

може пошкодити великоруській літературі і науці, той принижує 

значення і силу російської літератури…»  [ 11 : 629] . 

Так, київський кореспондент «Нового Времени» (ч. 8343), 

приховавши своє ім’я,  звинувачує українців, що Імперське московське 

археологічне товариство дозволило київському з’їздові читати 

реферати і проводити дискусії українською мовою. 

Із тої причини невідомий кореспондент нападає й на поляків за 

те, що їхню мову було допущено на з’їзді разом з іншими 
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слов’янськими, насміхається з якогось «українофільського жаргону», 

яким викладають у Львівському університеті і який наші «хохломани» 

називають «малоруською літературною мовою», а вкінці вказує, що 

допущення на з’їзді малоруської мови зустрінли з великою радістю 

місцеві українофіли, які скористаються можливістю «покалякать» на 

улюбленому жаргоні хоч би й під назвою галицького [6 : 1].  

У «Київській Старині» надрукував К. Михальчук під час роботи 

з’їзду велику статтю «Что такое малорусская рѣчь?». Данило 

Мордовець опублікував дві статті у «С. Петербурскихъ Вѣдомостяхъ». 

Зокрема, у статті «Не гасіть духа?» автора зауважує, що у «Діяніях 

апостольських» (гл.V, с 38) написано, що в часі переслідування 

перших апостолів євреями взяв їх в оборону якийсь Гамалиїл і 

звернувся до синедріону з такою бесідою: «І нині кажу вам, відступіть 

від тих людий і оставте їх; бо коли се предпринятє (проповідь 

апостолів) і се діло – від людий, то оно упаде, а коли від Бога, то ви не 

можете єго знищити; стережіть ся, щоби ви не оказали ся і 

богопротивниками!» [ 6 : 1]. 

У другім місці тих же «Діяній» (гл. ІІ, ст.1-13) сказано про те, що 

коли на Апостолів зійшов «Дух сьвятий і они стали говорити ріжними 

мовами, звісними в старинному сьвіті, то жиди, чуючи се, думали, що 

Апостоли – «пяні» і тому «ругаху ся имъ»[ 6 : 1]. 

На жаль і сором, зауважує Д. Мордовець, у кінці ХІХ століття 

дещо подібного, але далеко гідкішого діється і по нинішній день – 

гидкого тому, що євреї «рогаху ся» Апостолам просто з невігластва 

повною свідомістю нечистоти свого діла, задля чогось ті, що 

сповнюють се діло в глибині душі встидаються його і скривають свої 

імена. щоб чесні люди їх не осудили [ 6 :  1]. 

У «Русскихъ Вѣдомостяхъ», які виходили в Москві, 18 липня 

1899 року була надрукована стаття під назвою «Єще по поводу 

археольоґічного зъѣзду въ Кієве», у якій «членъ предварительного 

комитета» ХІ-го археологічного з’їзду» відповів на замітки, які в справі 

з’їзду з’явилися  в «Новом Времени» ч. 8392 за підписом «Вересай» і 

на зауваги, котрі в «Московських Вѣдомостях» подав якийсь «Ст. Ар.» 

(«Старий Археолог»). 

Вересай у своїх замітках висловлював думку, що одним із 

невідкладних завдань археології повинна бути організація 

етнографічних робіт для збирання пам’яток народної творчості, які вже 
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зникають, при цьому радить любителям малоруської мови більшу 

увагу звертати на прозу й поетичну народну малоруську мову, аніж 

«виробляти нові штучні наріччя» тої мови з незрозумілими словами 

навіть для тих, хто малоруську мову добре знає. Для організації 

етнографічної роботи радить Вересай відновити Відділ Географічного 

товариства в Києві, яке було закрите в 1876 році.  

«Член предварительного совета» не погоджується з думкою 

Вересая щодо завдань археологічних з’їздів і каже, що етнографічні 

роботи належать до товариств етнографічних: археологічні з’їзди 

можуть займатися етнографією і справді нею займаються не лише 

стільки, наскільки вона причиняється до роз’яснення старини. 

Відновлення відділу географічного товариства в Києві було б дуже 

бажане, але ця думка зовсім не нова. Її було висловлено не раз, зокрема 

в 1898 році на з’їзді природознавців і лікарів, що теж відбувся в Києві. 

Учасники цього зібрання зверталися в цій справі з проханням до 

міністерства. 

Важливою є відповідь, яку «член предварительного комітету» 

дав  Вересаєві  щодо «нової української мови». Член комітету писав: 

«Що до новои украиньскои мовы, то пытанє cе въ вôдношеню до 

зъѣзду повстало зъ уваги на готовнôсть галицкихъ ученыхъ взяти 

участь въ роботахъ зъѣзду, и лише зъ огляду на нихъ було се пытанє 

предметомъ толкôвъ. Имъ очевидно нема иншого выходу, якъ або 

читати свои рефераты въ тôй мовѣ або зовсѣмъ ихъ не читати. Пôслѣ 

гадки Вересая та украиньска мова буде для многихъ такъ само 

зрозумѣла, якъ болгарска або сербска. Може бути: але скоро Болгаре, 

Сербы, Чехи и Поляки будуть мали можнôсть промовляти до 

зôбраныхъ въ своихъ мовахъ, то несправедливо було бы вôдказувати 

сего галицьким ученымъ. Правда, що въ тôй украиньскôй мовѣ є 

немало робленого и штучного»; але у якій мові такого нема? Чи 

російські учені від ХУІІІ віку і досі не мусять придумувати нові слова 

і заводити нові терміни? Чи бесіда німецького вченого і навіть просто 

інтелігента є зрозуміла простому селянинові? «Роблені» слова в 

українській мові можуть когось клопотати своєю новиною, але коли 

вони вкореняться, то так само до них привикнуть, як ми привикли до 

слів, заведених Ломоносовим, Карамзіним та іншими російськими 

письменниками і ученими».  
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У дещо іншому дусі писав «Старий Археолог» у «Московськихъ 

Вѣдомостяхъ». Він застерігав, що на з’їзді в Києві «русскіе археологи» 

можуть чекати різних витівок українофільського характеру. Цю 

пересторогу він підтверджував тим, що два галичанини, – 

М. Грушевський та І. Франко – вирішили взяти участь у з’їзді зі своїми 

доповідями, які хотіли прочитати української мовою. «Старий 

Археолог» наголосив, що М. Грушевський народився в Росії і не має 

жодних перешкод читати свою доповідь російською мовою. Участь 

І. Франка в цьому з’їзді через його переслідування поліцією взагалі є 

неможливою. Отже, як резюмує «Старий Археолог», немає жодної 

потреби дозволити читати доповіді руською (українською) мовою, бо 

йдеться тут про «українофільську демонстрацію» на Археологічному 

з’їзді. 

На ці зауваги «Старого Археолога»  «член предворительного 

комітета» дає таку відповідь: 

«О скôлько намъ вѣдомо, водъ самого початку, скоро почались 

приготовленя до кієвского зъѣзду, признано, що бажана була бы участь 

славяньскихъ ученыхъ и длятого постановлено запросити на зъѣздъ 

славяньскихъ ученыхъ зъ Австріи и балканьского пôвосторва. Не 

знаємо, кого именно запрошували тû, що уладжують зъѣзд, и чи 

запрошували поодинокыхъ людей чи може звертали ся до 

університетôвъ, академій и товариствъ; але що-до Галичанъ, то 

вѣдомо, що они зголосили на зъѣздъ 15  рефератôв». 

Із цього випливає: 1) не два реферати, як пишуть «Московські 

Вѣдомості», заявлені від Галичини, а далеко більше; 2) ці реферати  не 

можна вважати за «дивацьку виходку», бо, судячи з їх назв, усі вони 

присвячені розгляду тих спеціальних наукових праць, які стосуються  

різних відділів з’їзду й цілком відповідають подібним доповідям, які 

виголошували російські вчені на попередніх з’їздах. 

Отже, немає жодної небезпеки щодо «дивацьких вихідок» 

українофільського характеру, бо тоді Старий Археолог кидає тінь на 

голів відділів [2 :  1].. 

У справі руських рефератів на археологічному з’їзді в Києві 

пишуть до «Руслана» з Києва: забороняючи вченим русинам із 

Галичини читати на археологічному з’їзді реферати рідною в Галичині 

мовою, міністр освіти простежив, що видана  заборона зробить перед 

освіченими людьми некорисне для міністерства враження. Так він 
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повідомив президента археологічного товариства, графиню Уварову, 

що він не проти звернутися до міністра внутрішніх справ про 

отримання  дозволу вживати галичанами на з’їзді рідну мову. Такий 

дозвіл можна було отримати з умовою, щоб галицькі русини читали 

свої реферати окремо, не на спільному зібранні всіх учасників, а при 

зачинених дверях і щоб при цьому читанні було не більше як 25 членів 

з’їзду, та й то ще вибраних. Нема що й казати, наголошує автор статті, 

що достоїнство й особисте і взагалі наукового зібрання не дасть ні 

президентові, ні членам з’їзду прийняти таку комбінацію і, певно, за 

таку ласку можна тільки подякувати міністрові просвіти. Тут міністр 

намагається до науки залучити не тільки політику (бо задля наукової 

промови потрібно дозвіл міністра внутрішніх справ), але ще й поліцію. 

Приставши на комбінацію міністра освіти, голова наукового зібрання 

мусив би кликати поліцію, щоби пильнувала, аби ніхто з «невибраних» 

учених не зайшов на засідання під час читання доповідей русинами. 

Треба видати окремі квитки на вхід і пильнувати, щоби без такого 

квитка ніхто не зайшов. Відомо, що галицькі русини, свідомі особистої 

й національної гідності, у жодному разі не прийняли би таку 

комбінацію, яку не можна не вважати образливою не тільки для 

русинів, але й для учасників археологічного з’їзду. [12 :  3].  

Отже, шовіністична політика російського уряду щодо 

української мови знайшла своє продовження і на ХІ Археологічному 

з’їзді, який відбувся в Україні. Доповіді, підготовлені українською 

мовою, так і не прозвучали на тому зібранні. 

________________________________________________ 
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 На матеріалі українських конфесійних пам’яток XIV cт. простежено зміни в 

системі консонантизму, пов’язані з відображенням твердості / м’якості приголосних 

звуків, з’ясовано діалектні процеси у консонантній системі староукраїнської мови того 

часу. Аналіз мовних явищ дає підстави стверджувати, що у богослужбових текстах 

панівною була церковнослов’янська писемна традиція, проте засвідчено наслідки 

фонетичних явищ, які стали нормативними в сучасній українській літературній мові, 

збереглися в українських діалектах.  

Ключові слова: конфесійні пам’ятки, приголосний звук, палаталізація, 

депалаталізація, діалект. 

 

Українські писемні пам’ятки XIV ст. фіксують чимало явищ, які 

представляють українську мову як окрему лінгвальну систему з її 

диференційними ознаками, діалектними особливостями, 

чужомовними впливами. Важко переоцінити важливість писемних 

свідчень для висвітлення фонологічного розвитку мови, 

репрезентованих у конфесійних пам’ятках з українських теренів.  

Богослужбові пам’ятки XIV cт. як джерело вивчення 

фонетичної системи староукраїнської мови здавна привертали увагу 

науковців, насамперед, П. Житецького, А. Кримського, О. Шахматова, 

Я. Запаска, Ю. Шевельова та ін. [5; 10; 23; 7 : 245-284; 24]. Окремі давні 

манускрипти стали предметом лінгвістичного аналізу, зокрема 

Пандекти Антіоха у списку 1307 р. – І. Панькевича [20], Луцьке 

Євангеліє XIV ст. – П. Бузука, Я. Баньчеровського [2; 1], Київський 

Псалтир 1397 р. – Г. Вздорнова, В. Німчука [3; 18; 17] тощо. 

Потребують більшої уваги вітчизняних мовознавців Путенське 
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Євангеліє XIII – XIV ст., написане, як припускають дослідники, на 

Буковині (в монастирі с. Путна) [26; 29; 28], Євангеліє Верковича 

XIII – XIV ст., яке містить риси галицько-волинських говорів [4; 15; 12 

: 2-20], Бибельський Апостол XIV ст., знайдений у с. Библо 

Старосамбірського р-ну, Лв. обл. [27], Луцький Псалтир 1384 року, що 

зберігається в бібліотеці Лоренца Медічі у Флоренції [30; 11], та ін. 

Мета нашої наукової розвідки – на матеріалі українських 

конфесійних пам’яток XIV cт. простежити зміни в системі 

консонантизму, пов’язані з відображенням твердості / м’якості 

приголосних звуків, з’ясувати, як це буде можливо, діалектні процеси 

у консонантній системі староукраїнської мови того часу. 

Епоха рукописної книжності, що поширювалася в Україні разом 

із християнською культурою, була позначена як впливом канонічних 

правописних традицій, так і свідомим чи несвідомим намаганням 

переписувачів уникнути незрозумілих або «незручних» графем, слів, 

словоформ, удосконалити громіздкий правопис, пристовувавши його 

до місцевого мовлення. Відтак крізь тканину релігійних текстів часто 

проступають риси місцевого мовлення. При лінгвістично-

географічному дослідженні мовних одиниць у діалектному просторі 

Л. Коць-Григорчук констатує, що узагальнена одиниця мовної 

статики, яка складається з територіально суміжних мовних фактів, 

становить мовне явище, а узагальнену закономірну одиницю динаміки 

мови вважають тенденцією [9 : 71], тож за допомогою аналізу різних 

мовних явищ можна простежувати тенценції розвитку мовних 

підсистем, зокрема, консонантизму. 
Богослужбові тексти XIV ст. відображають ознаки 

депалаталізації р перед голосними а та у, спричинені, вочевидь, 
народнорозмовним впливом: кесар  ЄВ, 87 б, 119 б, С. 11, Лазару КП 
67, Лазара ЄВ, 48 а, С. 11, мора ЄВ, 30 б, С. 11, назаранине ЄВ, 42 б, 
С. 11, рибара ЄВ, 23 а, С. 12, цроу ЄВ, 33 б, С. 11 і под., але традиційний 
правопис превалює: боур  КП, 67 зв., вечерю БА, 6 зв., вечер  ЄВ, 55 а, 
С. 8, горю (дієсл.) ПЄ, 96, грuдыи ЛП, 28 зв., др хла ЛЄ, 2 зв., з р  (!) 
и сл~нце КП, 101 зв., мор  КП, 97, напр же ЛП, 7, напр же КП, 9, 
ωлтарю КП, 59, полъмор  ЛЄ, 11, р дника БА, 10, р сны КП, 62 зв., 
Сухарь ПЄ, 27, творю БА, 33 зв., творю ПЄ, 26, твор имъ КП, 40 зв. 
та багато ін., і, вочевидь, гіперичне, тр пезоу ЛП, 28 зв., тр пеза КП, 
92 зв. Абсолютна більшість виявів ствердіння зафіксована в Євангелії 
Верковича, про територіальну належність якого науковці не дійшли 
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єдиної думки і визначили галицько-волинське походження тексту [4 
: 30; 15; 13 : 88].  

Незаперечні докази диспалаталізації р знаходять у пам’ятках 

раніших, зокрема, Ю. Осінчук у мові Добрилового Євангелія 1164 

року: вару, вратару, кесару, мору, разору, сътвороу, твороу, оузьру, 

оузру і под. [19 : 26], властиві для північного наріччя української мови. 

Аналіз тексту давав підстави деяким науковцям зараховувати пам’ятку 

до північного регіону, хоча численні випадки депалаталізації р 

охоплюють сьогодні Галичину, Буковину, які й на сучасному етапі 

характеризуються хитаннями у відображенні [р´] перед 

відповідниками а, ę [21; АУМ, ІІ, к. 115-116]. Слід урахувати й 

твердження мовознавців, що до XVI ст. носії більшості південно-

західних українських говірок диспалаталізації р`, найімовірніше, ще не 

знали [24 : 811-812; 14 : 233].  
Привертають увагу випадки написання л замість ль перед 

приголосними в текстах Пандектів Антіоха 1307 року: болша ПА, 38 б, 
безд лнаz ПА, 59 б, беспохвалнаго ПА, 268 а, в лми ПА, 63 а, д лма 
ПА, 49 б, лми ПА, 25 а., колми ПА, 56 а, молба ПА, 237 б, недоволно 
ПА, 51 б, толко ПА, 195 а, силныz ПА, 59 а та багато ін.; Луцького 
Євангелія: болше ЛЄ, 119, виталнїц  ЛЄ, 171, печални ЛЄ, 38, які 
дослідники пов’язують з українською так званою «середньою 
вимовою» л [2 : 126-127]. Зазначимо: загалом орфографія з л без 
наступного ь в пам’ятках староукраїнської мови представлена дуже 
широко: волно, силный (Віслицький статут, 1347), толко (Крехівський 
Апостол, 1560), доброволн , полскых (Акти села Одрехови, 1581), 
волно, болшъ (Актова книга Житомирського міського уряду, 1584), 
велми, пекелний (Луцидарій XVII ст.) та ін. [6 : 319]. «Нерозрізнення» 
твердого і м’якого л у мові Євсевієвого Євангелія свідчить, на думку 
В. Німчука, що в мовленні Євсевія відповідний голосний був 
напівм’який: власъ в льблоужи, плоуноу на землю, пр клоучилъ с  

сть, да не разлюча ть, Люки на [16 : 11]. Ю. Осінчук зараховує до 
живомовних рис Добрилового Євангелія 1164 року випадки 
диспалаталізації л перед приголосними суфіксів: доволни б дете, 
доволно сть, печ лни боудете, св тилникъ гор  и св та, св тилника 
въжегъ та ін., вважаючи їх характерними ознаками західнополіських, 
середньополіських, середньонаддніпрянських говорів [19 : 26]. 

Можна допускати: напівпалатальний л був властивий для 

говорів, на основі яких сформувалася південно-західна група діалектів 

української мови, про що свідчать і приклади в конфесійних пам’ятках 
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XIV ст. Інші дослідники історії мови звертали увагу на такі написання, 

«де, треба думати, писар спеціально підкреслює тверду вимову л: 

близьким и далным» [14 : 267], зумовлену занепадом зредукованого, 

що призвело до уподібнення л наступному твердому приголосному [8 

: 316]. Досить категоричною видається думка І. Панькевича, що 

приклади зі щезанням ь після л у Пандектах Антіоха не означають 

ствердіння цього приголосного, оскільки наявні написання з графемою 

ь у тих самих словах, тож зникнення її означає всього лиш занепад 

редукованого у слабкій позиції [20 : 8-9]. 
Часто мовний паралелізм у конфесійних текстах пов’язаний із 

процесами ствердіння шиплячих: конч етьсu ЄВ, 99 а, С. 14 – 
скончатис  ЄВ, 11 б, С. 14, ωбр ю КП, 89 зв. – ωбр  КП, 89 зв., 
притьч  ЄВ, 61 а, С. 9 – прича ЄВ, 46 б, С. 14, чюдеса КП, 152 зв. –  
ч деса КП, 150 тощо.  

Як стверджує В. Німчук, у мові Київського Псалтиря 1397 року 
після шиплячих ужито переважно йотовані: мєжюрамь , жажю, 
солжют, възалчю тощо, хоча є поодинокі винятки: лжы, ноужахоу с  
[18 : 16]. Але поряд із традиційними написаннями: золчь КП, 92 зв., 
дшю КП, 8, кожю КП, 143, лжю КП, 6, нашю КП, 61, несоу ю КП, 8, 
не постыжюс  КП, 39 зв., вь притчю КП, 66, оутвержю КП, 41 зв., 
чюдно КП, 9 чюжемоу КП, 60 зв. та ін., – зафіксовано словоформи, що 
можуть свідчити про депалаталізацію приголосних: величатис  КП, 
13, лжа, КП, 5, моужа КП, 6, одеръжа а  КП, 41, плача КП, 7 зв., не 
приближатс  КП, 41, вь притъчахъ КП, 105 зв. тощо.  

М’якість шиплячих відображено у більшості випадків з 
Луцького Євангелія XIV cт.: не вижю 7 зв., вось вшю 12 зв., дышюoю 
11зв., не и ю 10, межю собою 14 зв., недоставшю 8, одежю 13, 
помажють 12 зв., оуложю 7 зв. та ін., але подибуємо приклади 
ствердіння шиплячих: гр доу а 3 зв., отроча 13 зв., пла аницю 12 зв., 
пребываю аго 10 зв., оуслышать 10 тощо.  

Паралелізм у написанні шиплячих приголосних виявляємо і в 
мові Луцького Псалтиря: дшю мою ЛП, 5 зв., живоу ихъ ЛП, 37 зв., въ 
жили и ЛП, 16, и ю и ЛП, 29 зв., насы юсu ЛП, 18 зв., немо и ЛП, 
16 зв., несоу ю ЛП, 6, ωмочю ЛП, 5 зв., ωчи ю ЛП, 20, оуврачюи ЛП, 
19, поглажю ЛП, 23, не постыжюс  ЛП, 32 зв., чюдно ЛП, 7, чюжии 
ЛП, 23, съ шюмомь ЛП, 10 зв. і под., проте є випадки іншої реалізації 
шиплячих: в нчалъ ЛП, 7 зв., державно ЛП, 16 зв., дша ЛП, 33, 
издалеча ЛП, 24, наоуча  ЛП, 22, непричастьна ЛП, 8 зв., ωбни авша 
ЛП, 8, не подвижатьс  ЛП, 17 зв., сконьча тьс  ЛП, 6 зв., печали ЛП, 
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8 зв., плача ЛП, 6, часть ЛП, 30 зв., по ади ЛП, 31, чаша 16 зв., 
шаташас  ЛП, 2 тощо; у текстах Пандектів Антіоха 1307 року: 
бывъшюю ПА, 7 б, въздвижють ПА, 18 б, дшю ПА, 17 а, лъжю ПА, 
106 б, надежю ПА, 14, плачю е ПА, 223 а, св ю ПА, 61 а, не хо ю 
ПА, 214 а, чювествь  ПА, 61 б, чюжа ПА, 88 а, чю мъ ПА, 106 а і под., 
але: дша ПА, 3 б, изьв ати ПА, 153 б, лъжа ПА, 106 б, о начатъц  
ПА, 9 б, осълоушалъ ПА, 99 б, пи а ПА, 18 а, повъчатис  ПА, 43 б, 
ръжа ПА, 29 а, чають ПА, 41 а та ін. 

Аналогічні зміни фіксуємо в пам’ятках південно-західних, а 
саме – в Бибельському Апостолі: вашю БА, 33 зв., възложю БА, 3, 
надежю БА, 4, наоучю БА, 10 зв., плачю ес  БА, 2 зв., положю БА, 
4 зв., не по ажю БА, 26, прохожю БА, 12 зв., в чюж хъ БА, 23 та ін., 
але: ваша БА, 35 зв., причастници БА, 13 зв., троужаю емоус  БА, 
24 зв., чаша БА, 5 тощо; у Путенському Євангелії: божии ПЄ, 135, не 
вижю ПЄ, 9, вложю ПЄ, 9, гр шьница ПЄ, 212, дышю ю ПЄ, 15, 
ж жд шта ПЄ, 122, н  и ю ПЄ, 13, сию притчю ПЄ, 33, слышю 
ПЄ, 13, стражю ПЄ, 107, соужю ПЄ, 13, оузвра юс  ПЄ, 103, чашю 
ПЄ, 66, члов чю ПЄ, 152, чюдитес  ПЄ, 12, але: възв аи ПЄ, 104, 
жатва ПЄ, 30, лежа а ПЄ, 3, начаша ПЄ, 107, ωт гъчають ПЄ, 121, 
въ прїтчахъ ПЄ, 94 і под.; у Євангелії Верковича: быш  ЄВ, 11 а., С. 8, 
вьпросиш  ЄВ, 7 б, С. 8, плач ас  ЄВ, 80 б, С. 9, праведнич  ЄВ, 
28 а, С. 9. притьч  ЄВ, 61 а, С. 9, але: им аго ЄВ, 41 а, С. 9, им оу 
ЄВ, 33 б, С. 9, ω(т)в аш  ЄВ, 2 б, С. 8, печалнї ЄВ, 16 а, С. 6 тощо. 

Оскільки у випадку депалаталізації превалюють буквосполуки 

жа, ча, ша, oа, а м’якість шиплячих дуже часто позначено у 

написаннях жю, чю, шю, oю, то можна допускати, що в конфесійних 

текстах відображено певну писемну закономірність, коли у сполученні 

з у шиплячі переважно м’які, а перед голосним а – дуже часто тверді 

приголосні. У цьому аспекті доцільним буде звернути увагу на думку 

Ю. Шевельова, що позначення чи непозначення м’якості та твердості 

шиплячих, які первісно були м’якими і не мали опозицій, не 

відігравало якоїсь істотної ролі, а отже й писарі не надто зважали на 

суто фонетичні нюанси, притаманні мовленню [24 : 703], тому 

спеціальне позначення палатальної вимови шиплячих у 

богослужбових пам’ятках могло не вважатися потрібним і 

обов’язковим.  

Засвідчено велику кількість написань йотованих голосних та ь 

після ц, які, вочевидь, указують на збереження м’якості приголосного 
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в мові переписувача Київського Псалтиря: десницю КП, 101, з ницю 

КП, 209 зв., мышцю КП, 95 зв., пшеницю КП, 85, лицю, пришлєць, 

конєць та ін. (поряд із дєсница КП, 61 зв., колесница КП, 89, конца КП, 

11 зв., ωвца КП, 9 зв., птица КП, 10, скорописца КП, 61 зв., вь 

стоуденець КП, 75 тощо); зазначимо, що ймовірна диспалаталізація 

африкати притаманна північноукраїнським говорам [18 : 16; АУМ, І, 

к. 112]. Водночас слід зауважити на припущення В. Німчука, що 

випадки з наявністю ъ або відсутністю ь чи ъ у кінці слова після ц у 

Київському Псалтирі 1397 року немасові й не дозволяють однозначно 

тлумачити їх як відображення диспалаталізації [17 : 223]. 
Численні різнописання, пов’язані з виявами ц, подибуємо у 

Пандектах Антіоха 1307 року: ωца ПА, 238 б – ωц  ПА, 306 а, 
пьшеница ПА, 272 а – пшеницю ПА, 38 а, пор. також: гр шница ПА, 
244 , кам ньца ПА, 151 б, поб дотворца ПА, 256 а, птица ПА, 233 а, 
пь ница ПА, 21 а, сесца ПА, 203 а, оудовица ПА, 57 а, але: десьницю 
ПА, 277 б, десныц  ПА, 31 б, дь ци ПА, 280 а, з ницю ПА, 93 б, лицю 
ПА, 231 б, ωвьцю ПА, 173 б, ω(т)риц ти с  ПА, 227 а, ωцю ПА, 246 а, 
пориц хоу ПА, 89 а, сесьцю ПА, 286 б, срдцю ПА, 119 а, толци ПА, 
47 б, черноризьцю ПА, 27 б, чюдотворець ПА, 55 б і багато ін. Навряд 
чи можна погодитись із висновками І. Панькевича, що у сполученні 
приголосних із а не була означена м’якість ні шиплячих, ні ц, причому 
написання з а не слід сприймати як ознаку твердості, бо вони були 
зумовлені графічною традицією [20 : 48]. 

М’який приголосний ц часто виступає в текстах поліської 
діалектної зони, зокрема, Луцького Євангелія XIV ст.: оц  ЛЄ, 9 зв. – 
оца ЛЄ, 6; а також: десніцю ЛЄ, 13, наріц мыи ЛЄ, 7 зв., ω(т) оц  ЛЄ, 
1 зв., пла аницю ЛЄ, 12 зв., слнцю ЛЄ, 12 зв., въ темницю ЛЄ, 6 зв. 
та ін. Перевага написань виталнїц , овцю, ц , цю, на думку П. Бузука, 
засвідчує, що ц було м’яке, як і в луцько-володимирській говірці [2 
: 127]. Я. Баньчеровський також висновує, що поєднання графем ц + а 
трапляється в Луцькому Євангелії дуже рідко й лише в кінці слів [1 : 9]. 

Варіативність відображень м’якості / твердості приголосного ц 
репрезентують тексти Луцького Псалтиря: ср(д)ца его ЛП, 25 – по 
ср(д)цю ЛП, 24 зв. Переважають написання з твердою африкатою: 
десница ЛП, 22 зв., законодавца ЛП, 11 зв., на колесницахъ ЛП, 25, до 
конца ЛП, 2 зв., ω(т) лица ЛП, 2, палица ЛП, 28 зв., пшеница ЛП, 4, 
члвклюбца ЛП, 10 та багато ін.; м’якість приголосного простежуємо у 
словоформах: застоупницю ЛП, 8 зв., зеницю ЛП, 18, мыщци ЛП, 
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22 зв., палицею ЛП, 2 зв., седмерицею ЛП, 14 зв., въ срдцихъ вашихъ 
ЛП, 4, по ср(д)цю ЛП, 24 зв. і под. 

Із текстів південно-західного походження – в Бибельському 
Апостолі: ω(т)цю БА, 35 зв., к лицю БА, 8 зв., проте також знаходимо: 
вдовицамъ БА, 1 зв., пшеница БА, 12 зв., пь ница БА, 1, в темницахъ 
БА, 34, чадца моz БА, 30 зв тощо; в Путенському Євангелії: въдовицю 
ПЄ, 116, во въмывалницю ПЄ, 158, горницю ПЄ, 155, жїтницю ПЄ, 
104, заимодавьцю ПЄ, 212, златницю ПЄ, 144, крупиць ПЄ, 96, 
члов коу коупьцю ПЄ, 215, ωци наши ПЄ, 28, ωцю ПЄ, 29, пла аницю 
ПЄ, 16, пшеницю ПЄ, 156, сл пцю ПЄ, 37, оу темницю ПЄ, 8, подъ 
смоковницею ПЄ, 6, смоковницю ПЄ, 140, телець ПЄ, 120, але: 
богоносца ПЄ, 229, Богородица ПЄ, 233, гостиньницоу ПЄ, 103, 
гр шьница ПЄ, 212, д вица ПЄ, 65, до коньца ПЄ, 83, съ любод ицамї 
ПЄ, 120, о мюрюносицахъ (!) ПЄ, 265, ωвца ПЄ, 7, ωвьцъ стада ПЄ, 160, 
ωца ПЄ, 12, своего перв ньца ПЄ, 229, смоковница ПЄ, 140, срдца 
твоего ПЄ, 102, старца ПЄ, 95, оудовица ПЄ, 92, чадо ПЄ, 120, ица 
ПЄ, 118 і под. 

У Євангелії Верковича вияви м’якості ц нечисленні: каженици 
ЄВ, 33 а, С. 16, овци ЄВ, 149 а, С. 16, птици ЄВ, 52 б, С. 16 напротивагу: 
агньц  ЄВ, 150 а, С. 9, вь житниц  ЄВ, 24 а, С. 9, любод иц  ЄВ, 
84 б, С. 9, мсц  ЄВ, 152 а, С. 9, м(ч)ц  Варвар  ЄВ, 165 а, С. 16, 
нарицаеми ЄВ, 3 а, С. 12, ωвц  ЄВ, 67, С. 9, на птиц  ЄВ, 24 а, С. 9, 
пшениц  ЄВ, 163 а, С. 9, сл пцоу ЄВ, 8 а, С. 6, ω(т) смоковьниц  ЄВ, 
87 а, С. 9, старц  ЄВ, 47 а, С. 9, оубииц  ЄВ, 37 б, С. 9 тощо. Як 
висновує С. Кульбакін, у Євангелії Верковича приголосні ц, ж, ш,  є, 
очевидно, твердими: обльцате 65 а, ωца 110 а, 7 а, 2 а, рьцате 37 б, 
тльцате 64 а, ωцоу 64 б, 65 б та ін.; покажате 36 а, слоужаше 25 а, 
оужась 43 а; ваша 11 а, слишаах  95 б, бывшоу 25 а; вьм а тс  2 б, 
гл оу 2 а, ω оутиш  91  та ін. [12 : 13-14], хоча пор. быш  ЄВ, 11 а., 
С. 8, вьпросиш  ЄВ, 7 б, С. 8 тощо. Приголосний ч, вважає науковець, 
виявляє дещо інші ознаки, оскільки превалюють сполучення ч , чю, чz, 
які вказують на м’якість приголосного: конч етьс  99 а, бес печ ли 
147 а, члчю 77 б, 153 б, сна члч  160 а, 162 а, чюдиш с  27 б, ч ш  
99 а, да не чюешь 71 а [12 : 14], а також: плач ас  ЄВ, 80 б, С. 9, 
праведнич  ЄВ, 28 а, С. 9 і под.  

Важливо, що і за спостереженнями В. Німчука, написання з 
йотованими після свистячого ц є панівними в богослужбовій пам’ятці 
ХІІІ ст. – Євсевієвому Євангелії: гостиньницю, дверниц , златницю, 
корабльцю, нариц ти с , оцю, оц , пьшеницю, въ темницю, сл пцю, 
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сл пц , ω(т) срдц , ц тоу та багато под. [16 : 10]. Аналогічні вияви 
простежує Ю. Осінчук у Добриловому Євангелії 1164 року: 
багр ницю, въдовицю, въсходницю, десниц , житьниц , коупцю, 
лицю, м дьницю, овьц , пла аницю, слньцю, стькл ницю, 
підтверджуючи їх аргументами І. Ягича, що м’якість ж, ч, ш та ц у 
східнослов’янських пам’ятках виражалася на письмі значно рішучіше, 
ніж у південнослов’янських, під впливом живого руського середовища 
[19 : 27; 25 : 76]. 

Аналіз мовних явищ, виявлених на основі текстів конфесійного 
стилю XIV ст., дає підстави висновувати, що панівною у 
богослужбових текстах була церковнослов’янська писемна традиція. 
Але «отримавши у Великому князівстві Литовському офіційний 
статус, руська мова проникла також у сферу православної (а пізніше й 
уніатської) церковної писемності» [22 : 226]. Засвідчено наслідки 
фонетичних явищ, які розвинулися у мовні тенденції і стали 
нормативними в сучасній українській літературній мові, збереглися в 
українських діалектах: ствердіння шиплячих приголосних (в нчалъ, 
державно, им оу, моужа, ωбни авша, чаша, ч деса тощо); 
депалаталізація р, властива більшості південно-західних українських 
говірок (кесар , Лазара, мора, назаранине, рибара, цроу та ін.); 
розвиток напівпалатального л, характерний для говорів південно-
західної групи українських діалектів (болше, виталнїц , печални 
тощо); ствердіння африкати ц, притаманне північноукраїнським 
говорам (вь житниц , мсц , нарицаеми, ωцоу, пьшеница, ср(д)ца 
і под.) та ін. Відображення шиплячих приголосних і ц у конфесійних 
текстах не дають чіткої картини локалізації щодо діалектних зон. 
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REPRESENTATION OF CONSONANTS’ PALATALIZATION / 

DEPALATALIZATION IN UKRAINIAN CONFESSIONAL 

RECORDS OF THE XIV TH CENTURY 

 

Inna Tsaralunga 

 
Liturgical manuscripts of XIV century of Ukrainian territories fix many phenomena 

that represent Ukrainian language as a separate lingual system with its differential features, 

dialectal features, alien influences. It is difficult to overestimate the importance of such written 

evidence to cover phonologic speech. 

The purpose of this scientific research is to track changes in consonant -related 

reflection hardness / softness of consonants, find out, how it is possible, dialectal processes in 

the system consonant old Ukrainian language of that period on the material of Ukrainian 

liturgical manuscripts of XIV century. 

Through analysis of ancient manuscripts it is found that liturgical texts was the 

dominant Church Slavic written tradition, but witnessed the consequences of phonetic 

phenomena that developed in linguistic trends and become normative in modern Ukrainian 

literary language, preserved in Ukrainian dialects: calcification hissing consonants (в нчалъ, 

державно, им оу, моужа, ωбни авша, чаша, ч деса etc.); depalatalization of «r», which 

is appropriate to most southwestern Ukrainian dialects (кесар , Лазара, мора, назаранине, 

рибара, цроу etc.); development of partly palatalized «l», which is characteristic of 

southwestern Ukrainian dialects (болше, виталнїц , печални etc.); calcification affricate “ts» 

inherent to North Ukrainian dialects (житниц , мсц , нарицаеми, ωцоу, пьшеница, 

ср(д)ца etc.) and others. Displaying of hissing consonants and «ts» in liturgical texts do not 

give a clear picture about the location of dialect zones. 

Key words: Liturgical manuscripts, consonant, palatalization, depalatalization, dialect. 
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У статті представлено ареал і статистику архаїчних ойконімів на *-ьskъ на двох 

історичних зрізах: до XIV і ХХ ст., проведені підрахунки їх кількості. Географічні назви 

на *-ьskъ, що належать до найранішого періоду, територіально сконцентровані у 

південно-західній, західній, північно-західній, північній і частково центральній частині 

України. Ці ойконіми були безпосередньо пов’язані із характеристикою об’єкта. 

Ойконіми на *-ьskъ пізнього періоду (XХ ст.) утворилися формально від прикметників 

із суфіксом *-ьskъ, їх ареал – Південь, Південний Схід та Схід України. На решті 

території у пізній період є також значна частина вторинних географічних назв на *-ьskъ. 

Картосхеми 1, 2 не тільки репрезентують конфігурацію ареалу ойконімів на *-ьskъ до 

XIV ст. і ХХ ст., але й відображають їх статистичну характеристику, це проявляється у 

його насиченості. 

Ключові слова: стратиграфія, ареал, насиченість ареалу, архаїчний ойконім, 

стратиграфічний метод.  

 

Стратиграфічні дослідження онімного матеріалу передбачають 

розгляд ареальних і статистичних параметрів ойконімії відповідних 

типів. С. Роспонд визначив поняття топонімної стратиграфії як  

«пошук структурно-топонімних нашарувань, залежних від часу і 

території» [15 : 159]. Цей метод застосовують у мовознавстві відносно 

недавно, однак в останні десятиліття він стає щораз популярнішим в 

українській ономастиці [6; 13; 14; 9]. Стратиграфічний метод 

передбачає кількісну характеристику, локалізацію географічних назв, 

встановлення хронології топонімів, тому використовувся у 

комплексних формантних дослідженнях ойконімії України. Ще у 

сімдесяті роки ХХ ст. появилися праці, у яких висвітлюються 

стратиграфічні параметри українського ойконімікону [2; 7]. 

mailto:kupchynska@gmail.com
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Опис ареалу та оприлюднення історично засвідчених назв є 

актуальними завданнями цієї розвідки, бо стратиграфія географічних 

назв на *-ьskъ ще не опрацьована. 

Стратиграфія будь-якого типу географічних назв передбачає 

порівняння окремих етапів його становлення та розвитку, адже 

ойконімія окремо взятої території становить певну систему. 

Об’єкт дослідження – географічні назви на *-ьskъ України, 

зафіксовані в історичних джерелах. 

Предмет дослідження – ареал і статистика архаїчних ойконімів 

на *-ьskъ на двох історичних зрізах: до XIV і ХХ ст. 

Ареалогію у слов’янському мовознавстві розглядають здебіль-

шого у зв’язку з діалектним простором [8; 4; 1; 11; 3; 12; 5], і це 

абсолютно закономірно й обґрунтовано. Ономастика також має 

значний потенціал щодо ареальних досліджень, але, на жаль, 

ойконімна ареалогія залишається на периферії ономастичних студій. 

Онімний матеріал, зокрема топонімія, тісно пов’язаний із лінгвальним 

простором, який «відповідає тій частині мовного простору, що є 

об’єктом його дослідження» [5 : 20]. Саме ойконімія як частина 

мовного простору є яскравим прикладом того, як на формування цього 

мовного пласту впливали лінгвальні і позалінгвальні чинники, як 

наслідок – ойконімія стає предметом вивчення не тільки лінгвістики, 

але й географії, історії, ареалогії, етнографії тощо. Лінгвальним 

простором у цьому разі є архаїчний тип ойконімів на *-ьskъ на 

території України в межах сучасних кордонів. Ойконім: 1) як назва 

географічного об’єкта є географічним фактом, водночас – це 

географічний просторовий факт; 2) як історичний факт є фактом часу 

[16 : 305]; 3) як мовний факт є фактом мовного простору. Усі ці три 

складники сформували ойконімний простір. Часова та просторова 

характеристика мовно-історичних процесів (а ойконіми є саме таким 

явищем) стає ознакою сучасної ономастики.  

Серед ойконімів на *-ьskъ виокремлено дві головні групи: 

 1) первинні – ті назви, які формувалися шляхом приєднання 

суфікса *-ьskъ до твірної основи, що безпосередньо характеризувала 

населений пункт. 

 2) вторинні – ті оніми, що утворилися опосередковано. 

Документований матеріал ойконімів свідчить, що до XIV ст. на 

території України формувались географічні назви на *-ьskъ лише 
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первинні. Їхня кількість незначна: у період до XIV ст. зафіксовано 

лише 41 назву.  

Упродовж XVIII–XXI ст. кількість вторинних географічних назв 

на *-ьskъ постійно зростала, це явище особливо яскраво представлене 

в ХІХ–XXI ст. Таке явище було пов’язане з тим, що суфікс *-ьskъ у 

процесі свого розвитку поступово втрачав первинний ойконімний 

потенціал, що й привело до формування його структурно-топонімної 

функції. Ще однією причиною такого масового виникнення назв на *-

ьskъ у XX ст. стало те, що самі відносні прикметники із цим суфіксом 

надзвичайно продуктивні, тому ця «активність» поширилася і на сферу 

онімів, порушуючи при цьому первинну мотивацію в процесі 

номінації географічного об’єкта. У такий спосіб і структурно   

«формалізувалася» топонімна функція суфікса *-ьskъ. Таке ж явище 

спостерігаємо і на прикладі географічних назв на *-ьn-, які теж із 

плином часу втратили безпосередній зв’язок із характеристикою 

місцевості, тому в XX–XXI ст. превалюють ойконіми, утворені 

опосередковано. Таку продуктивність назв із цими формантами можна 

трактувати як   «надпродуктивність», яка стала результатом творення 

ойконімів за аналогією.  

Ойконіми на *-ьskъ до XIV століття (Картосхема 1) 

Аналіз фактичного матеріалу ойконімів на *-ьskъ засвідчив, що 

в період до XIV ст. йдеться про первинні назви, які зосередилися на 

землях: 

 Волині (Луцьк – Рівне – Корець – Шумськ):  
Дорогъвьск(ый) (суч. н. Дорогиничі, Вл., 1250), Зарицьк (Рв., 1150), Камінь-

Каширський (Вл., 1196), Корьчьскъ (суч. н. Корець, Рв., 1151), Луцьк (Вл., 1085), 

Мильськ (Вл., 1150), Новомильськ (Рв., 1156), Орєльськъ (Волинь, 1204), Рудка-

Козинська (Вл., 1315), Търчьскыи (Волинська земля, 1231), Ушьскъ (Волинська 

земля, 1150), Чорторийськ Старий (Вл., 1100), Шумське (Тр., 1149). 

 Галичини (Олесько – Буськ – Яворів):  
Буськ (Лв., 1100), Воля-Добростанська (Лв., 1399), Воля Любинська (Лв., 

1391), Олесько (Лв., 1390), Пліснеськ (Галичина, 1233), Руда-Краковецька (Лв., 

1369).  

 Верхнього та Середнього Придністров’я (Миколаїв – 

Стрий – Сколе – Перегінсько): 
Кавсько (Лв., 1334), Крупське (Лв., 1394), Стільське (Лв., 1330), Перегінське 

(І-Фр., 1292), Синевідсько Вижнє (Лв., 1240), Синевідсько Нижнє (Лв., 1240), 

Топільська(е) (І-Фр., 1394).  
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 На цей період простежується осередок ойконімів на *-ьskъ на 

території Середнього Полісся (Черняхів – Радомишль): Городско (суч. 

н. Городище, Жт., 1257), Мическъ (суч. н. Радомишль, Жт., 1150) та на Східному 

Поліссі (русло р. Снов – Новгород-Сіверський): Гірськ (Чрг., 1240), Глинськ (См., 

1320), Морівськ (Чрг., 1154), Новгород-Сіверський (Чрг., 1044), Сновськ (Чрг., 1068). 

Уже до XIV ст. сформувалося порівняно значне зосередження 

назв цього типу в Середньому Подніпров’ї (Васильків – Переяслав-

Хмельницький – Корсунь-Шевченківський): 
Вырьское (Переяславська земля, I пол. ХIII ст.), Востьрьскыи (Переяславська 

земля, 1141), Котковское (Переяславська земля, I пол. ХIII ст.), Гумнинскій 

(Золотоніський у., I пол. ХIII ст.), Нежегольское (Переяславська земля, I пол. ХIII ст.), 

Салбановское (Переяславська земля, I пол. ХIII ст.); Мирославьскоє (суч. н. Витачів, 

Кв., 1151), Търчьскыи (Київська земля – р. Рось, 1093). 

У період до XIV ст. зафіксовано 41 ойконім на *-ьskъ, з них 23 

назви збереглися аж до ХХІ ст. 

Ойконіми на *-ьskъ XX століття (Картосхема 2) 

У XX ст. відбувається своєрідний вибух у появі ойконімів на *-

ьskъ по всій території України, виявлено 4237 новозасвідчених назв. 

Усі новозасвідчені основи цих назв – вторинні. Найбільш насиченими 

частинами ареалу виявилися центральні, східні, південно-східні, 

південні території України. Про аналогічне явище в російській 

ойконімії писав і В.А. Никонов:   «Нова хвиля -ск- в російській 

топонімії, помітна вже у XVII ст., особливо піднявшись у XIX ст., 

[вона] не вичерпалася до сьогодні. На території відносно пізнього 

масового російського заселення такі назви навіть переважають над 

іншими» [10 : 332]. Це певною мірою стосується українських 

територій. Єдиним регіоном, який не зазнав суттєвих змін, є 

Подністров’я. 

Подаємо перелік новозасвідчених назв із цього регіону: 
Авросіївський (Лв., 1946), Баранецька Воля (Самбір, 1934), Беревецький 

(Стн., 1946), Білинське (Лв., 1946), Бір-Кунинський (Лв., 1946), Бузьк (Лв., 1946), 

Висоцька Воля (Жовква, 1934), Висоцьке Нижнє (Лв., 1946), Вишневецький (Стн., 

1946), Волиця-Гніздичівська (Лв., 1946), Волиця-Деревлянська (Лв., 1946), 

Волоське (Лв., 1931), Воля-Бартатівська (Лв., 1946), Воля-Бунівська (Лв., 1946), 

Воля-Глиницька (Лв., 1946), Воля-Гомулецька (Лв., 1946), Воля-Облазницька (Лв., 

1946), Воля-Садківська (Лв., 1946), Воля-Сарнівська (Лв., 1946), Воля-Холоївська 

(Лв., 1946), Гаї Суходільські (Лв., 1946), Гаївка-Уманська (Лв., 1946), Гаї-

Старобрідські (Лв., 1946), Гірське (Др., 1946), Гірське (Лв., 1946), Гірське (Лв., 1946), 

Гірське (Стн., 1946), Глиницька Воля (Краковецький деканат, 1934), Глинянський 

Тракт (Лв., 1946), Голо-Равське (Лв., 1946), Грабська (Лв., 1946), Грузьке (Лв., 1946), 

Гута-Верхобужівська (Лв., 1946), Гута Обединська (Лв., 1946), Гута-Поняцька (Лв., 
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1946), Гута-Суходільська (Лв., 1946), Гута-Щирецька (Лв., 1946), Дем’янка-

Наддністрянська (Др., 1946), Дівська (Лв., 1946), Дубинська Дорога (Лв., 1946), 

Дубівський (Стн., 1946), Дубівський (Стн., 1946), Дубівський (Стн., 1946), 

Жовківський (Стн., 1946), Журавецька Руда (Угнівський деканат, 1934), Забужжя-

Добротвірська (Лв., 1946), Заводське (Лв., 1946), Загір’я-Кукільницьке (І-Фр., 1946), 

Задільське (Др., 1946), Задністрянське (І-Фр., 1955), Івано-Франківськ (І-Фр., 1962), 

Калуське Довге (Стн., 1946), Кам’янка-Бузька (Лв., 1946), Кам’янське (Лв., 1946), 

Княжівське (Янівка – Перегінсько, 1931), Конюшки-Семенівські (Др., 1946), 

Коропецький (Стн., 1946), Корчунок-Дашавський (Др., 1946), Корчунок-

Олексицький (Др., 1946), Костівський Середній (Стн., 1946), Коханівська Руда 

(Краковець, 1934), Краковецька Руда (Краковець, 1934), Краснодолинський (Лв., 

1946), Луг-Лисятицький (Др., 1946), Луг-Ходовицький (Др., 1946), Луцький (Лв., 

1946), Любинський (Лв., 1946), Любицька Гута (Равський деканат, 1934), Любицька 

Руда (Угнівський деканат, 1934), Майдан-Гологірський (Лв., 1946), Майдан-

Липовецький (Лв., 1946), Майдан-Пеняцький (Лв., 1946), Манастирська Руда 

(Равський деканат, 1934), Медиківський (Др., 1946), Млинська (Др., 1946), 

Млинський (Стн., 1946), Монастир-Дережицький (Лв., 1946), Монастир-

Лішнянський (Лв., 1946), Монастирок-Оглядівський (Лв., 1946), Монастирско 

(Косів, 1931), Монастирське (Стн., 1946), Ново-Варварівський (Лв., 1946), 

Новояворівськ (Лв., 1969), Оглядівська (Лв., 1946), Павликівський (Стн., 1946), 

Пенський (Лв., 1946), Первинська Вулиця (Лв., 1946), Петрицький (Стн., 1946), 

Підмамаївський (Лв., 1946), Пісоцький (Лв., 1946), Подільський (Стн., 1946), 

Подолянський (Др., 1946), Подолянський (Лв., 1946), Полонівський (Стн., 1946), 

Полянське (Др., 1946), Посада-Новоміська (Лв., 1946), Придністрянський (Др., 

1946), Пурицьке (Лв., 1946), Радянська Воля (Стн., 1946), Радянське Загір’я (Стн., 

1946), Руб’яницька (Лв., 1946), Руда-Брідська (Лв., 1946), Руда-Колтівська (Лв., 

1946), Руда-Коханівська (Лв., 1946), Руда-Крехівська (Лв., 1946), Руський (Стн., 

1946), Сеньківське (І-Фр., 1946), Сернівська Воля (Краковець, 1934), Сівка-

Калуська (І-Фр., 1946), Слобідка Більшівцівська (І-Фр., 1946), Слобода-Рівнянська 

(І-Фр., 1946), Стадницький (Лв., 1946), Стрілецьке (Лв., 1946), Улицко Середкевич 

(Немирів, 1934), Хлібичинська Турка (Стн., 1946), Черлянське Передмістя (Лв., 

1946), Шевське (Стн., 1946), Шевченківський (Лв., 1946), Шуманський (Др., 1946), 

Явірський (Др., 1946), Ясинська (Лв., 1946). 

Аналогічну ситуацію спостерігаємо також на Закарпатті та 

Буковині, де кількість назв цього типу збільшилася внаслідок 

переіменування в радянський час:  

Закарпаття: Бегендяцька Пастіль (Зк., 1946), Вовчанське (Зк., 1946), 

Добрянське (Зк., 1946), Задільське (Зк., 1946), Кобилецька Поляна (Зк., 1946), 

Косівська Поляна (Зк., 1946), Липецька Поляна (Зк., 1946), Лозянський (Зк., 1946), 

Невицьке (Зк., 1946), Руська Кучава (Зк., 1946), Руська Мокра (Зк., 1946), Руське 

(Зк., 1946), Руське Поле (Зк., 1946), Синевирська Поляна (Зк., 1946), Скотарське (Зк., 

1946).  

Буковина: Бережанський (Чрц., 1946), Вахнівський (Чрц., 1946), 

Великопільськ (Чрц., 1946), Гайдецька-Слобідка (Чрц., 1946), Гірський (Чрц., 1946), 

Горбанівський (Чрц., 1946), Грушівський (Чрц., 1946), Долинський (Чрц., 1946), 
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Долішній-Сторожинецький (Чрц., 1946), Зруб-Комарівський (Чрц., 1946), 

Круп’янське (Чрц., 1946), Кучупівська Долина (Чрц., 1946), Малинська Слобідка 

(Чрц., 1946), Полківський (Чрц., 1946), Руська (Чрц., 1946), Селецький Яр (Чрц., 

1946), Спаська (Чрц., 1946), Стрілецький Кут (Чрц., 1946), Тесницька (Чрц., 1946), 

Хряцька (Чрц., 1946). 

Великим масивом новозасвідчених назв цього типу 

представлене Західне і Середнє Полісся. Ось їхній перелік: 
Андріїв-Український (Жт., 1946), Анненская (Новоград-Волинський у., 

1911), Антонівка-Шепельська (Вл., 1946), Антопольская (Житомирський у., 1911), 

Арендарскій (Новоград-Волинський у., 1911), Арестовскій (Ровенський у., 1911), 

Артинськ (Жт., 1946), Артинскій лѣсъ (Овруцький у., 1911), Бабинскіе сѣнок 

(Новоград-Волинський у., 1911), Бабинскій (Житомирський у., 1911), Базарська 

Колона (Жт., 1946), Байрацький (Жт., 1946), Балицкаго (Житомирський у., 1911), 

Барановскій (Житомирський у., 1911), Баранскій (Дубенський у., 1911), Бардецкаго 

(Ізяславський у., 1911), Баремельський (Рв., 1946), Барскій-Лугъ (Новоград-

Волинський, у., 1911), Бачинскаго (Ізяславський у., 1911), Безоденскій (Дубенський у., 

1911), Бейзымовскій (Житомирський у., 1911), Бережецький Міст (Тр., 1946), 

Берездовскій-Цвѣтъ (Новоград-Волинський у., 1911), Березинскій-Церк. 

(Ізяславський у., 1911), Березівське (Вл., 1946), Березницкая (Овруцький у., 1911), 

Березовскаго (Ізяславський у., 1911), Березовская (Житомирський у., 1911), 

Берковскій (Овруцький у., 1911), Бечальський (Рв., 1946), Быстрицкая-Гута 

(Ровенський у., 1911), Бѣлецкій (Новоград-Волинський у., 1911), Білецька Долина 

(Тр., 1946), Білівські Хутори (Рв., 1946), Більськ (Рв., 1946), Білятицький (Рв., 1946), 

Більчанський (Рв., 1946), Бірківське (Жт., 1946), Близнецкая (Новоград-Волинський 

у., 1911), Бобрик-Теснівський (Жт., 1946), Бобрицька Болярка (Жт., 1946), 

Бобровская-Рудня (Ровенський у., 1911), Боголюбський (Вл., 1946), Бондарівський 

(Жт., 1946), Бондаровская-Гута (Житомирський у., 1911), Борисовский-Клиновець 

(Острозький у., 1911), Боровскаго (Новоград-Волинський, у., 1911), Братскій 

(Ізяславський у., 1911), Брицкаго (Новоград-Волинський у., 1911), Бродівське (Рв., 

1911), Броницька Гута (Жт., 1946), Бронський (Рв., 1946), Бугринскій-Майданъ 

(Ровенський у., 1911), Буда-Боровская (Овруцький у., 1911), Буда Воробьевская 

(Овруцький у., 1911), Буда-Голубіевичска (Овруцький у., 1911), Буда-Давидковская 

(Овруцький у., 1911), Буда-Ковалевска (Житомирський у., 1911), Буда-Литковская 

(Овруцький у., 1911), Буда-Обѣховская (Овруцький у., 1911), Буда-Ракитенская 

(Овруцький у., 1911), Буда-Рыжанская (Житомирський у., 1911), Буди-Осівські (Вл., 

1946), Будівський (Рв., 1946), Будки-Боровські (Рв., 1946), Будки-Собичинські (Жт., 

1946), Бузовскій-постъ (Кременецький у., 1911), Буковскіе-Хутора (Житомирський 

у., 1911), Бураковскій (Житомирський у., 1911), Бутинская (Кременецький у., 1911), 

Бучинскаго (Житомирський у., 1911), Бучинскаго (Житомирський у., 1911), 

Буянскіе-Корчунки (Луцький у., 1911), Вараський Бик (Рв., 1946), Варковицький 

(Рв., 1946), Варольцька (Вл., 1946), Василевскаго (Житомирський у., 1911), 

Васютинскаго (Житомирський у., 1911), Васьковичская (Овруцький у., 1911), 

Великобраталівське (Жт., 1930), Велицкъ (Ковельський у., 1911), Вербичанское 

(Ковельський у., 1911), Верещанскій (Кременецький у., 1911), Верховецкій-Боръ 

(Ровенський у., 1911), Выговскій (Овруцький у., 1911), Вигуричские-Озераны 
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(Луцький у., 1911), Вильск (Житомирський у., 1911), Вильскъ (Житомирський у., 

1911), Вильшановскій (Новоград-Волинський у., 1911), Високо-Українське (Жт., 

1946), Вышенская (Овруцький у., 1911), Вівчицьк (Вл., 1946), Вовчицьк (Вл., 1911), 

Водянський (Вл., 1946), Войткевичскіе-Будки (Овруцький у., 1911), Волинськ (Рв., 

1946), Волинський (Вл., 1946), Волица-Загоровская (Володимир-Волинський у., 

1911), Волица-Збытинская (Дубенський у., 1911), Волица-Суракловская 

(Дубенський у., 1911), Волиця-Морозовицька (Вл., 1946), Волиця-Порицька (Вл., 

1946), Володарськ-Волинський (Жт., 1946), Володимир-Волинський (Вл., 1946), 

Волосовская (Житомирський у., 1911), Волчецкъ (Ковельський у., 1911), Воля-

Ковельська (Вл., 1946), Воля-Свійчівська (Вл., 1946), Воплядовскій 1-й (Новоград-

Волинський у., 1911), Воплядовскій 2-й (Новоград-Волинський у., 1911), Воровская-

Рудня (Житомирський у., 1911), Воютинскій (Луцький у., 1911), Врочинскаго 

(Ізяславський у., 1911), Врублевскій (Новоград-Волинський у., 1911), Врублевскій 

(Новоград-Волинський у., 1911), Вулька-Вербичанская (Ковельський у., 1911), 

Вулька-Выдраницкая (Володимир-Волинський у., 1911), Вулька-Головинская 

(Ровенський у., 1911), Вулька-Дулибская (Володимир-Волинський у., 1911), Вулька-

Клесовская (Ровенський у., 1911), Вулька-Клюсская (Ковельський у., 1911), Вулька-

Ковельская (Ковельський у., 1911), Вулька-Котовская (Ковельський у., 1911), 

Вулька-Кочинская (Ковельський у., 1911), Вулька-Любитовская (Ковельський у., 

1911), Вулька-Марковичская (Володимир-Волинський у., 1911), Вулька-

Подгороденская (Ковельський у., 1911), Вулька-Порская (Ковельський у., 1911), 

Вулька-Порская (Ковельський у., 1911), Вулька-Радошинская (Ковельський у., 

1911), Вулька-Садовская (Володимир-Волинський у., 1911), Вулька-Свичевская 

(Володимир-Волинський у., 1911), Вулька-Угрузская (Володимир-Волинський у., 

1911), Вулька-Фалемичская (Володимир-Волинський у., 1911), Вулька-Халопская 

(Ровенський у., 1911), Вулька-Хрипская (Володимир-Волинський у., 1911), Вулька-

Шельвовская (Володимир-Волинський у., 1911), Вулька-Шрипинская (Ковельський 

у., 1911), Гаи-Крупецкіе (Дубенський у., 1911), Гаи-Левятинскіе (Кременецький у., 

1911), Гаи-Ситенскіе (Дубенський у., 1911), Гаї-Дев’ятинські (Рв., 1946), Галы-

Майданскъ (Луцький у., 1911), Герговскаго (Новоград-Волинський у., 1911), 

Гизовщинскій-Банковскій (Новоград-Волинський у., 1911), Гизовщинскій-Полевой 

(Новоград-Волинський у., 1911), Гірка-Ольшанська (Вл., 1946), Гладковицька 

Кам’янка (Жт., 1914), Глажевскій-Майданъ (Ровенський у., 1911), Глинскаго 

(Ізяславський у., 1911), Глинський (Рв., 1911), Глумчанський (Жт., 1946), Гнідецьке 

(Вл., 1946), Годыхскій (Житомирський у., 1911), Годыхскій-Лѣсъ (Житомирський у., 

1911), Голендры-Слободскіе (Острозький у., 1911), Голишинський (Жт., 1946), 

Головенская (Володимир-Волинський у., 1911), Головацкихъ (Ізяславський у., 1911), 

Головське (Жт., 1946), Горзвинські Долини (Вл., 1946), Городинівські Будки (Вл., 

1911), Городиск.-Гутиско (Кременецький у., 1911), Городоцьке (Вл., 1946), 

Городське (Жт., 1946), Гошовскій (Овруцький у., 1911), Грабовская (Житомирський 

у., 1911), Грабовская-Рудня (Житомирський у., 1911), Градиськ (Вл., 1911), 

Грембецкаго (Житомирський у., 1911), Грембецкаго (Ізяславський у., 1911), 

Грем’яцький (Рв., 1946), Грозівський Корчунок (Рв., 1946), Грушвицкій 

(Ровенський у., 1911), Губенскія-Будки (Луцький у., 1911), Гуська (Вл., 1946), Гута-

Бобрицька (Жт., 1946), Гута-Боровенська (Вл., 1911), Гута-Грушевская (Ровенський 

у., 1911), Гута-Забілоцька (Жт., 1946), Гута-Зеленицька (Жт., 1911), Гута-Камінська 
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(Вл., 1911), Гута-Лісівська (Вл., 1946), Гута-Логанівська (Жт., 1946), Гута-

Соначевская (Луцький у., 1911), Гута-Степангородская (Луцький у., 1911), 

Гутянське (Жт., 1946), Давидовская-Грезля (Овруцький у., 1911), Давидовская-Гута 

(Овруцький у., 1911), Дарницьке (Вл., 1946), Деняцкій (Новоград-Волинський у., 

1911), Деревичскій (Новоград-Волинський у., 1911), Деревичскій-Церк. (Новоград-

Волинський у., 1911), Дерецкое (Ковельський у., 1911), Дзержинськ (Жт., 1946), 

Дзержинськ (Жт., 1946), Дзержинськ (Жт., 1946), Дидовецкъ (Луцький у., 1911), 

Дібрівське (Жт., 1904), Добрынская-Гута (Житомирський у., 1911), Добровольський 

(Рв., 1911), Добросельскаго (Житомирський у., 1911), Долинскаго (Житомирський у., 

1911), Доминскій (Овруцький у., 1911), Дорогобужск.-Лѣсъ (Ровенський у., 1911), 

Дранча-Польская (Кременецький у., 1911), Дранча-Русская (Кременецький у., 1911), 

Дранчевскій-Постъ (Кременецький у., 1911), Дренецкія-Хатки (Житомирський у., 

1911), Дригловскій (Житомирський у., 1911), Дубенський (Рв., 1946), Дубецьк (Вл., 

1946), Дубина-Жуковецька (Вл., 1946), Дубинське (Вл., 1911), Дубинський Бір (Вл., 

1946), Дубичанське (Вл., 1946), Ендржіевскаго (Новоград-Волинський у., 1911), 

Жаборицька Гута (Жт., 1946), Жеребецкій (Житомирський у., 1911), Жолковскаго 

(Новоград-Волинський у., 1911), Жорнівський (Рв., 1946), Жубровичьнискій 

(Овруцький у., 1911), Жуківський (Рв., 1946), Заборольський (Вл., 1946), 

Забродський (Вл., 1946), Завидівський (Рв., 1911), Заводський (Жт., 1946), Загатське 

(Вл., 1911), Заграське (Вл., 1946), Задубицьке (Рв., 1946), Закорчицьке (Рв., 1946), 

Закусиловскій (Овруцький у., 1911), Залежейске (Ковельський у., 1911), Залѣвскаго 

(Ізяславський у., 1911), Замысловичская-Рудня (Овруцький у., 1911), 

Замысловичскій-Млынокъ (Овруцький у., 1911), Заморський (Рв., 1946), Занивське 

(Вл., 1946), Заньківська (Жт., 1946), Затустальський (Рв., 1946), Заченське (Вл., 

1946), Звѣрховскъ (Ровенський у., 1911), Згарильська (Вл., 1946), Зеленицкая-

Вулька (Житомирський у., 1911), Зміївська (Вл., 1946), Івачківський (Рв., 1946), 

Изабелинскій (Новоград-Волинський у., 1911), Іршанськ (Жт., 1953), Калусовская 

(Володимир-Волинський у., 1911), Каменка-Гладковичская (Овруцький у., 1911), 

Каменка-Суховольская (Новоград-Волинський у., 1911), Каменка-Толкачевская 

(Овруцький у., 1911), Каменскій (Ровенський у., 1911), Кам’янка-Токарівська (Жт., 

1946), Кам’янське (Жт., 1946), Карпилівський (Рв., 1946), Кашицкіе (Дубенський у., 

1911), Келицкій (Житомирський у., 1911), Киналевскаго (Житомирський у., 1911), 

Киселевская-Гута (Житомирський у., 1911), Кисорицький (Рв., 1946), Клепачевская 

(Луцький у., 1911), Клітицьк (Вл., 1911), Кляровская-Яновка (Житомирський у., 

1911), Княжа-Звягельская (Новоград-Волинський у., 1911), Княжа-Корецкая 

(Новоград-Волинський у., 1911), Княжеская Слободка (Новоград-Волинський у., 

1911), Ковалевская-Рудня (Житомирський у., 1911), Коваленская-Корчма 

(Новоград-Волинський у., 1911), Коваленскій (Житомирський у., 1911), Ковальскаго 

(Ізяславський у., 1911), Ковальскаго (Ізяславський у., 1911), Козинскіе-Хутора 

(Острозький у., 1911), Козлинскій-Майданъ (Ровенський у., 1911), Колмовиский 

(Володимир-Волинський у., 1911), Колодязьке (Вл., 1946), Колцкой-Кривотинъ 

(Овруцький у., 1911), Конская-Долина (Кременецький у., 1911), Кончевскаго 

(Ізяславський у., 1911), Копачевскій (Луцький у., 1911), Корецкая-Корчма (Новоград-

Волинський у., 1911), Корецкій (Новоград-Волинський у., 1911), Корецкій-Большой 

(Новоград-Волинський у., 1911), Корженевскаго (Ізяславський у., 1911), Коржовскій 

(Новоград-Волинський у., 1911), Корытыщскіе Луги (Житомирський у., 1911), 
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Коростовскій (Острозький у., 1911), Кохановскаго (Новоград-Волинський у., 1911), 

Краснопольскій (Овруцький у., 1911), Кременецкій Островъ (Овруцький у., 1911), 

Креховецький (Рв., 1946), Кречьевская (Володимир-Волинський у., 1911), 

Кривальская-Гута (Новоград-Волинський у., 1911), Кривичскій (Ровенський у., 

1911), Кривське (Вл., 1946), Крилинськ (Жт., 1911), Круковскаго (Ізяславський у., 

1911), Круливске (Ковельський у., 1911), Крупскаго (Новоград-Волинський у., 1911), 

Кудрянське (Рв., 1946), Куницкой (Дубенський у., 1911), Куничевъ-Крестьянскій 

(Володимир-Волинський у., 1911), Куничевъ-Чешскій (Володимир-Волинський у., 

1911), Кунынскъ (Луцький у., 1911), Курчицька Гута (Жт., 1911), Курчицкій-

Майданъ (Новоград-Волинський у., 1911), Кустовецкій-Церковный (Новоград-

Волинський у., 1911), Кухотська Воля Друга (Рв., 1946), Кухотська Воля Перша (Рв., 

1946), Кушлинскій (Кременецький у., 1911), Лавровскія-Озерана (Луцький у., 1911), 

Лавський (Вл., 1946), Лагульскъ (Новоград-Волинський у., 1911), Левицкаго 

(Житомирський у., 1911), Левковскій-Корчунокъ (Житомирський у., 1911), 

Ленінський (Жт., 1946), Ленчинская-Рудня (Ровенський у., 1911), Лизянський (Рв., 

1946), Лийськ (Вл., 1946), Липецкій (Овруцький у., 1911), Липницка-Гора 

(Овруцький у., 1911), Липське (Вл., 1946), Лѣсовская-Балярка (Житомирський у., 

1911), Лѣсовская-Буда (Житомирський у., 1911), Ломськ (Рв., 1911), Лопатичская 

(Овруцький у., 1911), Луганський (Вл., 1946), Лугинковская (Овруцький у., 1911), 

Лучинський (Вл., 1946), Любарская-Рудня (Овруцький у., 1911), Любарско-

Монастырскій (Новоград-Волинський у., 1911), Любарська Гута (Жт., 1911), 

Любецкаго (Кременецький у., 1911), Ляховецкій (Житомирський у., 1911), 

Ляховецкій (Житомирський у., 1911), Ляховскій-Порубъ (Острозький у., 1911), 

Майдан-Волянськ (Хм., 1911), Майданъ-Гулевичевський (Ковельський у., 1911), 

Майдан-Комарівський (Вл., 1946), Майданъ-Кропивенскій (Новоград-Волинський 

у., 1911), Майданъ-Лабунскій (Ізяславський у., 1911), Майдан-Липненський (Вл., 

1911), Макаковская-Новая-Рудня (Овруцький у., 1911), Макаковская-Старая-

Рудня (Овруцький у., 1911), Маковецкій (Дубенський у., 1911), Малецкаго 

(Ізяславський у., 1911), Малинськ (Рв., 1946), Маліевскаго (Ізяславський у., 1911), 

Малоглумчанський (Жт., 1946), Маргаритовка-Слободская (Новоград-Волинський 

у., 1911), Маргаритовка-Цвильская (Новоград-Волинський у., 1911), Марининскій 

Майданъ (Ровенський у., 1911), Марко-Фоевскаго (Дубецький у., 1911), 

Мартиновскій (Новоград-Волинський у., 1911), Марьянски (Новоград-Волинський 

у., 1911), Марьятинская-Гута (Овруцький у., 1911), Масевицьке (Рв., 1946), 

Масовицький (Рв., 1946), Махчинскаго (Ізяславський у., 1911), Мацький (Вл., 1946), 

Медвѣжскій-Рогъ (Овруцький у., 1911), Межиричскій-Боръ (Острозький у., 1911), 

Межиричскій-Гай (Острозький у., 1911), Меленевскій (Овруцький у., 1911), 

Мелницкій (Новоград-Волинський у., 1911), Мельники-Рѣчицкіе (Ковельський у., 

1911), Мечиславовъ-Борятинскій (Луцький у., 1911), Мечислав-Питовскій 

(Луцький у., 1911), Мидская-Гута (Ровенський у., 1911), Мидськ Малий (Рв., 1911), 

Мижлівське (Рв., 1946), Милевскаго (Новоград-Волинський у., 1911), Миринская-

Рудка (Ковельський у., 1911), Млинівська (Вл., 1911), Млыновецкій (Кременецький 

у., 1911), Могиленскій (Новоград-Волинський у., 1911), Монастырскій (Новоград-

Волинський у., 1911), Монашеський (Рв., 1946), Морозовская-Дача (Кременецький 

у., 1911), Мосирська Гряда (Вл., 1946), Москвинський (Рв., 1946), Москвинський 

Майдан (Рв., 1946), Мотилівський (Рв., 1946), Мочульскаго (Житомирський у., 1911), 
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Мошковскій (Овруцький у., 1911), Мульчицкій (Луцький у., 1911), Муравицкая 

(Дубенський у., 1911), Мякотскій-Клиновецъ (Острозький у., 1911), Нагребецкихъ 

(Ізяславський у., 1911), Невѣрковская-Юридика (Ровенський у., 1911), 

Невмержицкій (Овруцький у., 1911), Нехаївський (Рв., 1946), Нивецьк (Рв., 1911), 

Никольскій (Житомирський у., 1911), Никуровскаго (Новоград-Волинський у., 1911), 

Новый-Мыльскъ (Луцький у., 1911), Новина-Добрятинська (Рв., 1946), 

Новобратське (Жт., 1946), Нововолинськ (Вл., 1957), Новогородецьке (Жт., 1946), 

Новогуйвинське (Жт., 1973), Ново-Котовське (Вл., 1946), Новомыльскъ 

(Острозький у., 1911), Новомильськ (Вл., 1946), Новопаволоцьке (Жт., 1935), Ново-

Пятецкая-Рудня (Житомирський у., 1911), Ново-Спасская (Новоград-Волинський у., 

1911), Новоугрузьке (Вл., 1946), Новурскъ (Ковель, 1903), Ожаровскій (Новоград-

Волинський у., 1911), Озерскій-Майданъ (Луцький у., 1911), Озерскія-Будки 

(Луцький у., 1911), Озерянская-Рудня (Овруцький у., 1911), Окорская-Малая 

(Луцький у., 1911), Окорскій Лѣсъ (Луцький у., 1911), Омецинскаго (Житомирський 

у., 1911), Орлівський (Рв., 1946), Осницьк (Рв., 1911), Осовецкаго (Житомирський у., 

1911), Островъ-Углинскій (Володимир-Волинський у., 1911), Островскаго 

(Ізяславський у., 1911), Островскій (Дубенський у., 1911), Остропольскій 

Николаевск. церкви (Новоград-Волинський у., 1911), Остропольскій Преображ. 

церкви (Новоград-Волинський у., 1911), Паковскаго (Новоград-Волинський у., 1911), 

Панасовскій (Новоград-Волинський у., 1911), Панская-Долина (Дубенський у., 1911), 

Панскій-Cтавокъ (Новоград-Волинський у., 1911), Партизанське (Вл., 1964), 

Партизанське (Рв., 1965), Пашинскій (Овруцький у., 1911), Передмістя-Турійське 

(Вл., 1946), Пересопницкій (Ровенський у., 1911), Пержанская-Рудня (Овруцький у., 

1911), Першотравенськ (Жт., 1946), Петрівський (Жт., 1946), Пикульское-Гутиско 

(Кременецький у., 1911), Пікульське Гутисько (Тр., 1946), Пинскій-Мостъ 

(Володимир-Волинський у., 1911), Пышковскій 1-й (Новоград-Волинський у., 1911), 

Пышковскій 2-й (Новоград-Волинський у., 1911), Підбрезьке (Вл., 1946), Підгірське 

(Тр., 1946), Підграбівське (Вл., 1946), Підграбівське (Вл., 1946), Підсочинська (Вл., 

1946), Пісоцький Ліс (Вл., 1946), Піхоцький (Жт., 1911), Піщівський (Жт., 1946), 

Площа-Ломановская (Луцький у., 1911), Площа-Ломановская (Луцький у., 1911), 

Пляшева-Козинская (Дубенський у., 1911), Погорѣловскій (Овруцький у., 1911), 

Подрыжская (Ковельський у., 1911), Покровскаго-Прихода (Новоград-Волинський 

у., 1911), Поліське (Жт., 1946), Поліське (Жт., 1946), Полянський (Рв., 1946), 

Понятівський (Рв., 1946), Прандецкаго (Ізяславський у., 1911), Прандецкаго № 3 

(Ізяславський у., 1911), Прандецкихъ (Ізяславський у., 1911), Преображенське (Вл., 

1946), Прирубівський (Рв., 1946), Проборщскій (Острозький у., 1911), 

Пропостинський (Рв., 1946), Пулинская-Гута (Житомирський у., 1911), Пяски-

Рѣчицкіе (Ковельський у., 1911), Рабицкаго (Житомирський у., 1911), Радецька 

Болярка (Жт., 1946), Радецьке Будище (Жт., 1911), Радицкая-Марьяновка 

(Житомирський у., 1911), Радозельская-Рудня (Овруцький у., 1911), Радомысльскій-

Лѣсной (Луцький у., 1911), Радомысльскія-Озеране (Луцький у., 1911), Радянське 

(Жт., 1947), Разничскій-Майданъ (Луцький у., 1911), Ратневская пасѣка (Луцький у., 

1911), Рафальскаго (Новоград-Волинський у., 1911), Рибинське (Вл., 1946), 

Рихальське (Жт., 1946), Рихальське (Жт., 1946), Рѣдьковскій (Дубенський у., 1911), 

Рѣшуцкъ-Полустан. (Ровенський у., 1911), Рогальскаго (Новоград-Волинський у., 

1911), Рожишская (Луцький у., 1911), Розсохівське (Жт., 1946), Романовецкая-
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Новая (Новоград-Волинський у., 1911), Романовецкая-Слободка (Новоград-

Волинський у., 1911), Романовецкій-Млынокъ (Новоград-Волинський у., 1911), 

Ромбертовскаго (Житомирський у., 1911), Руда-Подлужанская (Ровенський у., 1911), 

Руденскій Майданъ (Ровенський у., 1911), Рудецкая (Дубенський у., 1911), Рудка-

Миринська (Вл., 1946), Рудка-Миринська (Вл., 1946), Рудка-Ситовичская 

(Дубенський у., 1911), Рудка-Скобелецкая (Володимир-Волинський у., 1911), Рудка-

Червинська (Вл., 1946), Рудківський (Жт., 1946), Рудковскихъ (Острозький у., 1911), 

Рудницкаго (Житомирський у., 1911), Рудня-Горошківська (Жт., 1946), Рудня-

Ішомирська (Жт., 1946), Рудня-Калиновская (Овруцький у., 1911), Рудня-

Кулешовская (Новоград-Волинський у., 1911), Рудня-Миколаївська (Жт., 1946), 

Рудня-Могильнянська (Жт., 1946), Рудня-Озерянська (Жт., 1946), Рудня-

Погорілівська (Рв., 1946), Рудня-Поддубецкая (Новоград-Волинський у., 1911), 

Рудня-Почаївська (Рв., 1911), Рудня-Радовельська (Жт., 1946), Рудня-Сельская 

(Ровенський у., 1911), Рудня-Теринецкая (Житомирський у., 1911), Ружицкаго 

(Житомирський у., 1911), Ружскій (Житомирський у., 1911), Русская-Гута 

(Кременецький у., 1911), Руська Гута (Тр., Шумський, 1946), Русскій (Овруцький у., 

1911), Рядківське (Вл., 1946), Садыбно-Выговское (Овруцький у., 1911), Садыбно-

Красопольское (Овруцький у., 1911), Садовскій Выселокъ (Луцький у., 1911), 

Салівський (Жт., 1946), Сапанівська Хотівка (Тр., 1946), Свищівський (Рв., 1946), 

Селищская (Ровенський у., 1911), Селищская-Рудня (Ровенський у., 1911), 

Семеринське (Вл., 1946), Сербовская-Слободка (Новоград-Волинський у., 1911), 

Сербовская-Слободка (Новоград-Волинський у., 1911), Сестрятинскій-Новый 

постъ (Дубенський у., 1911), Силянскій-Млынокъ (Житомирський у., 1911), 

Ситенскіе-Гайки (Дубенський у., 1911), Скульбашевская (Ізяславський у., 1911), 

Слобідка-Чернецька (Жт., 1946), Слобода-Романівська (Жт., 1946), Слободскіе 

(Новоград-Волинський у., 1911), Снижевскаго (Новоград-Волинський у., 1911), 

Собичинская-Михайловка (Овруцький у., 1911), Собичинская-Рудня (Овруцький 

у., 1911), Собичинскій-Млынокъ (Овруцький у., 1911), Совинський (Жт., 1911), 

Сокальскаго (Житомирський у., 1911), Соколовскаго (Житомирський у., 1911), 

Солотвинскій (Житомирський у., 1911), Сосновскаго (Новоград-Волинський у., 

1911), Сочины-Геевичскіе (Овруцький у., 1911), Сошичанскія-Гуды (Ковельський 

у., 1911), Спасскій-Островъ (Овруцький у., 1911), Ставецьке (Жт., 1946), 

Стадницкаго (Дубенський у., 1911), Сталінський (Жт., 1946), Старики-Козинскіе 

(Дубенський у., 1911), Старики-Крупецкіе (Дубенський у., 1911), Старицьке (Жт., 

1946), Старо-Жеровская Рудня (Овруцький у., 1911), Старомильськ (Рв., 1946), 

Старо-Потапівська Рудня (Жт., 1911), Старосільський (Вл., 1946), Старо-

Угрузький (Вл., 1946), Стахановський (Жт., 1946), Стидинський (Рв., 1946), 

Стрибежскій-Бродъ (Житомирський у., 1911), Стрілецька (Вл., 1946), Стрілецька 

Друга (Вл., 1946), Стрілецька Перша (Вл., 1946), Стрільськ (Рв., 1946), 

Студзинскаго (Новоград-Волинський у., 1911), Сульжинская-Степь (Ізяславський у., 

1911), Сульжинскіе хутора (Ізяславський у., 1911), Сульжинскій (Ізяславський у., 

1911), Суховольская Марьяновка (Житомирський у., 1911), Суховольський (Жт., 

1946), Суходольскій-Постъ (Кременецький у., 1911), Сущанская Новая Рудня 

(Овруцький у., 1911), Сущанская Старая Рудня (Овруцький у., 1911), Тайкурская 

(Овруцький у., 1911), Тайкурская-Юридика (Острозький у., 1911), Талецкая-Рудня 

(Новоград-Волинський у., 1911), Татарская Волица (Ізяславський у., 1911), 
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Татарская улица (Острозький у., 1911), Тележискъ.-Цвѣтъ (Житомирський у., 1911), 

Тепеницкая-Рудня (Овруцький у., 1911), Тетерівський (Жт., 1946), Титковскій-

Цвѣтъ (Ізяславський у., 1911), Тишицький (Рв., 1911), Томашградскій (Ровенський 

у., 1911), Трушковское-Будище (Житомирський; 1911), Тупалецкій (Новоград-

Волинський у., 1911), Тутовицький (Рв., 1946), Ужачинская-Гута (Новоград-

Волинський у., 1911), Українське (Жт., 1930), Уланська Доля (Рв., 1946), Уманський 

(Жт., 1946), Усичівські Будки (Вл., 1946), Усичска-Домброва (Луцький у., 1911), 

Усичская-Рудня (Луцький у., 1911), Усичскіе-Будки (Луцький у., 1911), Усичскій-

Запустъ (Луцький у., 1911), Усолускія-Будища (Житомирський у., 1911), Успенське 

(Рв., 1946), Успенське Друге (Рв., 1946), Успенське Перше (Рв., 1946), Ушомірская-

Рудня (Житомирський у., 1911), Фасовская-Рудня (Житомирський у., 1911), 

Хацкивское (Володимир-Волинський у., 1911), Хинівськ (Вл., 1946), Хмельницьке 

(Вл., 1946), Хобультовскій (Володимир-Волинський у., 1911), Ходаковскаго 

(Ізяславський у., 1911), Хочинская-Рудня (Овруцький у., 1911), Хутір-Вілянський 

(Жт., 1946), Хуторъ-Глумецкій (Новоград-Волинський у., 1911), Хуторъ-

Мокляковскій (Новоград-Волинський у., 1911), Хуторъ-Подзакусиловскій 

(Овруцький у., 1911), Хуторъ-Россоховскій (Овруцький у., 1911), Царская-Ставка 

(Ровенський у., 1911), Царская-Ставка (Ровенський у., 1911), Цевелическій 

(Володимир-Волинський у., 1911), Человскій (Овруцький у., 1911), Червоноармійськ 

(Жт., 1946), Червоноармійськ (Рв., 1946), Черевковская-Рудня (Овруцький у., 1911), 

Черешницький (Рв., 1946), Черницкая Слободка (Новоград-Волинський у., 1911), 

Черновскій (Новоград-Волинський у., 1911), Черчицкій (Володимир-Волинський у., 

1911), Чешская (Новоград-Волинський у., 1911), Чешскій-Красовъ (Володимир-

Волинський у., 1911), Чорторийськ (Жт., 1946), Чарторійскъ (Луцький у., 1911), 

Чулгаевскаго (Житомирський у., 1911), Шахтарське (Вл., 1964), Шельвовская лѣсн. 

(Володимир-Волинський у., 1911), Шепельская-Дуброва (Луцький у., 1911), 

Шіецкая-Буда (Житомирський у., 1911), Шоломковская-Слобода (Овруцький у., 

1911), Шуляйскій (Новоград-Волинський у., 1911), Шумскихъ (Ізяславський у., 1911), 

Шушковскаго (Новоград-Волинський у., 1911), Щербинскія-корчмы 

(Житомирський у., 1911), Щитинська Воля (Вл., 1946), Юровскій хуторъ   «Боръ» 

(Овруцький у., 1911), Яблоновскаго (Острозький у., 1911), Яблонскаго 

(Житомирський у., 1911), Яворське-Страхове (Вл., 1946), Явтухівський (Рв., 1946), 

Яловацьк (Вл., 1911), Ярининськ (Рв., 1946), Ярининський (Рв., 1946). 

У цьому ж столітті на Волині утворилося пасмо ойконімів, у 

якому чітко простежується скупчення довкола міст: Ковель – Воло-

димир-Волинський – Луцьк – Дубно – Рівне – Кременець – Острог – 

Ізяслав. На Середньому Поліссі такі осередки: 1) навколо Новгород-

Волинського; 2) навколо Овруча; 3) Житомир – Коростень – Овруч; 

4) навколо Бердичева: 
Бродецкое (Бердичів, 1917), Губернаторскій лѣсъ (Бердичів, 1917), 

Дуковскаго (Бердичів, 1917), Дуковскаго (Бердичів, 1917), Кенсовскихъ (Бердичів, 

1917), Коповскій ( Бердичів, 1917), Куравская (Бердичів, 1917), Марьинская 

(Бердичів, 1917), Николаевское (Бердичів, 1917), Павловскаго (Бердичів, 1917), 

Твардовскаго (Бердичів, 1917), Турбовскій (Бердичів, 1917), Урбанскаго (Бердичів, 
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1917), Черномскій (Бердичів, 1917), Шендеровскихъ (Бердичів, 1917), Яницкаго 

(Бердичів, 1917), Яновскаго (Бердичів, 1917).  

Що ж стосується Поділля, то цей регіон ареалу насичується 

назнами на *-ьskъ послідовно і рівномірно: 
Александровскъ-Великій (Ново-Ушицький у., 1903), Александровскъ-

Малый (Ново-Ушицький у., 1903), Бабинская (Липовець, 1917), Батрацьке (Вн., 

1946), Бережецький Міст (Тр., 1946), Березівка-Вовчанська (Вн., 1946), Березівка-

Селищенська (Вн., 1946), Більські Чагарі (Тр., 1946), Бодацький (Тр., 1946), 

Борківський (Тр., 1946), Борковскій Майданъ (Літинський у., 1903), Боровський 

(Вн., 1917), Браиловскихъ (Липовець, 1917), Братерське (Вн., 1927), Броцкихъ 

(Липовець, 1917), Будьоннівський (К-П, 1946), Вільницька (Вн., 1946), Волица-

Дубиская (Староконстантинівський у., 1911), Волица-Ляховецкая (Старокон-

стантинівський у., 1911), Волочиськ-Перший (К-П, 1946), Воля-Гетьманська (Тр., 

1946), Воля-Глухівська (Тр., 1946), Ворошиловський (К-П, 1946), Гаї-Бариські (Тр., 

1946), Гаї-Бучацькі (Тр., 1946), Гаї-Гречинські (Тр., 1946), Гаї-Заруднянські (Тр., 

1946), Гаї-Нагорянські (Тр., 1946), Гаї-Ходорівські (Тр., 1946), Гаї-Шевченківські 

(Тр., 1986), Гайдайская слободка (Староконстантинівський у., 1911), Ганжелівський 

(Лисянський, 1927), Гармацкое (Балтський у., 1903), Гвардійське (Тр., 1965), 

Гвардійське (Хм., 1946), Глинське (Вн., 1946), Голинчинецький (Вн., 1946), 

Гордіївський (Вн., 1946), Городецкій (Липовець, 1917), Горчичанская Руда (Ново-

Ушицький у., 1903), Громадське (Вн., 1950), Гулевская слободка (Ново-Ушицький у., 

1903), Гута-Блищанівська (Хм., 1946), Гута–Красненська (Тр., 1946), Гута-

Літинська (Вн., 1946), Гута-Мовчанська (Вн., 1946), Гута-Морозівська (Хм., 1946), 

Гута-Чугорська (Хм., 1946), Гута-Яцьковецька (Хм., 1946), Дашевская (Липовець, 

1917), Дмитрашковскіе Хутора (Ольгопільський у., 1903), Дмитрашковскіе Яры 

(Ольгопільський у., 1903), Дністровський (Вн., 1946), Долинський (Тр., 1946), 

Долинський (Тр., 1946), Долицька (Тр., 1946), Дубський (Тр., 1946), Жураковскаго 

(Липовець, 1917), Заблоцкой (Липовець, 1917), Заковальський (Тр., 1946), 

Закузьминская (Староконстантинівський у., 1911), Закупненський (К-П, 1946), 

Заліський (Тр., 1946), Засільський (Тр., 1946), Заслучская (Староконстантинівський 

у., 1911), Заслучскій (Староконстантинівський у., 1911), Іванківський (Вн., 1946), 

Івановецьке (Вн., 1946), Ильницкой (Липовець, 1917), Калининський (К-П, 1946), 

Калинівське лісництво (Вн., 1946), Кальникская (Липовець, 1917), Кам’янецький 

(Вн., 1946), Кам’янецький ліс (Тр., 1946), Караїмська (К-П, 1946), Кашівка-

Підголянська (Тр., 1946), Кіля-Кудринецька (К-П, 1946), Козубський (Тр., 1946), 

Комарівська (Тр., 1946), Комсомольське (Вн., 1946), Коссянская слободка 

(Балтський у., 1903), Котюжинський (Тр., 1946), Кошары-Александровскіе 

(Балтський у., 1903), Кривовільська (К-П, 1946), Кривошеиницкіе Хутора 

(Вінницький у., 1903), Криштопівське (Вн., 1946), Крупське (Вн., 1946), 

Кульчіевецкая слободка (Кам’янець-Подільський у., 1903), Кульчиївський (К-П, 

1946), Куравська Слобідка (Вн., 1946), Кустовецький (Вн., 1946), Кут-Товстецький 

(Тр., 1946), Кучская слободка (Ново-Ушицький у., 1903), Кушнірівська Слобідка (К-

П, 1946), Ланковецкій (Староконстантинівський у., 1911), Лежанівський (Тр., 1946), 

Ленінська Слобода (Вн., 1946), Ленінське (Вн., 1946), Ленінське (Хм., 1946), 

Ленінське (Хм., 1926), Ленінське (Хм., 1946), Ленінський (К-П, 1946), Липецьке (Вн., 
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1946), Липницкаго (Липовець, 1917), Лозівський (Тр., 1946), Лукашевская 

(Липовець, 1917), Лука-Барська (Вн., 1946), Лука-Врубловецька (К-П, 1946), Лука-

Жабокрицька (Вн., 1946), Лука-Мовчанська (Вн., 1946), Лядская-Слобода 

(Липовець, 1917), Майдан-Барківський (Вн., 1946), Майдан-Віньковецький (К-П, 

1946), Майдан-Голенищівський (Хм., 1946), Майдан-Головчинський (Вн., 1946), 

Майдан-Голосківський (Вн., 1946), Майдан-Грузький (Вн., 1946), Майдан-

Курилівський (Вн., 1946), Майдан-Літинський (Вн., 1946), Майдан-Морозівський 

(Хм., 1946), Майдан-Петрівський (Хм., 1946), Майдан-Почапинецький (Вн., 1946), 

Майдан-Сахнівський (Хм., 1946), Майдан-Супрунівський (Вн., 1946), Мельниця-

Подільська (Тр., 1946), Метельскихъ (Липовець, 1917), Мизяковскіе хутора 

(Вінницький у., 1903), Микулинецкій Степокъ (Літинський у., 1903), Мильнівський 

(Тр., 1946), Михайловскій (Балтський у., 1903), Мишівське (Вн., 1946), Млинівський 

(Тр., 1946), Могилів-Подільський (Вн., 1946), Мрачківський (Вн., 1946), 

Наддністрянське (Вн., 1965), Никольское (Староконстантинівський у., 1911), Ново-

Мельская (Староконстантинівський у., 1911), Новомикільськ (Вн., 1908), Ново-

Микольськ (Вн., 1946), Новоселиця-Літинська (Вн., 1946), Нутковская-Слобода 

(Староконстантинівський у., 1911), Одлевського Одая (Вн., 1946), Олішевський (Вн., 

1946), Оратівський (Оратівський, 1927), Первомайське (Вн., 1946), Первомайське 

(Вн., 1772), Петрівське (Вн., 1946), Петрівське (Хм., 1946), Петрівське (Хм., 1946), 

Петрівське (Хм., 1946), Підбілоголівський (Тр., 1946), Піднетерпинський (Тр., 1946), 

Погребищенський (Вн., 1946), Подільське (К-П, 1946), Подолецький (Вн., 1946), 

Подолянське (Хм., 1946), Прибузьке (Вн., 1964), Придністрянське (Вн., 1946), 

Прилуцьке (Вн., 1974), Радянське (Вн., 1946), Радянське (Вн., 1923), Радянське (Хм., 

1966), Раковець-Чеснівський (Тр., 1946), Ріжок-Микулинецький (Вн., 1946), 

Російська Буда (Хм., 1946), Руда-Гірчичнянська (Хм., 1946), Руданське (Вн., 1946), 

Русана-Радянська (Вн., 1946), Рутковскій (Липовець, 1917), Сатанівська Слобідка 

(К-П, 1946), Семенівський (К-П, 1946), Синьків-Куропатницький (Тр., 1946), 

Сільце-Божиківське (Тр., 1946), Скала-Подільська (Тр., 1946), Слобідка-

Балинська (Хм., 1946), Слобідка-Гірчичнянська (Хм., 1946), Слобідка-Глушко-

вецька (Хм., 1946), Слобідка-Голинецька (К-П, 1946), Слобідка-Залісецька (Хм., 

1946), Слобідка-Кадиївська (Хм., 1946), Слобідка-Кальнянська (К-П, 1946), 

Слобідка-Комаровецька (Вн., 1946), Слобідка-Красилівська (Хм., 1946), Слобідка-

Кузьминська (Хм., 1946), Слобідка-Малиновецька (Хм., 1946), Слобідка-

Малієвецька (Хм., 1946), Слобідка-Матейківська (Вн., 1946), Слобідка-Муравська 

(Вн., 1946), Слобідка-Почапинецька (Вн., 1946), Слобідка-Рахнівська (Хм., 1946), 

Слобідка-Скипчанська (Хм., 1946), Слобідка-Смотрицька (Хм., 1903), Слобідка-

Струсівська (Тр., 1946), Слобідка-Чернелівська (Хм., 1946), Слобідка-

Щербовецька (К-П, 1946), Слобода-Гулівська (Вн., 1946), Слобода-Дашковецька 

(Вн., 1946), Слобода-Кустовецька (Вн., 1946), Слобода-Межирівська (Вн., 1903), 

Слобода-Носковецька (Вн., 1946), Слобода-Підлісівська (Вн., 1946), Слобода-

Чернятинська (Вн., 1903), Слободка-Демшинская (Кам’янець-Подільський у., 1903), 

Соманське (Вн., 1946), Степанський (Тр., 1946), Суворовське (Вн., 1946), 

Тарнорудський (К-П, 1946), Темнянський (Вн., 1946), Товстенський (Тр., 1946), 

Тодоровская (Липовець, 1917), Турильченська Слобідка (Тр., 1946), Українське 

(Вн., 1946), Улевський (Тр., 1946), Хмелицьке (Тр., 1946), Хмельницький (Хм., 1954), 

Ходаковская слободка (Летичівський у., 1903), Холоневська (Вн., 1946), 
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Хропотівський (К-П, 1946), Хутір-Комаровецький (Вн., 1946), Цыбулевскіе Одаи 

(Балтський у., 1903), Чапельскій Майданъ (Вінницький у., 1903), Чемериське (Вн., 

1946), Червонокозацьке (К-П, 1946), Чернелів-Руський (Тр., 1946), Чернявський 

(Тр., 1946), Чорнокінецька Воля (Тр., 1946), Шевченківський (Вн., 1946), 

Шидловскаго (Липовець, 1917), Шура-Бондурівська (Вн., 1946), Шура-Копіївська 

(Вн., 1946), Шура-Мітлинецька (Вн., 1946), Юліямпільське (Вн., 1946), Юридинка-

Шаргородська (Вн., 1946), Якубівський (Вн., 1917), Яр-Косиківський (К-П, 1946), 

Яцковская Гута (Ново-Ушицький у., 1903), Яськовецкіе Хутора (Летичівський у., 

1903). 

У зв’язку із загальною тенденцією до збільшення кількості 

ойконімів цього типу істотно змінюється південна ізоглоса ареалу 

України. Ця частина представлена такими назвами у ХХ ст.: 
Аджамскіе (Александрійський у., 1917), Акмечетські Ставки (Мк., 1930), 

Александровская (Херсонський у., 1917), Александровскіе (Херсонський у., 1917), 

Александровскій (Херсонський у., 1917), Алексѣевскіе (Одеський у., 1917), 

Алексѣевскій (Херсонський у., 1917), Ананьївський (Хрс. , 1946), Андреевскіе 

(Херсонський у., 1917), Андреевскіе (Херсонський у., 1917), Андреевскій 

(Херсонський у., 1917), Андріевскаго М.Е. (Херсонський у., 1917), Андріевскаго 

(Єлисаветградський у., 1917), Андріевскій (Херсонський у., 1917), Андріевской 

(Ананьївський у., 1917), Андріевской (Тираспольський у., 1917), Аннинское 

(Єлисаветградський у., 1917), Аннопольскій (Єлисаветградський у., 1917), Ансарскій-

Маякъ (Херсонський у., 1917), Антоновскіе (Александрійський у., 1917), 

Аргутинскаго-Долгорукова (Тираспольський у., 1917), Ацеховской И.Л. 
(Херсонський у., 1917), Базавлукскій (Херсонський у., 1917), Байдаківський (Кр., 

1946), Бакарський (Од., 1946), Балицкаго (Єлисаветградський у., 1917), 

Барышевскаго (Херсонський у., 1917), Башневскаго (Єлисаветградський у., 1917), 

Березівський (Кр., 1946), Березнегуватське (Мк., 1917), Берестовскаго 

(Єлисаветградський у., 1917), Берестовскій (Константиноградський у., 1904), 

Бериславскій (Єлисаветградський у., 1917), Бернацкаго (Одеський у., 1917), 

Бессарабскій (Херсонський у., 1917), Бициліевскій (Одеський у., 1917), 

Бѣдняжевскій (Одеський у., 1917), Білгород-Дністровський (Од., 1946), Бѣли-

ловскій (Єлисаветградський у., 1917), Бѣлогорскій (Херсонський у., 1917), Бѣляв-

скаго (Херсонський у., 1917), Бѣлярскій (Одеський у., 1917), Благовіщенський (Хрс. , 

1946), Бланковскихъ (Ананьївський у., 1917), Блонське (Од., 1964), Бобринскій 

(Ананьївський у., 1917), Боганалецкаго А.Е. (Херсонський у., 1917), Богданівське 

(Мк., 1946), Богородицкая (Херсонський у., 1917), Богородицьке (Мк., 1917), 

Богоявленскъ (Херсонський у., 1917), Богоявленскіе (Херсонський у., 1917), 

Богунское (Тираспольський у., 1917), Болгарскіе (Херсонський у., 1917), Больше-

Артаковскіе (Херсонський у., 1917), Больше-Баратовскіе (Херсонський у., 1917), 

Большой-Богдановскій (Ананьївський у., 1917), Бомбардирскіе (Херсонський у., 

1917), Борозенське (Хрс. , 1917), Братське (Кр., 1917), Братське (Хрс. , 1917), 

Братське (Мк., 1946), Брикульскаго (Єлисаветградський у., 1917), Бродовской Н.К. 
(Александрійський у., 1917), Бродскаго (Ананьївський у., 1917), Бродскаго (Одеський 

у., 1917), Брускинське (Хрс. , 1917), Будерацкаго (Єлисаветградський у., 1917), 

Будьоннівський (Кр., 1946), Бужинскаго (Александрійський у., 1917), Бузьке (Мк., 
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1946), Бузький (Мк., 1946), Буковецкій (Єлисаветградський у., 1917), Бурківський 

(Од., 1917), Бутівське (Кр., 1946), Буховецьке (Кр., 1946), Буцівське (Хрс. , 1917), 

Вамская (Ананьївський у., 1917), Варварівське (Кр., 1946), Варваровская (Одеський 

у., 1917), Василівське (Од., 1946), Велецкой (Александрійський у., 1917), Великовскій 

(Ананьївський у., 1917), Великодолинське (Од., 1946), Велико-Петроострівський 

(Кр., 1946), Велико-Плоське (Од., 1946), Великорибальське (Од., 1946), Венскаго 

(Тираспольський у., 1917), Величковской А.Я. (Александрійський у., 1917), 

Вербицкаго (Ананьївський у., 1917), Вербняжскій лѣсъ (Єлисаветградський у., 1917), 

Вержейскихъ (Ананьївський у., 1917), Верхнебаловскій-Маякъ (Херсонський у., 

1917), Верхньоінгульське (Кр., 1924), Верховскаго (Єлисаветградський у., 1917), 

Весело-Кутское (Єлисаветградський у., 1917), Вигурской (Ананьївський у., 1917), 

Вирскаго (Єлисаветградський у., 1917), Высокопольская (Херсонський у., 1917), 

Высоцкаго Т.М. (Александрійський у., 1917), Височанське (Од., 1946), 

Виташевскаго (Тираспольський у., 1917), Вишневскаго (Єлисаветградський у., 1917), 

Вишнівський (Хрс. , 1946), Вовківський (Хрс. , 1946), Воеводское (Єлисавет-

градський у., 1917), Воєводське (Мк., 1946), Вознесенське (Мк., 1946), Вознесенський 

(Мк., 1946), Вознесенскій (Єлисаветградський у., 1917), Возсіятський (Мк., 1917), 

Воликовской (Єлисаветградський у., 1917), Волинське (Хрс. , 1934), Волконскаго 

(Херсонський у., 1917), Волочинскій (Херсонський у., 1917), Вольскихъ 

(Александрійський у., 1917), Вольское (Ананьївський у., 1917), Вольський (Од., 1946), 

Волянскаго (Єлисаветградський у., 1917), Воровське (Мк., 1946), Воровський (Мк., 

1946), Воровського (Од., 1946), Ворошиловське (Хрс. , 1946), Воскресенскъ 

(Херсонський у., 1917), Воскресенское (Єлисаветградський у., 1917), Воскресенське 

(Хрс. , 1946), Гавриловская (Херсонський у., 1917), Гавриловскій (Херсонський у., 

1917), Гадлевскаго (Ананьївський у., 1917), Гаевскаго (Єлисаветградський у., 1917), 

Гаевскихъ (Александрійський у., 1917), Гаївське (Мк., 1946), Галитовскаго И.Л. 
(Александрійський у., 1917), Галковскаго (Ананьївський у., 1917), Гамбурскіе сады 

(Єлисаветградський у., 1917), Ганнинське (Кр., 1946), Ганнівський (Кр., 1946), 

Ганнограбське (Кр., 1946), Ганскаго (Ананьївський у., 1917), Ганскихъ 

(Александрійський у., 1917), Ганскій (Херсонський у., 1917), Гвардійське (Од., 1948), 

Гданскій (Херсонський у., 1917), Гдѣшинскихъ (Херсонський у., 1917), 

Генеральская дача (Єлисаветградський у., 1917), Геройське (Хрс. , 1963), Гетманскій 

(Тираспольський у., 1917), Гижицкое (Ананьївський у., 1917), Гижицкой (Одеський у., 

1917), Гирлянское (Херсонський у., 1917), Гмошинскаго (Тираспольський у., 1917), 

Голованівськ (Од., 1946), Головківське (Кр., 1946), Гомельське (Кр., 1946), 

Горобчанская-Коса (Одеський у., 1917), Горохівське (Мк., 1917), Горохівський (Мк., 

1917), Горскій (Тираспольський у., 1917), Гостроподолянське (Хрс. , 1929), 

Грабаровскаго (Тираспольський у., 1917), Графське (Мк., 1946), Граціановскій 

(Ананьївський у., 1917), Грецкаго (Херсонський у., 1917), Григорівське (Мк., 1946), 

Григорьевскій (Херсонський у., 1917), Гродзинскаго (Єлисаветградський у., 1917), 

Гродскаго (Єлисаветградський у., 1917), Грозинскаго (Ананьївський у., 1917), 

Грохольскаго (Єлисаветградський у., 1917), Грузское (Єлисаветградський у., 1917), 

Грузька Балка Друга (Кр., 1946), Грузька Балка Перша (Кр., 1946), Грузьке (Кр., 

1946), Грузьке (Кр., 1946), Грузьке (Од., 1946), Грушевская (Херсонський у., 1917), 

Гуляницьке (Мк., 1946), Гурівський (Кр., 1946), Гурскаго (Єлисаветградський у., 

1917), Гурьевскаго (Херсонський у., 1917), Гутницька (Кр., 1946), Давыдовскаго 
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(Херсонський у., 1917), Дальницкій (Одеський у., 1917), Дворянскій (Херсонський у., 

1917), Деминское (Тираспольський у., 1917), Деминське (Од., 1946), Дзвяновскаго 

(Єлисаветградський у., 1917), Дзержинське (Од., 1901), Дзѣховскаго (Тираспольський 

у., 1917), Диківський (Кр., 1946), Димівське (Мк., 1917), Длугоборскаго 

(Єлисаветградський у., 1917), Дмитровскій (Херсонський у., 1917), Дніпровське (Мк., 

1946), Дніпровське (Хрс. , 1951), Добранской (Єлисаветградський у., 1917), 

Добржанскаго (Одеський у., 1917), Добровольскаго (Ананьївський у., 1917), 

Добровольське (Мк., 1917), Долинскаго (Єлисаветградський у., 1917), Долинське (Із., 

1946), Долинське (Із., 1946), Долинскій (Єлисаветградський у., 1917), Долинское 

(Тираспольський у., 1917), Долинська (Кр., 1946), Долинське (Од., 1946), Долинське 

(Од., 1946), Долинське (Од., 1946), Долинське (Хрс. , 1970), Домбровскихъ 

(Єлисаветградський у., 1917), Донська Балка (Од., 1946), Дороцкое (Тираспольський 

у., 1917), Дробатковскаго (Єлисаветградський у., 1917), Дубровскаго 

(Єлисаветградський у., 1917), Дульской (Одеський у., 1917), Єлисеївський (Кр., 1946), 

Эрделевскіе (Херсонський у., 1917), Еленовскій (Херсонський у., 1917), Елено-

Карицкое (Тираспольський у., 1917), Жайворонскій (Херсонський у., 1917), 

Жаховскій (Єлисаветградський у., 1917), Жеванівський (Кр., 1946), Желеповскій 

(Одеський у., 1917), Женево-Криворогская (Херсонський у., 1917), Живодаровскій 

(Херсонський у., 1917), Жидовскіе (Херсонський у., 1917), Жилинскаго 

(Єлисаветградський у., 1917), Жуковскаго (Єлисаветградський у., 1917), Жуковскаго 

(Тираспольський у., 1917), Жулинскаго (Ананьївський у., 1917), Завадівський (Кр., 

1946), Завадскаго (Єлисаветградський у., 1917), Заводське (Кр., 1946), Загірський 

(Хрс. , 1946), Загорскаго (Єлисаветградський у., 1917), Загорскихъ 

(Єлисаветградський у., 1917), Заградовскіе (Херсонський у., 1917), Зайцевскихъ 

(Херсонський у., 1917), Закревське (Од., 1917), Запорізьке (Хрс. , 1946), Заричан-

скихъ (Ананьївський у., 1917), Заславскій (Херсонський у., 1917), Зеленогірське (Од., 

1978), Земницкая (Ананьївський у., 1917), Земскій питомникъ (Одеський у., 1917), 

Знаменскій (Херсонський у., 1917), Золотницьке (Кр., 1946), Золото-Балковское 

(Херсонський у., 1917), Золочівське (Од., 1923), Зоричанскій (Тираспольський у., 

1917), Иваницкій (Херсонський у., 1917), Іваницький (Мк., 1946), Иваново-Лецкое 

(Херсонський у., 1917), Ивановская (Херсонський у., 1917), Ивановскій (Херсонський 

у., 1917), Іжицьке (Мк., 1946), Издебскій (Херсонський у., 1917), Іллічівськ (Од., 

1973), Іллічівське (Од., 1946), Иловайской (Ананьївський у., 1917), Ингулецкая 

(Херсонський у., 1917), Ингульскій (Херсонський у., 1917), Іодковскихъ 

(Єлисаветградський у., 1917), Исаевскіе-Кошары (Ананьївський у., 1917), Итицкое 

(Тираспольський у., 1917), Іщенське (Хрс. , 1946), Їжицьке (Мк., 1965), 

Кагановичське (Мк., 1946), Казаринське (Мк., 1946), Казацкое (Херсонський у., 

1917), Казимирское (Одеський у., 1917), Каирскій (Одеський у., 1917), Какушинскіе 

Кошары (Одеський у., 1917), Калінінське (Хрс. , 1927), Калужское (Херсонський у., 

1917), Каменская (Ананьївський у., 1917), Каменская-Балка (Одеський у., 1917), 

Каминскаго (Херсонський у., 1917), Кам’яногірське (Од., 1946), Кам’янське (Од., 

1946), Капітанівський (Кр., 1946), Капитанскій (Одеський у., 1917), 

Караказелівський (Кр., 1946), Карицкое (Тираспольський у., 1917), Карло-Марк-

сівське (Хрс. , 1946), Карпатское (Одеський у., 1917), Касперовскій (Херсонський у., 

1917), Качуровскаго (Ананьївський у., 1917), Кашперівський (Мк., 1946), 

Келеповскаго (Ананьївський у., 1917), Келеповскаго (Єлисаветградський у., 1917), 
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Київо-Олександрійський (Мк., 1946), Київське (Мк., 1946), Київське (Мк., 1946), 

Киликовскіе (Єлисаветградський у., 1917), Кирѣевскаго (Єлисаветградський у., 1917), 

Кирѣевскаго (Херсонський у., 1917), Киргицкаго (Херсонський у., 1917), 

Киреївський (Мк., 1946), Кислицький (Із., 1946), Кисляковскій маякъ (Херсонський 

у., 1917), Кінський загін (Хрс. , 1946), Кобылянскаго (Єлисаветградський у., 1917), 

Кодацький (Кр., 1946), Козацьке (Од., 1903), Козацьке (Із., 1946), Козацьке (Хрс. , 

1946), Козлівське (Кр., 1946), Комарницкаго (Ананьївський у., 1917), Комаровскій 

(Ананьївський у., 1917), Комінтернівське (Од., 1946), Комиссаровскій 

(Тираспольський у., 1917), Комсомольське (Мк., 1946), Комсомольське (Хрс. , 1946), 

Комсомольське (Мк., 1939), Комсомольський Другий (Кр., 1946), Комсомольський 

Перший (Кр., 1946), Комунарське (Хрс. , 1922), Кондрацкаго (Ананьївський у., 1917), 

Конскій заводъ (Херсонський у., 1917), Конюшинскаго (Ананьївський у., 1917), 

Корвинъ-Павловскаго (Ананьївський у., 1917), Коренівський (Із., 1946), Коритно-

Забузьке (Кр., 1903), Королівський (Мк., 1946), Корчинскій (Одеський у., 1917), 

Костецкаго (Єлисаветградський у., 1917), Костецкаго (Тираспольський у., 1917), 

Костецкой (Александрійський у., 1917), Костогризівське (Хрс. , 1946), 

Костомаровскіе (Херсонський у., 1917), Кострицкаго (Ананьївський у., 1917), 

Костромскіе (Херсонський у., 1917), Котовськ (Од., 1946), Котовське (Од., 1946), 

Котовське (Од., 1910), Котовський (Од., 1946), Котуновскій (Ананьївський у., 1917), 

Кочубеевскій (Херсонський у., 1917), Кошарський (Од., 1946), Краснолюбецьк 

(Хрс. , 1946), Краснолюбецьк (Хрс. , 1946), Краснянський (Хрс. , 1917), Красовскаго 

(Єлисаветградський у., 1917), Крестовоздвиженскій (Херсонський у., 1917), 

Крыжановскаго (Єлисаветградський у., 1917), Крыжановскій (Херсонський у., 1917), 

Криницкаго (Херсонський у., 1917), Крупське (Кр., 1946), Крупське (Кр., 1946), 

Крупське (Кр., 1946), Крупський (Мк., 1946), Кручановскій (Александрійський у., 

1917), Кудерскаго (Ананьївський у., 1917), Кудерскаго (Єлисаветградський у., 1917), 

Кузьминскаго (Херсонський у., 1917), Куковицкихъ (Александрійський у., 1917), 

Куликовскаго (Ананьївський у., 1917), Куницкій (Херсонський у., 1917), Купчанське 

(Од., 1946), Кутузівський (Хрс. , 1946), Кучерське (Хрс. , 1917), Кущинскаго 

(Херсонський у., 1917), Лабунскаго (Одеський у., 1917), Лабунской (Одеський у., 

1917), Ланевскаго (Ананьївський у., 1917), Ланжелинскаго (Ананьївський у., 1917), 

Лахнівський (Мк., 1917), Левицкаго (Ананьївський у., 1917), Ленінське (Кр., 1946), 

Ленінське (Од., 1946), Ленінське (Хрс. , 1924), Ленінське (Хрс. , 1923), Ленінське 

Друге (Од., 1924), Ленінське Перше (Од., 1946), Ленінський (Кр., 1946), Ленінський 

(Кр., 1946), Ленінський (Кр., 1946), Ленінський (Кр., 1946), Ленінський (Кр., 1946), 

Ленінський (Кр., 1946), Ленінський (Од., 1946), Ленінський (Хрс. , 1946), 

Лещинскаго (Херсонський у., 1917), Лиманскіе (Херсонський у., 1917), Лиманське 

(Мк., 1946), Лиманське (Од., 1946), Лиманське (Од., 1946), Лиманське (Хрс. , 1946), 

Линицьке (Од., 1946), Липецкое (Ананьївський у., 1917), Липецьке Друге (Од., 1946), 

Липецьке Перше (Од., 1946), Лихмановскій рудникъ (Херсонський у., 1917), 

Лѣкарское (Ананьївський у., 1917), Лозватський Став (Кр., 1946), Лопатневскій 

(Херсонський у., 1917), Лосскихъ (Херсонський у., 1917), Лупаревскій-Маякъ 

(Херсонський у., 1917), Лутковскаго (Єлисаветградський у., 1917), Лучинскаго 

(Тираспольський у., 1917), Любарскаго (Тираспольський у., 1917), Любинскаго 

(Ананьївський у., 1917), Любовскій (Єлисаветградський у., 1917), Любомировскій 

(Херсонський у., 1917), Людмилівське (Мк., 1946), Лясковецкихъ (Ананьївський у., 
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1917), Ляховецкаго (Єлисаветградський у., 1917), Ляшевскаго (Єлисаветградський у., 

1917), Маевской (Ананьївський у., 1917), Маіорское (Ананьївський у., 1917), 

Майорське (Од., 1946), Майорське (Од., 1946), Майорський (Од., 1946), 

Майорський (Од., 1946), Майорський (Од., 1946), Майське (Кр., 1946), Майський 

(Мк., 1946), Майський (Мк., 1946), Майське (Хрс. , 1946), Малаховской 

(Тираспольський у., 1917), Малашевское (Одеський у., 1917), Малиновскаго 

(Херсонський у., 1917), Мало-Александровскіе (Херсонський у., 1917), Мало-

Баратовскій (Херсонський у., 1917), Мало-Возсіятське (Мк., 1917), Мало-

Добровольскій (Херсонський у., 1917), Малодолинське (Од., 1946), Мало-

Заболоцьке (Од., 1917), Мало-Майорське (Од., 1946), Мало-Рибальський (Із., 1946), 

Мальчевське (Кр., 1946), Маницкое (Тираспольський у., 1917), Манчевскаго 

(Ананьївський у., 1917), Манчжурскіе (Херсонський у., 1917), Маньківське (Кр., 

1946), Мардаровскій (Ананьївський у., 1917), Мардаровскій (Тираспольський у., 

1917), Маріинское (Одеський у., 1917), Марковская (Єлисаветградський у., 1917), 

Маринівський (Од., 1946), Маринське (Хрс. , 1946), Марківське (Кр., 1946), 

Мартыновскаго (Ананьївський у., 1917), Марушевскаго (Єлисаветградський у., 

1917), Мар’янівський (Із., 1946), Марьевскіе (Херсонський у., 1917), Марьинскій 

(Ананьївський у., 1917), Марьинскій (Херсонський у., 1917), Марьинское 

(Херсонський у., 1917), Марьяновскій (Одеський у., 1917), Матіасовскій (Одеський 

у., 1917), Матковскаго (Ананьївський у., 1917), Мацієвського (Од., 1946), Маяк-

Ожорський (Мк., 1946), Медвѣдовскій (Херсонський у., 1917), Меланьевская 

(Херсонський у., 1917), Мельничуковскаго (Ананьївський у., 1917), Мертвоводскій 

(Єлисаветградський у., 1917), Микитинський (Кр., 1946), Микільське (Кр., 1929), 

Миколаївка-Новоросійська (Із., 1946), Миколаївське (Мк., 1957), Миколаївський 

(Мк., 1946), Миколаївський (Мк., 1946), Микольське (Кр., 1946), Микольське (Кр., 

1946), Микольське (Мк., 1946), Микольське (Хрс. , 1946), Микольське (Хрс. , 1946), 

Микольський (Мк., 1946), Мыслинскаго (Ананьївський у., 1917), Михайлівське 

(Од., 1946), Михайлівський (Мк., 1946), Михайлівський (Мк., 1946), Михайловскій 

(Херсонський у., 1917), Михайло-Счастливская (Херсонський у., 1917), Мѣловскіе 

(Херсонський у., 1917), Мѣловской (Херсонський у., 1917), Могилевскаго 

(Єлисаветградський у., 1917), Могульський (Од., 1946), Мокрицкаго (Тирас-

польський у., 1917), Молодецьке (Кр., 1946), Молодецьке (Хрс. , 1917), Молодецький 

(Кр., 1946), Молоканскъ (Херсонський у., 1917), Монастырскій (Одеський у., 1917), 

Морське (Мк., 1946), Мутковскихъ (Єлисаветградський у., 1917), Надбузьке (Мк., 

1946), Наддніпрянське (Хрс. , 1966), Надеждовскій (Херсонський у., 1917), 

Надиновскій (Єлисаветградський у., 1917), Надлакскій (Єлисаветградський у., 1917), 

Надлиманське (Од., 1946), Натальевскій (Херсонський у., 1917), Неборскаго 

(Ананьївський у., 1917), Невенгловскаго (Єлисаветградський у., 1917), Невський 

(Хрс. , 1946), Негрѣцкаго (Одеський у., 1917), Негруцкаго (Єлисаветградський у., 

1917), Непокойчицкаго (Єлисаветградський у., 1917), Нерубасскаго И.Т. 
(Александрійський у., 1917), Нижнее-Никольское (Єлисаветградський у., 1917), 

Нижне-Хабловскій маякъ (Херсонський у., 1917), Нижній Воложскій Маякъ 

(Одеський у., 1917), Николаевскіе сады (Єлисаветградський у., 1917), Николаевскій 

(Єлисаветградський у., 1917), Николаевское (Одеський у., 1917), Николо-Козельскъ 

(Херсонський у., 1917), Николо-Сухомлиновскій (Тираспольський у., 1917), 

Никольскій (Єлисаветградський у., 1917), Никольское (Александрійський у., 1917), 
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Никольское (Єлисаветградський у., 1917), Никольское (Тираспольський у., 1917), 

Никольское (Херсонський у., 1917), Никоринскій (Александрійський у., 1917), 

Никорицкое (Тираспольський у., 1917), Нѣмецкій (Ананьївський у., 1917), Нѣмецкій 

(Тираспольський у., 1917), Новаковскаго (Єлисаветградський у., 1917), Новые-

Подольскіе (Херсонський у., 1917), Новицкаго (Ананьївський у., 1917), Новицкаго 

(Єлисаветградський у., 1917), Новицкаго (Тираспольський у., 1917), Новицкой 

(Єлисаветградський у., 1917), Новоархангельськ (Кр., 1917), Ново-Архангельське 

(Хрс. , 1917), Ново-Білоусівський (Мк., 1946), Новобратське (Хрс. , 1946), Ново-

Братський (Мк., 1946), Нововарицький (Од., 1946), Ново-Васильевскій 

(Херсонський у., 1917), Ново-Воєводський (Мк., 1917), Ново-Вознесенскъ 

(Єлисаветградський у., 1917), Ново-Вознесенскъ (Херсонський у., 1917), 

Нововознесенське (Хрс. , 1946), Нововоскресенське (Хрс. , 1946), Ново-Георгіевскъ 

(Ананьївський у., 1917), Ново-Георгіевскіе (Херсонський у., 1917), Ново-Георгіївськ 

(Кр., 1917), Новоголованівськ (Кр., 1946), Ново-Григорівське (Хрс. , 1946), Ново-

Григорьевскій (Єлисаветградський у., 1917), Ново-Григорьевскій (Херсонський у., 

1917), Ново-Дмитріевскіе (Херсонський у., 1917), Ново-Дмитріевское (Херсонський 

у., 1917), Ново-Дорицьке (Од., 1946), Ново-Житомирскіе (Херсонський у., 1917), 

Ново-Іванівський (Од., 1946), Ново-Каменскій (Херсонський у., 1917), Ново-

Красівський (Мк., 1946), Новолікарське (Мк., 1946), Ново-Маіорскій 

(Тираспольський у., 1917), Новомиколаївське (Мк., 1946), Ново-Михайлівський (Із., 

1946), Ново-Михайлівський (Мк., 1946), Ново-Михайлівський (Од., 1946), Ново-

Николаевскій (Херсонський у., 1917), Ново-Никольскій (Тираспольський у., 1917), 

Ново-Обитокское (Александрійський у., 1917), Ново-Одесскій (Херсонський у., 

1917), Новопавлівське (Мк., 1946), Ново-Павловскіе (Херсонський у., 1917), Ново-

Павловскій (Херсонський у., 1917), Новопетрівське (Мк., 1946), Ново-Петровскъ 

(Херсонський у., 1917), Ново-Петровское (Херсонський у., 1917), Новоподільське 

(Од., 1946), Ново-Подольскъ (Херсонський у., 1917), Ново-Покровскій (Херсонський 

у., 1917), Ново-Покровское (Одеський у., 1917), Ново-Полтавская (Херсонський у., 

1917), Новорайськ (Хрс. , 1946), Новорогачинське (Хрс. , 1946), Новоросійське (Мк., 

1946), Новоросійське (Хрс. , 1946), Новоруське (Мк., 1927), Ново-Руський (Хрс. , 

1946), Новосавицьке (Кр., 1917), Новосибірське (Хрс. , 1946), Новосільське (Од., 

1946), Новосільський (Од., 1946), Новотроїцьке (Од., 1912), Ново-Троїцьке (Хрс. , 

1946), Новотроїцьке (Хрс. , 1946), Ново-Троїцький (Мк., 1946), Ново-Троїцький 

(Од., 1946), Ново-Троїцький (Од., 1946), Ново-Тягинскій (Херсонський у., 1917), 

Ново-Уманськ (Кр., 1946), Новохолмське (Од., 1969), Ново-Хутірське (Од., 1946), 

Облорской (Єлисаветградський у., 1917), Одайське (Од., 1946), Олександрівський 

(Кр., 1946), Олійницьке (Кр., 1946), Оливскій (Херсонський у., 1917), Ольгіевскій 

(Тираспольський у., 1917), Ольшевскаго (Ананьївський у., 1917), Ольшевскаго 

(Тираспольський у., 1917), Ониловскаго, ІІ т-ва (Тираспольський у., 1917), 

Орлівський (Кр., 1946), Орлівський Хутір (Хрс. , 1946), Орловскаго 

(Тираспольський у., 1917), Осинскаго (Єлисаветградський у., 1917), Осокоровскій 

(Херсонський у., 1917), Островскій (Херсонський у., 1917), Островскій И.Г. 
(Александрійський у., 1917), Островське (Мк., 1946), Очаківське (Мк., 1946), 

Очаковскій (Ананьївський у., 1917), Павловолуйськ (Кр., 1917), Павловскаго 

(Ананьївський у., 1917), Павловскаго (Єлисаветградський у., 1917), Павловскаго 

(Тираспольський у., 1917), Панкратовскій (Ананьївський у., 1917), Панскій-Яръ 
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(Ананьївський у., 1917), Паризька Комуна (Од., 1946), Партизанське (Мк., 1937), 

Партизанський (Хрс. , 1946), Пастирське (Кр., 1946), Патрино-Никольское 

(Єлисаветградський у., 1917), Первомайськ (Мк., 1946), Первомайське (Од., 1946), 

Первомайське (Хрс. , 1946), Первомайське (Хрс. , 1946), Первомайське (Хрс. , 1946), 

Первомайський (Хрс. , 1946), Первомайське (Хрс. , 1946), Первомайське (Хрс. , 

1946), Первомайський (Од., 1946), Первомайський (Од., 1946), Петрівське (Мк., 

1946), Петрівське (Мк., 1929), Петрівське (Мк., 1946), Петрівське (Од., 1946), 

Петрівське (Од., 1915), Петрівське (Од., 1946), Петрівське (Од., 1946), Петрівське 

(Хрс. , 1946), Петрівське (Хрс. , 1946), Петрівське (Хрс. , 1946), Петрівське (Хрс. , 

1946), Петрівське (Хрс. , 1946), Петрівське Друге (Хрс. , 1946), Петрівський (Кр., 

1946), Петрівський (Кр., 1946), Петрівський (Кр., 1946), Петрівський (Кр., 1946), 

Петрівський (Кр., 1946), Петрівський (Кр., 1946), Петрівський (Кр., 1946), 

Петрівський (Мк., 1946), Петрівський (Мк., 1946), Петрівський (Од., 1946), 

Петрівський (Од., 1946), Петрівський (Од., 1946), Петрівський (Хрс. , 1946), 

Петрівський (Хрс. , 1946), Петрово-Висунське (Мк., 1917), Петровская (Одеський у., 

1917), Петровскій (Херсонський у., 1917), Петровського (Од., 1902), Петровського 

(Хрс. , 1915), Петро-Островскіе (Єлисаветградський у., 1917), Петро-Островскій 

(Єлисаветградський у., 1917), Петропавлівський (Мк., 1946), Петропавловскій 

(Херсонський у., 1917), Петропавловское (Одеський у., 1917), Печеновскіе 

(Єлисаветградський у., 1917), Пискорскаго (Херсонський у., 1917), Пискорскихъ 

(Херсонський у., 1917), Піонерське (Од., 1963), Плоско-Забузьке (Кр., 1946), 

Плотницкій (Херсонський у., 1917), Повстанське (Од., 1963), Погорѣлецкій 

(Тираспольський у., 1917), Погорлицький (Од., 1946), Погорлицький (Од., 1946), 

Подгорскаго (Єлисаветградський у., 1917), Покрово-Облойськ (Хрс. , 1946), 

Покровскъ (Херсонський у., 1917), Покровскій (Херсонський у., 1917), Покровское 

(Александрійський у., 1917), Покровское (Ананьївський у., 1917), Покровське (Кр., 

1946), Покровське (Мк., 1946), Покровське (Мк., 1946), Покровський (Од., 1946), 

Полтавський (Кр., 1946), Полянецьке (Од., 1946), Попельнастівський Другий (Кр., 

1946), Попельнастівський Перший (Кр., 1946), Преображенскій (Херсонський у., 

1917), Преображенскій (Херсонський у., 1917), Пржевалянскаго (Тираспольський у., 

1917), Приазовське (Од., 1946), Прибузьке (Мк., 1933), Привільнянське (Мк., 1946), 

Привольнянскій (Єлисаветградський у., 1917), Прилиманське (Од., 1946), 

Приморське (Од., 1946), Приморське (Од., 1946), Приморське (Од., 1946), 

Приморське (Хрс. , 1946), Приморське (Хрс. , 1946), Пришибская (Херсонський у., 

1917), Пріютинско-Куликовка (Єлисаветградський у., 1917), Пролетарське (Кр., 

1946), Путинскаго (Єлисаветградський у., 1917), Раденськ (Хрс. , 1946), Радзевскаго 

(Херсонський у., 1917), Радянське (Кр., 1946), Радянське (Хрс. , 1922), Радянський 

Селянин (Хрс. , 1946), Разумовскаго (Єлисаветградський у., 1917), Райське (Хрс. , 

1962), Раківський Другий (Мк., 1946), Раківський Перший (Мк., 1946), Раковскій 

(Єлисаветградський у., 1917), Рахмановскій (Херсонський у., 1917), Рашевскаго 

(Херсонський у., 1917), Ревуцкой (Єлисаветградський у., 1917), Рибальське (Од., 

1946), Рибальське (Од., Роздільнянський, 1946), Розношенське (Кр., 1946), Ружскій 

(Житомирський у., 1911), Рузскій (Херсонський у., 1917), Румінський (Мк., 1917), 

Русская-Слобода (Одеський у., 1917), Русскій (Одеський у., 1917), Савицкаго 

(Єлисаветградський у., 1917), Савицьке (Од., 1917), Сагайдацкій (Єлисаветградський 

у., 1917), Самолевскаго (Ананьївський у., 1917), Санжаровскаго (Херсонський у., 
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1917), Саракунскаго (Херсонський у., 1917), Сардаровскій (Ананьївський у., 1917), 

Саханське (Од., 1917), Сацкаго (Одеський у., 1917), Сацкой (Одеський у., 1917), 

Саше-Островское (Тираспольський у., 1917), Свѣтлицкіе (Херсонський у., 1917), 

Свинцицкаго (Єлисаветградський у., 1917), Свирчевскаго (Єлисаветградський у., 

1917), Світлицьке (Мк., 1946), Світлодолинське (Од., 1946), Свято-Покровское 

(Одеський у., 1917), Свято-Троицкое (Ананьївський у., 1917), Свято-Троїцьке (Мк., 

1917), Селецкаго (Херсонський у., 1917), Селецкаго И.Е. (Александрійський у., 1917), 

Селівестрівський (Мк., 1946), Семеновскій (Херсонський у., 1917), Сергѣевскіе 

(Херсонський у., 1917), Серединскаго (Херсонський у., 1917), Сиваське ( Хрс. , 1946), 

Сикорской (Александрійський у., 1917), Синицкаго (Єлисаветградський у., 1917), 

Сирівське (Од., 1946), Сиротинскаго (Єлисаветградський у., 1917), Сиротскій 

(Херсонський у., 1917), Сычавскій (Одеський у., 1917), Сірогозький (Хрс. , 1946), 

Скадовскаго (Херсонський у., 1917), Скаржинскаго (Єлисаветградський у., 1917), 

Скрижевскаго (Ананьївський у., 1917), Скурскаго (Тираспольський у., 1917), 

Сліпушинське (Хрс. , 1946), Слобідка-Дубівська (Од., 1946), Слоновскій (Херсон-

ський у., 1917), Слотвинскій (Єлисаветградський у., 1917), Слюсаревскаго 

(Єлисаветградський у., 1917), Снігурівське (Мк., 1946), Снігурівський (Мк., 1946), 

Совєтське (Хрс. , 1946), Солдатскій (Александрійський у., 1917), Солдатскій 

(Єлисаветградський у., 1917), Солдатське (Кр., 1946), Солдатське (Кр., 1946), 

Солдатське (Кр., 1946), Солдатське (Кр., 1946), Солдатське (Кр., 1946), Солдатське 

(Мк., 1946), Солдатське (Хрс. , 1917), Солдатський (Мк., 1946), Соми-Острівське 

(Од., 1946), Сорочинскаго (Єлисаветградський у., 1917), Сорочинскіе (Херсонський 

у., 1917), Сосицький (Мк., 1946), Сотницька Балка (Кр., 1917), Сотницьке (Кр., 

1917), Сотницький (Кр., 1946), Софіевскій (Херсонський у., 1917), Соханской 

(Тираспольський у., 1917), Сохацкое (Херсонський у., 1917), Соцкаго (Ананьївський 

у., 1917), Спасская (Херсонський у., 1917), Спасская (Херсонський у., 1917), Спасскій 

(Ананьївський у., 1917), Спаське (Кр., 1917), Спаський (Мк., 1946), Спаський (Мк., 

1946), Спиваковскаго Л.А. (Александрійський у., 1917), Спиридоновскіе 

(Херсонський у., 1917), Стабецкаго (Тираспольський у., 1917), Сталінське (Хрс. , 

1946), Сталінський (Кр., 1946), Станиславской (Одеський у., 1917), Станишевской 

(Єлисаветградський у., 1917), Старо-Донская Балка (Одеський у., 1917), Старо-

Зарицкое (Тираспольський у., 1917), Старосельскіе (Херсонський у., 1917), Старо-

Сирітський (Од., 1946), Старосолдатське (Мк., 1917), Старо-Фатскій (Херсонський 

у., 1917), Старошведское (Херсонський у., 1917), Стебловскаго (Ананьївський у., 

1917), Стояновскіе (Херсонський у., 1917), Стоянівський (Од., 1946), Стояновскій, І 

и ІІ (Тираспольський у., 1917), Стрілецький (Кр., Бобринецький, 1946), Суворовскія-

Кошары (Одеський у., 1917), Суворовское (Одеський у., 1917), Сухановскій 

(Херсонський у., 1917), Сухацкіе (Одеський у., 1917), Суходільське (Кр., 1946), 

Сухоеланецкой (Херсонський у., 1917), Счастливецкаго Э.П. (Александрійський у., 

1917), Тавижнянське (Од., 1946), Таврійськ (Хрс. , 1983), Таврійське (Хрс. , 1992), 

Танинскій (Херсонський у., 1917), Тарапаковскій (Херсонський у., 1917), 

Тарасівський (Кр., 1946), Тарасо-Шевченківський (Кр., 1946), Татаровскій 

(Херсонський у., 1917), Творковской (Тираспольський у., 1917), Тейковскій 

(Ананьївський у., 1917), Телѣжинскаго (Єлисаветградський у., 1917), Терновскія-

Плавни (Тираспольський у., 1917), Тимошевскаго (Тираспольський у., 1917), 

Тираспольське (Од., 1946), Товарчинський (Хрс. , 1946), Токаревскій (Херсонський 
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у., 1917), Толмачевскій (Тираспольський у., 1917), Толчинскаго Я.Л. (Алек-

сандрійський у., 1917), Томашевскій (Тираспольський у., 1917), Топольницкій 

(Одеський у., 1917), Транковскаго (Тираспольський у., 1917), Трифоновскій 

(Херсонський у., 1917), Трихатське (Мк., 1917), Троицкая (Херсонський у., 1917), 

Троицкій (Єлисаветградський у., 1917), Троїцьке (Мк., 1946), Троїцьке (Од., 1946), 

Троїцьке (Од., 1917), Троїцьке-Сафонове (Мк., 1946), Тростянецький (Од., 1946), 

Українське (Хрс. , 1979), Український Робітник (Хрс. , 1946), Улянівський (Кр., 

1946), Ульяновскаго (Херсонський у., 1917), Уральське (Мк., 1946), Уральськ 

Червоний (Кр., 1946), Успенская (Александрійський у., 1917), Успенскій 

(Херсонський у., 1917), Успенское (Одеський у., 1917), Устимівський (Мк., 1946), 

Февральське (Хрс. , 1946), Федоровская (Херсонський у., 1917), Флоринський (Од., 

1946), Флоринське (Од., 1917), Французскій (Ананьївський у., 1917), Фурманська 

Дорога (Із., 1946), Хлібодарське (Од., 1987), Хмѣлевскій (Ананьївський у., 1917), 

Хмельницький (Кр., 1946), Холмське (Од., 1946), Хомецкаго (Александрійський у., 

1917), Хршамовскаго (Єлисаветградський у., 1917), Царедарівська (Од., 1946), 

Цыбулевская (Тираспольський у., 1917), Цыбулевскій (Ананьївський у., 1917), 

Цыбульской (Александрійський у., 1917), Циганський (Мк., 1946), Ципурдіївська 

Балка (Мк., 1946), Цѣхановскаго (Александрійський у., 1917), Цихоцкаго 

(Єлисаветградський у., 1917), Цюрупинськ (Хрс. , 1946), Цюрупинськ (Хрс. , 1946), 

Чабанське (Од., 1917), Чайківське (Од., 1917), Чаусівський (Кр., 1946), 

Чекаревскаго (Александрійський у., 1917), Чекаревскаго (Єлисаветградський у., 

1917), Чепельскихъ (Херсонський у., 1917), Червоноармійське (Мк., 1946), 

Червоноармійське (Од., 1946), Червоноармійське (Од., 1946), Червоноармійське 

(Од., 1946), Червоноармійське (Хрс. , 1946), Червоноармійське (Хрс. , 1946), 

Червоноармійський (Хрс. , 1946), Червоно-Братське (Кр., 1946), Червоно-Глинське 

(Із., 1946), Червоно-Раденське (Хрс. , 1946), Черницкихъ (Александрійський у., 1917), 

Чернявскаго (Ананьївський у., 1917), Чернявскаго (Єлисаветградський у., 1917), 

Чернявскаго (Херсонський у., 1917), Чернявскій (Одеський у., 1917), Черняхівське 

(Од., 1946), Чигиринскій (Александрійський у., 1917), Чигиринське (Кр., 1946), 

Чижевскаго И.К. (Александрійський у., 1917), Чикаревскаго (Єлисаветградський у., 

1917), Чкаловський (Кр., 1946), Чкаловський (Мк., 1946), Чонгарський (Хрс. , 1946), 

Чорноморське (Од., 1988), Чорноморське (Хрс. , 1968), Чорноморські Криниці 

(Хрс. , 1946), Чумацкій (Ананьївський у., 1917), Шабановскій (Херсонський у., 1917), 

Шамановскаго (Александрійський у., 1917), Шамраевской (Александрійський у., 

1917), Шевченківський (Кр., 1946), Шевченківський (Кр., 1946), Шевченківський 

(Кр., 1946), Шевченківський (Кр., 1946), Шевченківський (Кр., 1946), 

Шевченківський (Кр., 1946), Шевченківський (Кр., 1946), Шевченківський (Мк., 

1946), Шевченківський (Хрс. , 1946), Шестернянскіе (Херсонський у., 1917), 

Широковскіе (Херсонський у., 1917), Широчанскіе (Херсонський у., 1917), 

Шишевскій (Херсонський у., 1917), Школівський (Кр., 1946), Шостаківське (Мк., 

1946), Шпаковскаго Н.И. (Александрійський у., 1917), Шуйскаго (Александрійський 

у., 1917), Шуйскаго (Єлисаветградський у., 1917), Шуцький (Од., 1946), 

Щербанівське (Мк., 1917), Щирський (Кр., 1946), Юковскаго (Тираспольський у., 

1917), Юнацьке (Мк., 1946), Юнашевскій (Одеський у., 1917), Юхимівське (Од., 

1946), Яблоновскаго (Єлисаветградський у., 1917), Яворовскій (Тираспольський у., 

1917), Яголковской А.П. (Александрійський у., 1917), Якимівський (Кр., 1946), 
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Якубовскаго (Єлисаветградський у., 1917), Якубовскихъ (Херсонський у., 1917), 

Ямська Пошта (Од., 1946), Яненскихъ (Єлисаветградський у., 1917), Яницкаго 

(Херсонський у., 1917), Янковскаго (Єлисаветградський у., 1917), Яновскаго 

(Єлисаветградський у., 1917), Яновской (Херсонський у., 1917), Яновской Е.П. 
(Александрійський у., 1917), Ярошевскаго О.П. (Александрійський у., 1917), 

Ярошевскаго (Херсонський у., 1917), Яснопольскій (Одеський у., 1917). 

У цій частині ареалу простежуються значні скупчення назв і 

формування таких осередків: – 1) Кіровоград – Олександрія; 2) півден-

но-західна смуга Балта – Ананьїв – Ширяєве – Роздільна – Одеса; 

3) Березанка – Очаків; 4) Нова Одеса – Вознесенськ – Южноукраїнськ; 

5) Бобринець – Устинівка; 6) Миколаїв – Снігурівка – Білозерна – 

Херсон – Гола Пристань – Каховка – Асканія Нова; 7) Високопілля – 

Зеленодольськ – Нововоронцовка. 

У Криму смуга назв простягається через: Роздольне – 

Первомайське – Джанкой – Красногвардійське – Кіровське – Керчен-

ський півострів. Скупчення є: 1) на Тарханкутському півострові; 

2) Саки – Сімферополь – Білогірськ; 3)по узбережжю Новий Світ – 

Алушта – Ялта. З’являються назви: 
Аерофлотський (Крм., 1972), Азовське (Крм., 1972), Азовське (Крм., 1972), 

Айвазовське (Крм., 1972), Айвазовське (Крм., 1972), Амурське (Крм., 1972), 

Армійське (Крм., 1972), Армянськ (Крм., 1972), Бєлінське (Крм., 1972), Білогірськ 

(Крм., 1972), Ближньогородське (Крм., 1972), Братське (Крм., 1972), Братське (Крм., 

1972), Брянське (Крм., 1972), Верхньозаморське (Крм., 1972), Вінницьке (Крм., 

1972), Гвардійське (Крм., 1972), Гвардійське (Крм., 1972), Генеральське (Крм., 1972), 

Геройське (Крм., 1972), Гресівський (Крм., 1972), Дібрівське (Крм., 1972), Донське 

(Крм., 1972), Завіт-Ленінський (Крм., 1972), Заводське (Крм., 1972), Загірське (Крм., 

1972), Запорізьке (Крм., 1972), Зеленогірське (Крм., 1972), Знам’янське (Крм., 1972), 

Кам’янське (Крм., 1972), Кіровське (Крм., 1972), Кіровське (Крм., 1972), 

Коломенське (Крм., 1972), Комсомольське (Крм., 1972), Комсомольське (Крм., 

1972), Котовське (Крм., 1972), Красноармійське (Крм., 1972), Красноармійське 

(Крм., 1972), Красногвардійське (Крм., 1972), Красногвардійське (Крм., 1972), 

Красногірське (Крм., 1972), Красноперекопськ (Крм., 1972), Красносільське (Крм., 

1972), Красносільське (Крм., 1972), Краснофлотське (Крм., 1972), Краснофлотське 

(Крм., 1972), Красноярське (Крм., 1972), Кримська Роза (Крм., 1972), Кримське 

(Крм., 1972), Кубанське (Крм., 1972), Кузнецьке (Крм., 1972), Ленінське (Крм., 1972), 

Ленінське (Крм., 1972), Ленінське (Крм., 1972), Ленське (Крм., 1972), Луганське 

(Крм., 1972), Льговське (Крм., 1972), Майське (Крм., 1972), Маківське (Крм., 1972), 

Малоріченське (Крм., 1972), Мічурінське (Крм., 1972), Невське (Крм., 1972), 

Нижньогірський (Крм., 1972), Нижньозаморське (Крм., 1972), Ніжинське (Крм., 

1972), Новокримське (Крм., 1972), Новомикільське (Крм., 1972), Новоселівське 

(Крм., 1972), Новосільське (Крм., 1972), Октябрське (Крм., 1972), Октябрське (Крм., 

1972), Октябрське (Крм., 1972), Октябрське (Крм., 1972), Орлівське (Крм., 1972), 

Островське (Крм., 1972), Островське (Крм., 1972), Охотське (Крм., 1972), 
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Партизанське (Крм., 1972), Партизанське (Крм., 1972), Первомайське (Крм., 1972), 

Первомайське (Крм., 1972), Первомайське (Крм., 1972), Піонерське (Крм., 1972), 

Піонерське (Крм., 1972), Планерське (Крм., 1972), Пожарське (Крм., 1972), 

Полтавське (Крм., 1972), Приморський (Крм., 1972), Рибацьке (Крм., 1972), 

Родинківське (Крм., 1972), Руське (Крм., 1972), Свердловське (Крм., 1972), 

Сєрноводське (Крм., 1972), Слов’янське (Крм., 1972), Слов’янське (Крм., 1972), 

Совєтське (Крм., 1972), Совєтське (Крм., 1972), Совєтський (Крм., 1972), Сокільське 

(Крм., 1972), Солдатське (Крм., 1972), Сонячногірське (Крм., 1972), Таврійське 

(Крм., 1972), Українське (Крм., 1972), Фрунзенське (Крм., 1972), Чайковське (Крм., 

1972), Чорноморське (Крм., 1972), Яснополянське (Крм., 1972). 

Водночас зауважуємо зміни і в східній частині ареалу ойконімів 

на *-ьskъ України, зокрема щодо конфігурації зосереджень назв. 

Появилася велика кількість назв: 
Алчевськ (Лг., 1901), Амвросіївський (Стл., 1946), Ампілогівський (Стл., 

1946), Андріївське (Зп., 1946), Андріївський (Стл., 1946), Арапівський (Вр., 1946), 

Артемівськ (Дц., 1946), Артемівськ (Лг., 1946), Артемівське (Дц., 1946), 

Архангельське (Дц., 1946), Багачівський (Стл., 1946), Баннівське (Стл., 1946), 

Бердянське (Дц., 1946), Бердянське (Дц., 1946), Беревецький (Стн., 1946), 

Березівське (Лг., 1924), Берестянський (Стл., 1946), Бесарабський (Стл., 1946), 

Білицький (Зп., 1946), Білівське (Зп., 1946), Білоріцьке (Зп., 1962), Білорічанське 

(Зп., 1946), Білоріченський (Лг., 1957), Білосарайська Коса (Дц., 1946), Білявський 

(Стл., 1946), Благовіщенське (Зп., 1946), Богданівське (Зп., 1946), Богодарівський 

(Вр., 1946), Богуславський (Вр., 1946), Бондаревське (Дц., 1946), Братське (Зп., 

1922), Братське (Лг., 1964), Братський (Зп., 1946), Будьоннівське (Стл., 1946), 

Бурлацьке (Дц., 1946), Валянівськ (Лг., 1951), Василівська Пустош (Стл., 1946), 

Василівське (Зп., 1946), Васильківське (Зп., 1946), Васютинське (Дц., 1946), 

Веденське (Дц., 1946), Велико-Водянське (Вр., 1946), Велико-Купріянівський (Зп., 

1946), Верхньодрагунський (Зп., 1946), Веселівське (Зп., 1922), Весело-Іванівський 

(Зп., 1946), Вишнівецький (Стл., 1946), Вільногрушівське (Зп., 1918), 

Вільноуланівське (Зп., 1918), Вільно-Ульянівський (Зп., 1946), Вільнянськ (Зп., 

1966), Владівський (Зп., 1946), Вовківський (Вр., 1946), Вовчанське (Зп., 1946), 

Вознесенський (Зп., 1946), Войковський (Дц., 1946), Володарськ (Лг., 1946), 

Володарське (Дц., 1946), Володарське (Стл., 1946), Володимирівське (Зп., 1965), 

Володимирівський (Зп., 1946), Володимирівський (Зп., 1946), Володимирівський 

(Зп., 1946), Воровське (Дц., 1946), Воровське (Дц., 1946), Воровського (Стл., 1946), 

Вороно-Харківський (Стл., 1946), Ворошиловськ (Вр., 1946), Ворошиловське (Вр., 

1946), Ворошиловський (Зп., 1946), Ворошиловський (Зп., 1946), Ворошиловський 

(Стл., 1946), Ворошиловський (Стл., 1946), Ворошиловський (Стл., 1946), 

Воскресенський (Вр., 1946), Воскресенський (Стл., 1946), Врубівський (Лг., 1938), 

Вуглегірськ (Дц., 1958 ), Гайворонський (Стл., 1946), Гайворонський (Стл., 1946), 

Георгіївський (Зп., 1946), Георгіївський (Стл., 1946), Гірське (Вр., 1946), Гнаровське 

(Зп., 1945), Гнорівський (Зп., 1946), Голубицьке (Дц., 1946), Гольмівський (Дц., 

1946), Горлицьке (Зп., 1925), Городичанський (Вр., 1946), Греково-Вишневецький 

(Вр., 1946), Грузька (Стл., 1946), Грузька Балка (Вр., 1946), Грузьке (Дц., 1946), 

Грузький (Зп., 1946), Грузький (Стл., 1946), Грузький радгосп (Стл., 1946), Грузько-
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Зорянське (Дц., 1946), Грузько-Ломівка (Дц., 1946), Грушівське (Дц., 1946), 

Губівський (Зп., 1946), Губське (Стл., 1946), Гусельське (Дц., 1946), Даченське (Дц., 

1946), Деревецьке (Зп., 1946), Дзержинськ (Дц., 1938), Дзержинське (Лг., 1946), 

Дзержинське (Лг., 1951), Дзержинський (Лг., 1946), Дзержинського (Зп., 1946), 

Диханівський (Зп., 1946), Дніпровське (Зп., 1946), Дніпровський (Зп., 1946), 

Добровольчеське (Зп., 1946), Довжанське (Лг., 1946), Докучаєвськ (Дц., 1954), 

Долинське (Зп., 1918), Долинське (Зп., 1946), Долинське (Зп., 1963), Долинське (Зп., 

1946), Донецьк (Дц., 1917), Донецьке (Дц., 1946), Дубівський (Лг., 1954), 

Дунаївський (Зп., 1946), Єлисаветівський (Стл., 1946), Журавське (Лг., 1902), 

Задунаївський (Стл., 1946), Залізнянське (Дц., 1946), Запорізьке (Лг., 1963), 

Запорізький (Зп., 1946), Запорізький (Зп., 1946), Запорізький (Зп., 1946), Запорізький 

(Стл., 1946), Запорізький (Стл., 1946), Зеленодільське (Лг., 1957), Зоринськ (Лг., 

1963), Іванівський (Зп., 1946), Іванівський (Зп., 1946), Іванівський (Стл., 1946), 

Іванівський (Чрг., 1946), Іверське (Дц., 1946), Іжевський (Стл., 1946), Ізюмський 

(Стл., 1946), Іллінський (Зп., 1946), Іллічівське (Дц., 1946), Іловайськ (Дц., 1946), 

Індустріальне (Лг., 1931), Кабанське (Вр., 1946), Кабанський (Вр., 1946), 

Казаносільський (Зп., 1946), Калинівське (Лг., 1952), Калинівський (Стл., 1946), 

Калінінське (Стл., 1946), Кам’янка-Дніпровська (Зп., 1944), Кам’янка-Дніпровська 

(Зп., 1946), Кам’януватське (Стл., 1946), Кам’янське (Зп., 1946), Кам’янське (Зп., 

1946), Кам’янське (Зп., 1957), Кам’янське (Зп., 1946), Канівське (Зп., 1957), 

Катеринославський (Вр., 1946), Кашкорівський (Стл., 1946), Київське (Зп., 1921), 

Кирилівський (Зп., 1946), Кислицький (Зп., 1946), Кіндратівське (Стл., 1946), 

Кіровськ (Лг., 1962), Кіровське (Дц., 1946), Кіровське (Зп., 1946), Ковське (Дц., 1946), 

Козаківське (Зп., 1918), Козацьке (Дц., 1946), Комендантське (Лг., 1946), 

Комерчеський (Зп., 1946), Комсомольське (Дц., 1946), Комсомольське (Стл., 1946), 

Комсомольське (Зп., 1934), Комсомольське (Зп., 1943), Комсомольський (Зп., 1946), 

Комсомольський (Зп., 1946), Комсомольський (Дц., 1946), Комсомольський (Стл., 

1946), Комсомольський (Лг., 1954), Комсомольський (Лг., 1929), Комуна 

Петровського (Вр., 1946), Котловинська (Стл., 1946), Котляревське (Дц., 1946), 

Котовського (Дц., 1946), Краматорськ (Дц., 1946), Красноармійське (Вр., 1946), 

Красноармійськ (Дц., 1946), Красноармійське (Дц., 1946), Красноармійське (Дц., 

1946), Красноармійський Рудник (Стл., 1946), Красногірський (Зп., 1946), 

Красногорівський (Зп., 1946), Краснолуцький (Лг., 1946), Красноріченське (Лг., 

1946), Красноярське (Зп., 1946), Крилівське (Зп., 1946), Кропивницький (Зп., 1946), 

Крупчанське (Лг., 1946), Куликівський (Зп., 1946), Кулинівський (Зп., 1946), 

Лебединське (Дц., 1946), Лемешинське (Зп., 1946), Ленінський (Вр., 1946), 

Ленінський (Вр., 1946), Ленінське (Зп., 1946), Ленінське (Стл., 1946), Ленінський 

(Зп., 1946), Ленінський (Зп., 1946), Ленінський (Стл., 1946), Ленінський (Стл., 1946), 

Лиманське (Зп., 1969), Лимантирський (Стл., 1946), Липерський (Стл., 1946), 

Лисичанськ (Лг., 1946), Лозватський (Стл., 1946), Лозівський (Лг., 1953), 

Лозівський (Стл., 1946), Лубенський (Зп., 1946), Луганський (Зп., 1946), Лугівське 

(Зп., 1920), Лук’янівський (Зп., 1946), Лук’янівське (Зп., 1921), Луначарське (Дц., 

1946), Луначарське (Зп., 1918), Луначарське (Зп., 1946), Луначарський (Стл., 1946), 

Любицьке (Зп., 1946), Любицький (Стл., 1946), Майське (Дц., 1946), Майське (Зп., 

1946), Малинівський (Зп., 1946), Мало-Іванівський (Вр., 1946), Мар’ївський (Стл., 

1946), Марківське (Лг., 1965), Маслівський (Стл., 1946), Меженський (Вр., 1946), 
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Межівський (Стл., 1946), Менгурівський завод (Стл., 1946), Микитівський (Стл., 

1946), Микільське (Дц., 1946), Микільське (Дц., 1946), Микільське (Дц., 1946), 

Микільське (Зп., 1918), Микільське (Зп., 1918), Миколаївський (Стл., 1946), 

Микольське (Зп., 1946), Микольський (Вр., 1946), Микольський (Вр., 1946), 

Микольський Другий (Зп., 1946), Мирське (Вр., 1946), Мирське (Зп., 1946), 

Мистюківський (Зп., 1946), Митякинський (Стл., 1946), Михайлівське (Зп., 1946), 

Михайлівський (Стл., 1946), Мінченськ Верхній (Вр., 1946), Мінченськ Нижній 

(Вр., 1946), Міусинськ (Лг., 1965), Молодецьке (Дц., 1946), Молодогвардійськ (Лг., 

1961), Молочанськ (Зп., 1946), Морозівський (Стл., 1946), Московське (Дц., 1946), 

Московський (Зп., 1946), Моспинський (Стл., 1946), Нижньо-Лозівський (Стл., 

1946), Никифорівське (Зп., 1946), Новоастраханське (Лг., 1922), Ново-

Астраханський Перший (Вр., 1946), Ново-Астраханський Третій (Вр., 1946), Ново-

Атаманський (Стл., 1946), Ново-Бойківський (Зп., 1946), Нововасилівське (Зп., 

1946), Ново-Веселівський (Зп., 1946), Ново-Воздвиженський (Зп., 1946), 

Новодовжанська (Вр., 1946), Новодонбаське (Лг., 1967), Новодружеськ (Лг., 1946), 

Ново-Дружківський (Стл., 1946), Ново-Іванівський (Зп., 1946), Ново-Іванівський 

(Зп., 1946), Ново-Іванівський (Зп., 1946), Ново-Іверський (Стл., 1946), Ново-

Іверський (Стл., 1946), Ново-Лубенське (Зп., 1946), Новомайорське (Дц., 1946), 

Ново-Михайлівський (Зп., 1946), Ново-Мокрянський (Зп., 1946), Новомосковське 

(Дц., 1946), Ново-Павлівський (Стл., 1946), Новопетрівське (Дц., 1946), 

Новопокровське (Дц., 1946), Ново-Покровський (Вр., 1946), Ново-Райське (Стл., 

1946), Новосамарське (Дц., 1946), Новоселівське (Лг., 1934), Новосільське (Зп., 

1946), Ново-Софіївський (Зп., 1946), Новостепнянське (Зп., 1946), Новотавричеське 

(Зп., 1923), Новоторецьке (Дц., 1946), Новотошківське (Лг., 1972), Новотроїцьке 

(Дц., 1946), Новотроїцьке (Дц., 1946), Ново-Троїцьке (Зп., 1946), Ново-Троїцький 

(Зп., 1946), Ново-Троїцький (Стл., 1946), Ново-Троїцький (Стл., 1946), 

Новоукраїнське (Дц., 1946), Новоукраїнське (Зп., 1946), Ново-Успенківський (Зп., 

1946), Новохатське (Дц., 1946), Ногайськ (Зп., 1946), Огульчанськ (Лг., 1951), 

Октябрське (Дц., 1946), Октябрське (Дц., 1946), Октябрське (Дц., 1946), 

Октябрське (Дц., 1946), Октябрське (Стл., 1946), Октябрський (Стл., 1946), 

Олександрівськ (Лг., 1959), Олександрівський (Зп., 1946), Олександрівський (Стл., 

1946), Олександрівський (Стл., 1946), Олексіївське (Дц., 1946), Оленівський (Стл., 

1946), Ольгинське (Дц., 1946), Ольгопільський (Зп., 1946), Оріхівське (Стл., 1946), 

Оріхово-Донецьке (Вр., 1946), Орлинське (Дц., 1946), Орлівське (Лг., 1946), 

Орлівський (Зп., 1946), Островський (Зп., 1946), Островського (Зп., 1946), 

Островського (Стл., 1946), Павлівське (Дц., 1946), Павлівське (Зп., 1946), 

Павлівське (Зп., 1905), Павлівський (Вр., 1946), Павлівський (Зп., 1946), 

Павлівський (Зп., 1946), Павлівський (Зп., 1946), Павлівський (Стл., 1946), 

Павлоградське (Вр., 1946), Павлоградське (Дц., 1946), Паризька Комуна (Вр., 1946), 

Первомайськ (Лг., 1946), Первомайськ (Лг., 1946), Первомайськ (Лг., 1946), 

Первомайське (Дц., 1946), Первомайське (Дц., 1946), Первомайське (Дц., 1946), 

Первомайське (Дц., 1946), Первомайське (Дц., 1946), Первомайське (Лг., 1946), 

Первомайський (Вр., 1946), Первомайський (Дц., 1946), Первомайський (Стл., 

1946), Первомайський (Стл., 1946), Передільське (Вр., 1946), Передріїв-Міуський 

(Стл., 1946), Першо-Микольський (Стл., 1946), Петренківський (Стл., 1946), 

Петрівське (Вр., 1946), Петрівське (Дц., 1946), Петрівське (Дц., 1946), Петрівське 
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(Дц., 1946), Петрівське (Зп., 1946), Петрівське (Зп., 1946), Петрівське (Зп., 1931), 

Петрівське (Зп., 1933), Петрівське (Зп., 1963), Петрівське (Лг., 1946), Петрівське 

(Лг., 1946), Петрівське (Лг., 1946), Петрівський (Вр., 1946), Петрівський (Вр., 1946), 

Петрівський (Зп., 1946), Петрівський (Зп., 1946), Петрівський (Зп., 1946), 

Петрівський (Стл., 1946), Петрівський (Стл., 1946), Петрівський (Стл., 1946), 

Петрівський (Стл., 1946), Петрівський (Стл., 1946), Петрівський (Стл., 1946), 

Петрівський (Стл., 1946), Петрівський (Стл., 1946), Петрівський (Стл., 1946), 

Петрівський (Стл., 1946), Петровське (Лг., 1920), Петроградо-Донецьке (Вр., 1946), 

Петропавлівське (Зп., 1946), Писецький (Вр., 1946), Підкуйчанськ (Лг., 1946), 

Підпорожнянське (Зп., 1946), Піонерське (Лг., 1962), Плодородівський (Зп., 1946), 

Подільське (Дц., 1946), Подільський (Зп., 1946), Пожидаївський (Стл., 1946), 

Поклонський (Стл., 1946), Покоярський (Вр., 1946), Покровське (Вр., 1946), 

Покровське (Дц., 1946), Покровський (Стл., 1946), Політвідділівське (Стл., 1946), 

Полтавське (Дц., 1946), Полтавське (Лг., 1946), Портівське (Дц., 1946), 

Привільнянське (Вр., 1946), Придніпровське (Зп., 1950), Приморськ (Зп., 1964), 

Приморське (Дц., 1946), Приморське (Дц., 1946), Приморське (Зп., 1964), 

Приморський (Стл., 1946), Приморський Посад (Зп., 1946), Прифермівський (Зп., 

1946), Пролетарськ (Лг., 1946), Пролетарське (Вр., 1946), Пролетарське (Дц., 1946), 

Пролетарське (Зп., 1966), Прохорівське (Дц., 1946), Радянcька Україна (Стл., 1946), 

Радянське (Зп., 1943), Радянське (Лг., 1972), Радянський (Стл., 1946), Райське (Дц., 

1946), Райське (Дц., 1946), Райське (Зп., 1946), Рибальське (Зп., 1928), Роганське 

(Дц., 1946), Родинський (Зп., 1946), Роздорський (Зп., 1946), Романівське (Зп., 1946), 

Романівський (Стл., 1946), Рутчанський (Стл., 1946), Садово-Хрустальненський 

(Лг., 1958), Свердловськ (Лг., 1946), Свердловский (Вр., 1946), Світлодарськ (Дц., 

1970), Світлодолинське (Зп., 1946), Святогірськ (Дц., 1946), Семенівське (Дц., 1946), 

Семенівський (Зп., 1946), Семенівський (Стл., 1946), Сибірський (Зп., 1946), 

Синецький (Лг., 1958), Сирітський (Стл., 1946), Сичанське (Лг., 1946), Сіницьке 

(Вр., 1946), Сірогозьке (Зп., 1946), Слов’яносербськ (Вр., 1946), Соколівський (Зп., 

1917), Соснівське (Дц., 1946), Софіївський (Лг., 1938), Спаське (Зп., 1946), 

Сталінське (Стл., 1946), Сталінський Забій (Вр., 1946), Станично-Луганське (Вр., 

1946), Старомайорське (Дц., 1946), Старомайорське (Дц., 1946), Старо-

Микольський (Зп., 1946), Старорайське (Дц., 1946), Старопетрівське (Дц., 1946), 

Степногірськ (Зп., 1987), Суходільськ (Лг., 1972), Сухоіванівський (Зп., 1946), 

Сухоцький (Стл., 1946), Тавричанське (Лг., 1946), Тавричеське (Дц., 1946), 

Таврійське (Зп., 1920), Тамбовський (Зп., 1946), Тарасівський (Зп., 1946), 

Тарасівський (Зп., 1946), Темрюк-Російський (Стл., 1946), Темрюк-Український 

(Стл., 1946), Торець-Торський (Стл., 1946), Торське (Дц., 1946), Тошківське (Вр., 

1946), Троїцьке (Дц., 1946), Троїцьке (Лг., 1946), Троїцьке (Стл., 1946), Троїцький 

(Вр., 1946), Троїцько-Харцизьк (Дц., 1946), Трудродительське (Лг., 1946), 

Уділенське (Зп., 1968), Удільно-Микоаївське (Зп., 1946), Українське (Зп., 1946), 

Український (Зп., 1946), Український (Зп., 1946), Український (Стл., 1946), 

Улянівський (Зп., 1946), Улянівське (Дц., 1946), Уманське (Дц., 1946), Уманський 

(Зп., 1946), Уральське (Зп., 1946), Урицьке (Зп., 1928), Урицьке (Зп., 1946), 

Харківське (Дц., 1946), Хмельницький (Лг., 1957), Хоминське (Лг., 1910), Хотський 

(Зп., 1946), Хрустальське (Вр., 1946), Хрустальське (Вр., 1946), Центрально-

Боківське (Вр., 1946), Червоноармійське (Зп., 1946), Червоноармійське (Зп., 1946), 
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Червоноармійське (Зп., 1946), Червоноармійське (Лг., 1909), Червоногвардійське 

(Лг., 1953), Червонокозацьке (Зп., 1946), Червонопартизанськ (Лг., 1956), 

Черевківське (Дц., 1946), Черкаське (Вр., 1946), Черкаське (Дц., 1946), Черкаський 

(Вр., 1946), Чернявський (Стл., 1946), Чорноморський (Зп., 1946), Шахтарськ (Дц., 

1953), Шахтарське (Лг., 1946), Шевченківське (Зп., 1946), Шевченківське (Зп., 

1946), Шевченківський (Зп., 1946), Шевченківський (Зп., 1946), Шевченківський 

(Зп., 1946), Шевченківський (Зп., 1946), Штурбинський (Стл., 1946), Юр’ївський 

(Зп., 1946), Яворницьке (Зп., 1946), Якимівське (Зп., 1918), Якимівський (Зп., 1946), 

Якубинський (Зп., 1946), Ялинське (Дц., 1946), Ярманське (Вр., 1946), Яровицьке 

(Зп., 1946), Ярське (Лг., 1927), Ясенівський (Лг., 1946), Яснодольськ (Лг., 1988), 

Яснопромінське (Лг., 1953). 

Поява новозасвідчених назв географічних об’єктів і їхнє 

розташування зумовили загальне переформатування поля ареалу. 

Знаходимо чимало осередків, які лише проглядалися в попередні 

історичні періоди, а у ХХ ст. вони стали яскраво вираженими: 

1) Першотравенськ – Межова – Красноармійськ – Добропілля – Гор-

лівка – Донецьк – Амвросіївка; 2) Краматорськ – Слов’янськ – Лиси-

чанськ – Луганськ – Краснодон; 3) Старобільськ – Мілове; 4) Запо-

ріжжя – Вільнянськ; 5) Гуляйполе – Пологи; 6) навколо Мелітополя; 

7) Токмак – Василівка; 8) Бердянськ – Чернігівка; 9) Великий Луг: 
Архангельське (Великий Луг, 1957), Бандурське (Великий Луг, 1957), 

Болгарське (Великий Луг, 1957), Допрівські Бараки (Великий Луг, 1957), Канівські 

(Великий Луг, 1957), Мар’ївський (Великий Луг, 1957), Мокрянська Хата (Великий 

Луг, 1957), Нанівський (Великий Луг, 1957), Покровське (Великий Луг, 1957), 

Придністровське (Великий Луг, 1957), Стахановський (Великий Луг, 1957), 

Струковський (Великий Луг, 1957). 

У північно-східній частині України виокремлені у XIX ст. 

осередки вже у ХХ ст. стають менш чисельними, але ще зберігають 

свої контури: 
Альошинське (Чрг., 1946), Барабанівське (Чрг., 1946), Батуринський (Чрг., 

1946), Білашицька Слобода (Чрг., 1946), Братський (Чрг., 1946), Будьоннівський 

(Чрг., 1946), Бурбурський (Чрг., 1946), Василевський (Чрг., 1946), Вишнівське (Чрг., 

1946), Воздвиженський (Чрг., 1946), Воровський (Чрг., 1946), Воровського (Чрг., 

1929), Воскресенське (Чрг., 1946), Гончарівське (Чрг., 1953), Гута-Студенецька 

(Чрг., 1946), Гута–Туманська (Чрг., 1946), Долинське (Чрг., 1946), Жеребецьке (Чрг., 

1946), Забарівський (Чрг., 1946), Заболотський (Чрг., 1946), Заводське (Чрг., 1946), 

Заводське (Чрг., 1961), Задеріївське (Чрг., 1946), Запереводське (Чрг., 1961), 

Запорізьке (Чрг., 1946), Зарецький (Чрг., 1946), Золотницьке (Чрг., 1946), 

Калинівське (Чрг., 1946), Кам’янська Слобода (Чрг., 1946), Картовецьке (Чрг., 

1946), Кіровське (Чрг., 1946), Криський Бугор (Чрг., 1946), Кузьминське (Чрг., 1946), 

Куковицьке (Чрг., 1923), Майське (Чрг., 1957), Максаківський (Чрг., 1946), Мацько-

Іванівський (Чрг., 1946), Миколаївське (Чрг., 1946), Миколаївський (Чрг., 1946), 

Миколаївський (Чрг., 1946), Михайло-Коцюбинське (Чрг., 1946), Монастирський 



294 

 

(Чрг., 1946), Новоукраїнське (Чрг., 1961), Олександрівський (Чрг., 1946), 

Ополонське (Чрг., 1933), Парастовське (Чрг., 1946), Песецьке (Чрг., 1946), 

Петрівське (Чрг., 1932), Петрівське (Чрг., 1946), Петрівський (Чрг., 1946), 

Петрівський (Чрг., 1946), Петрівський (Чрг., 1946), Петрівський (Чрг., 1946), Петрів-

ський (Чрг., 1946), Підвисоцький (Чрг., 1946), Покровське (Чрг., 1946), Поліське 

(Чрг., 1958), Полянський (Чрг., 1946), Пролетарська Рудня (Чрг., 1946), 

Придеснянське (Чрг., 1965), Пролетарське (Чрг., 1946), Пролетарське (Чрг., 1946), 

Пролетарське (Чрг., 1961), Радянське (Чрг., 1946), Раїщенська Слобода (Чрг., 1946), 

Рибинськ (Чрг., 1946), Селянська Слобода (Чрг., 1946), Слобідка-Машівська (Чрг., 

1946), Смидоревський (Чрг., 1946), Степанівське (Чрг., 1946), Студинецьке (Чрг., 

1946), Тихонівське (Чрг., 1946), Тростянська Слобода (Чрг., 1946), Туманська 

Папірня (Чрг., 1946), Українське (Чрг., 1946), Українське (Чрг., 1946), Українське 

(Чрг., 1964), Улянівське (Чрг., 1946), Червоноармійське (Чрг., 1924), Черецьке (Чрг., 

1946), Чернацьке (Чрг., 1946), Чернецьке (Чрг., 1958), Юр’ївський (Чрг., 1946). 

Особливої уваги заслуговує Лівобережжя, передусім Полтав-

ська, Харківська та Сумська області. На цій території з’явився величез-

ний масив новозасвідчених головно вторинних назв на *-ьskъ, які 

номінували невеликі населені об’єкти: 
Александровскій (Полтавський у., 1904), Александровское (Кобеляцький у., 

1904), Алексѣевскій (Полтавський у., 1904), Алексѣевскій (Пирятинський у., 1904), 

Андреевское (Константиноградський у., 1904), Андріївське (Пл., 1946), Андріївське 

(См., 1946), Андрузскаго (Лубенський у., 1904), Аркавське (См., 1946), Артелярскій 

(Зіньківський у., 1904), Артемівський (Хрк., 1946), Атаманське (См., 1946), Атинське 

(См., 1946), Бабанскихъ (Зіньківський у., 1904), Бабанскіе (Кременчуцький у., 1904), 

Бабанське (Пл., 1904), Бабчанський (Хрк., 1946), Бакейське (Пл., 1946), Бакейське 

(Пл., 1946), Бакшівський (Пл., 1946), Балаклійські Піски (Хрк., 1946), Бардаковскіе 

(Полтавський у., 1904), Барський (См., 1946), Беєво-Доярський (См., 1946), 

Бережецкіе (Полтавський у., 1904), Березовскіе (Полтавський у., 1904), Березовскій 

(Прилуцький у., 1904), Берестовскій (Константиноградський у., 1904), Берецький 

(Хрк., 1946), Бершавскій 2-й (Полтавський у., 1904), Бершацьке (Пл., 1904), 

Быковскій (Хорольський у., 1904), Биленченковскій (Гадяцький у., 1904), 

Бистрицький (Хрк., 1946), Бієвський (Хрк., 1946), Бѣлецкій (Кременчуцький у., 

1904), Бѣлозерскіе (Кобеляцький у., 1904), Білоуський (Пл., 1946), Благовѣщенская 

(Золотоніський у., 1904), Божковскій (Пирятинський у., 1904), Божлівське (Пл., 1946), 

Борівське (Хрк., 1946), Бородоярське (Хрк., 1946), Бороховскій (Гадяцький у., 1904), 

Браїлівський (Хрк., 1946), Бралковскаго (Кобеляцький у., 1904), Братѣшковскіе 

(Полтавський у., 1904), Братскій (Лохвицький у., 1904), Братське (См., 1946), 

Братське (См., 1946), Братське Озеро (Хрк., 1946), Бречковскіе (Полтавський у., 

1904), Братське (См., 1946), Брѣдскіе (Кобеляцький у., 1904), Брюлевецький (См., 

1946), Бугайське (Пл., 1946), Будницьке (Пл., 1904), Бузівський (Хрк., 1946), Бузкіе 

(Полтавський у., 1904), Булатецький (Пл., 1904), Бунецький (Пл., 1946), Бурлуцький 

(Хрк., 1946), Вадбольський (Хрк., 1946), Вадлевський (Пл., 1946), Валуйський (Хрк., 

1946), Варвянскіе (Полтавський у., 1904), Варв’янський (Пл., 1946), Васецкій 

(Хорольський у., 1904), Василевський (Хрк., 1946), Василе-Григорівський (Хрк., 

1946), Василівське (См., 1946), Василівський (См., 1946), Васильевскій (Гадяцький 
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у., 1904), Великоселецьке (Пл., 1946), Вербицкій (Лубенський у., 1904), Вертелецьке 

(Пл., 1904), Верхне-Вязовскій (Лубенський у., 1904), Верхне-Землянскій 

(Константиноградський у., 1904), Верхне-Землянскій (Константиноградський у., 

1904), Верхньозорянське (Хрк., 1946), Вершина-Згарська (Пл., 1904), Вершино-

Еньковскій (Хорольський у., 1904), Вершинскій (Роменський у., 1904), Вилецький 

(См., 1946), Высокогородскій (Роменський у., 1904), Вільхівське (Хрк., 1907), 

Вільшанське (Хрк., 1946), Владѣльческая Кривая Руда (Хорольський у., 1904), 

Вовнянський (См., 1946), Водолазьке (Хрк., 1946), Водолазький (Хрк., 1946), 

Водянський (Хрк., 1946), Водянський (Хрк., 1946), Воєводське (Пл., 1946), 

Воздвиженське (См., 1946), Вознесенське (См., 1946), Вознесенський (См., 1946), 

Вознесенскій (Прилуцький у., 1904), Вознесенское (Константиноградський у., 1904), 

Войно-Ковтуновскій (Зіньківський у., 1904), Волвенківський (Хрк., 1946), 

Волинський (Хрк., 1946), Волковицкаго (Лубенський у., 1904), Володимирський 

(Хрк., 1946), Волохівське (Хрк., 1938), Воровське (См., 1946), Воровського (Хрк., 

1946), Воровського (Хрк., 1946), Ворожблянський (См., 1946), Ворончанскій 

(Зіньківський у., 1904), Ворошиловський (Хрк., 1946), Воскресенское 

(Переяславський у., 1904), Воскресенський (См., 1946), Вязовскіе 1-е (Полтавський у., 

1904), Вязовскіе 2-е (Полтавський у., 1904), Вязовскіе (Кобеляцький у., 1904), 

Гавришівський (Хрк., 1946), Гавронскій (Миргородський у., 1904), Гайворонський 

(Хрк., 1946), Галицкое (Кременчуцький у., 1904), Галицький (См., 1946), Ганнівка-

Вирівська (См., 1946), Ганнівка-Тернівська (См., 1946), Ганнівський (См., 1946), 

Гарасимівський (Пл., 1946), Гарбузівський (Хрк., 1946), Гаюново-Пащівський (Пл., 

1946), Георгіевскій (Прилуцький у., 1904), Герсеванівське (Хрк., 1946), Глинське 

(Пл., 1946), Глинське (Хрк., 1946), Глухівський Шлях (См., 1946), Гожулянское 

Полузерье (Полтавський у., 1904), Голишівське (См., 1946), Гончаревскій 

(Миргородський у., 1904), Городницький (Пл., 1946), Городоцьке (Пл., 1946), 

Горошковскій (Роменський у., 1904), Графське (См., 1946), Графський (См., 1946), 

Гребінківський (Пл., 1946), Гринський (Хрк., 1946), Громадське (См., 1946), 

Грузская Голтва (Зіньківський у., 1904), Грузька Балка (Пл., 1946), Грузьке (См., 

1946), Грузьке (См., 1946), Грузьке (См., 1946), Грузьке Друге (См., 1946), Грузьке 

Перше (См., 1946), Грузький (Пл., 1946), Грузький (См., 1946), Грушеватський 

(Хрк., 1946), Губскій (Роменський у., 1904), Губське (Пл., 1946), Губське (См., 1946), 

Губсько-Будянський (См., 1946), Гур’ївський (Хрк., 1946), Дашівський (Пл., 1946), 

Дворічанське (Хрк., 1910), Деревенський (Хрк., 1946), Дзержинське (Пл., 1946), 

Дзержинське (См., 1946), Дзержинського (Пл., 1946), Добровольський (Хрк., 1946), 

Добромысловскій (Зіньківський у., 1904), Добрянське (См., 1946), Довженковскій 

(Пирятинський у., 1904), Долгогребельскій (Переяславський у., 1904), Долиновскіе 

(Полтавський у., 1904), Донецьке (Хрк., 1946), Донецький (Хрк., 1946), Дубинівський 

(Хрк., 1946), Дунаєцька Слобідка (См., 1946), Єнацький (См., 1946), Еньковскій 

(Хорольський у., 1904), Еньковскій-Василевщина (Хорольський у., 1904), 

Еньковскій-Василевщина (Хорольський у., 1904), Еньковскій-Петровщина 

(Хорольський у., 1904), Еньковскій-Федоровщина (Хорольський у., 1904), 

Жаботинскихъ (Миргородський у., 1904), Животівське (Пл., 1946), Житейське (См., 

1946), Житянське (См., 1946), Жоравскій (Пирятинський у., 1904), Забаринская 

(Константиноградський у., 1904), Заворсклянскіе (Полтавський у., 1904), 

Заголтвянскій (Миргородський у., 1904), Загреблянський (Пл., 1946), Загурскій 



296 

 

(Роменський у., 1904), Задовжанскіе (Кобеляцький у., 1904), Займанская (Константи-

ноградський у., 1904), Закомельська (Хрк., 1946), Закривчанскіе (Кобеляцький у., 

1904), Закумське (См., 1946), Залуцьке (См., 1946), Замерлянський (Хрк., 1946), 

Заостровскій (Переяславський у., 1904), Заочепское (Кобеляцький у., 1904), 

Запорізька Круча (Пл., 1946), Зарицький Другий (См., 1946), Зарицький Перший 

(См., 1946), Заріцький (Пл., 1904), Зарудновскій (Лохвицький у., 1904), Заруцьке 

(См., 1946), Заруцький (См., 1946), Заруцький (См., 1946), Захарівське (Хрк., 1928), 

Збаральскій (Зіньківський у., 1904), Звягольський (Пл., 1946), Звягольскихъ 

(Зіньківський у., 1904), Зіньківське (Хрк., 1924), Зміївське лісництво (Хрк., 1946), 

Зноб-Новгородське (См., 1946), Зноб-Трубчевська (См., 1946), Золотницкій 

(Прилуцький у., 1904), Золотницька (См., 1946), Золоторевскій (Миргородський у., 

1904), Зорянське (См., 1946), Зорянське (Хрк., 1906), Зубрійскіе (Полтавський у., 

1904), Іванівське (См., 1946), Іванівський (См., 1946), Іванівський (См., 1946), 

Ивницкій (Роменський у., 1904), Іволжанське (См., 1946), Ізюмське лісництво (Хрк., 

1946), Іллінське (См., 1946), Ильинскій (Прилуцький у., 1904), Інституцьке (Хрк., 

1946), Иржавскій (Лубенський у., 1904), Иржавскій (Лубенський у., 1904), Їздецьке 

(См., 1946), Каліївський (См., 1946), Кальницький (Пл., 1904), Камінський (См., 

1946), Кам’янецьке (См., 1946), Капитанскій (Лубенський у., 1904), Караванська 

Вершина (Хрк., 1946), Карасевскій (Пирятинський у., 1904), Карнауховскій 

(Полтавський у., 1904), Карповичевскій (Золотоніський у., 1904), Картамишівський 

(Хрк., 1946), Катанське (См., 1946), Качановская (Зіньківський у., 1904), 

Келебердянський (Пл., 1946), Кирасирський (Хрк., 1946), Кияшківський (Пл., 

1946), Кіблецький (Пл., 1946), Кіяшковскій (Гадяцький у., 1904), Ключеводське 

(Хрк., 1946), Коблицкая (Полтавський у., 1904), Козарівський (Хрк., 1946), Козацьке 

(См., 1946), Козлівський (Хрк., 1946), Колодяжанскій (Зіньківський у., 1904), 

Коломацький Шлях (Хрк., 1946), Комарицьке (См., 1946), Комишеваський (Хрк., 

1946), Комсомольськ (Пл., 1946), Комсомольська Комуна (См., 1946), 

Комсомольське (См., 1946), Комсомольське (Хрк., 1946), Комсомольське (Пл., 

1960), Комсомольське (Пл., 1929), Комсомольське (Хрк., 1960), Комсомольське 

(Хрк., 1946), Комсомольське (Хрк., 1946), Комсомольське (Хрк., 1962), Комунарське 

(Хрк., 1946), Кондратовскій (Прилуцький у., 1904), Коптевичевскій (Пирятинський 

у., 1904), Корабельське (См., 1946), Корецький (Пл., 1946), Корецкіе (Кременчуцький 

у., 1904), Корецкіе (Кременчуцький у., 1904), Коринська (См., 1946), Королевскій 

(Полтавський у., 1904), Коропівське лісництво (Хрк., 1946), Косинське (См., 1946), 

Костелевський (Хрк., 1946), Котляревське (Пл., 1946), Котовського (Хрк., 1946), 

Кравецький (Пл., 1904), Красивський (Хрк., 1946), Краснознам’янське (Пл., 1946), 

Краснопавлівське (Хрк., 1939), Красно-Павлівський (Хрк., 1946), Красно-

Павлівський (Хрк., 1946), Красноярськ (См., 1946), Красноярське (См., 1946), 

Красноярський (См., 1946), Красноярський (Хрк., 1946), Красноярське (Хрк., 1946), 

Крупське (Пл., 1946), Крупське (См., 1946), Крупської (Хрк., 1934), Кублицкій 

(Гадяцький у., 1904), Кудревскаго (Хорольський у., 1904), Куликовскіе (Кобеляцький 

у., 1904), Куличевскій (Золотоніський у., 1904), Купчинскій (Переяславський у., 1904), 

Куп’янськ-Вузловий (Хрк., 1946), Куп’янськ-Сортувальний (Хрк., 1946), 

Курилеховскіе (Полтавський у., 1904), Курилеховскіе (Полтавський у., 1904), 

Куриловскій (Хорольський у., 1904), Куряжанський (Хрк., 1946), Кустоловскіе 

(Кобеляцький у., 1904), Кустоловскіе (Кобеляцький у., 1904), Кустоловскій 
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(Константиноградський у., 1904), Кущевскіе (Кобеляцький у., 1904), Кущинскіе 

(Кобеляцький у., 1904), Куянівський (См., 1946), Леваневське (Пл., 1946), 

Левківський (См., 1946), Ленінське (См., 1946), Ленінське (Хрк., 1946), Ленінське 

(Хрк., 1946), Ленінське (Хрк., 1946), Ленінський (См., 1946), Лепскаго (Хорольський 

у., 1904), Лесевичскій (Лубенський у., 1904), Лисинський (Хрк., 1946), Литвиновскіе 

(Полтавський у., 1904), Лихтанскій (Роменський у., 1904), Лікарське (См., 1946), 

Лѣнивскій (Константиноградський у., 1904), Лісівське (Хрк., 1946), Лісовицький 

(Хрк., 1946), Лісовський (Пл., 1946), Лободівський (См., 1946), Лозівське (Хрк., 1946), 

Лозовеньківський (Хрк., 1946), Ломаківський (Пл., 1946), Ломиковскій 

(Миргородський у., 1904), Луб’янецький (Пл., 1946), Лукашенківське (См., 1946), 

Луначарський (См., 1946), Львівське (Пл., 1946), Льво-Ольговскій (Зіньківський у., 

1904), Любарскаго (Золотоніський у., 1904), Любарскій (Кременчуцький у., 1904), 

Любицький (Хрк., 1946), Лютенскіе Млины (Гадяцький у., 1904), Мажарскій 

(Константиноградський у., 1904), Майське (Пл., 1946), Майське (См., 1946), Майське 

(См., 1946), Майське (См., 1946), Майський (Хрк., 1946), Майський (Хрк., 1946), 

Маківський (См., 1946), Макіевскаго (Гадяцький у., 1904), Максимовский 

(Лубенський у., 1904), Максимовскій (Лубенський у., 1904), Максимовскій 

(Кременчуцький у., 1904), Малая Селецкая (Лубенський у., 1904), Малинскіе 

(Полтавський у., 1904), Малинський (Пл., 1946), Малоселецьке (Пл., 1946), 

Малусупоевскій (Переяславський у., 1904), Мальцівське (Хрк., 1946), Манилівське 

(Пл., 1946), Мануїльського (См., 1946), Мар’ївський (Хрк., 1946), Марковскій 

(Гадяцький у., 1904), Марковскій (Роменський у., 1904), Марківський (Пл., 1946), 

Мартиновскій (Гадяцький у., 1904), Мар’янськ (Пл., 1946), Мар’янське (Пл., 1946), 

Мар’янський (Хрк., 1946), Марьино-Грузиновскій (Кобеляцький у., 1904), 

Марьинская (Миргородський у., 1904), Марьинская (Миргородський у., 1904), 

Махнівський (См., 1946), Махновскаго (Роменський у., 1904), Мелановскій 

(Зіньківський у., 1904), Микитське (См., 1946), Микільське Мале (Пл., 1946), 

Миклашевскій (Роменський у., 1904), Миколаївка-Вирівська (См., 1946), 

Миколаївка Тернівська (См., 1946), Миколаївське (См., 1946), Миколаївський 

(Пл., 1946), Миколаївський (Хрк., 1946), Микольське (Пл., 1946), Микольський 

(Хрк., 1946), Микольський (Хрк., 1946), Миргородскіе (Кобеляцький у., 1904), 

Миргородскій (Лубенський у., 1904), Мирський (См., 1946), Мисскіе Млины 

(Зіньківський у., 1904), Михайлівське (Хрк., 1918), Мѣняйловскій (Прилуцький у., 

1904), Могилатскій (Гадяцький у., 1904), Могилацьке (См., 1946), Мокро-Иржавскій 

1-й (Лубенський у., 1904), Мокро-Иржавскій 2-й (Лубенський у., 1904), Молодецький 

(Хрк., 1946), Монастырскія Будища (Гадяцький у., 1904), Моначинскій 

(Миргородський у., 1904), Московське (См., 1946), Московський (См., 1946), 

Московський Бобрик (См., 1946), Муравське (Хрк., 1946), Навроцький (Пл., 1946), 

Назаровскіе (Кобеляцький у., 1904), Натягайловскіе (Полтавський у., 1904), 

Нежеровскій (Прилуцький у., 1904), Неизвѣдскихъ (Полавський у., 1904), Нерознако-

Павлівський (Пл., 1946), Нетесовскіе (Кобеляцький у., 1904), Нечволодовскій 

(Прилуцький у., 1904), Низівський радгосп (См., 1946), Никольская (Полтавський у., 

1904), Никольскіе (Полтавський у., 1904), Никольскій (Прилуцький у., 1904), 

Ніжинське (См., 1946), Новгородське (См., 1946), Ново-Васильевскій (Прилуцький 

у., 1904), Новожабковскій (Лохвицький у., 1904), Новозаберецький (Хрк., 1946), 

Ново-Знам’янський (Хрк., 1946), Ново-Іванівський (Хрк., 1946), Ново-Іванівський 
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(Хрк., 1946), Новокомсомольське (Хрк., 1958), Ново-Миколаївський (Хрк., 1946), 

Новомлинськ (Хрк., 1900), Ново-Млинський (Хрк., 1946), Новомосковське (Пл., 

1946), Ново-Московський (См., 1946), Ново-Надеждинський (Хрк., 1946), Ново-

Петрівський (См., 1946), Ново-Петрівський (См., 1946), Ново-Покровський (См., 

1946), Ново-Покровський (Хрк., 1946), Новосільський (Хрк., 1946), Ново-Совський 

(См., 1946), Ново-Сталінськ (См., 1946), Ново-Суханівський (См., 1946), 

Новотроїцьке (Хрк., 1946), Ново-Троїцький (См., 1946), Ново-Уплатнівський (Хрк., 

1946), Новочеркаський (Хрк., 1946), Обревковскій (Лохвицький у., 1904), 

Овдѣевскій (Лохвицький у., 1904), Овдянське (См., 1946), Октябрське (См., 1946), 

Октябрське (Хрк., 1957), Олександрівське (См., 1946), Олександрівський (См., 

1946), Олексіївський (См., 1946), Олексіївський (Хрк., 1946), Оленинське (См., 

1946), Ольхівський (Хрк., 1946), Онацкаго (Гадяцький у., 1904), Онацьке (Пл., 1904), 

Ополонське (См., 1946), Оріхіський (Пл., 1946), Орлиноярський (Хрк., 1946), 

Орловскаго (Кременчуцький у., 1904), Орлянський (Хрк., 1946), Остерське (Хрк., 

1946), Островерховскій 1-й (Гадяцький у., 1904), Островерховскій 2-й (Гадяцький у., 

1904), Островський (Пл., 1946), Островського (Хрк., 1946), Очеретоватовскіе 

(Кобеляцький у., 1904), Павлівський (Хрк., 1946), Павловская Гора (Полтавський у., 

1904), Павловскій (Зіньківський у., 1904), Павловское (Лубенський у., 1904), Панская 

Слобода (Гадяцький у., 1904), Панскій Яръ (Хорольський у., 1904), Паризька Комуна 

(Пл., 1946), Пащевскій (Миргородський у., 1904), Пащевскій (Миргородський у., 

1904), Пащевскій (Миргородський у., 1904), Пекулицкаго (Роменський у., 1904), 

Переводскій (Пирятинський у., 1904), Перовське (Хрк., 1912), Пестечківський (Пл., 

1946), Пестичевське (Пл., 1904), Петрівка-Роменська (Пл., 1946), Петрівське (См., 

1946), Петрівське (См., 1946), Петрівське (См., 1946), Петрівське (Хрк., 1946), 

Петрівське (Хрк., 1946), Петрівське (Хрк., 1946), Петрівське (Хрк., 1946), Петрівське 

(Хрк., 1959), Петрівське (Хрк., 1946), Петрівське (Хрк., 1928), Петрівський (Пл., 

1946), Петрівський (См., 1946), Петрівський (См., 1946), Петрівський (См., 1946), 

Петрівський (См., 1946), Петрівський (См., 1946), Петрівський (См., 1946), 

Петрівський (См., 1946), Петрівський (См., 1946), Петрівський (См., 1946), 

Петрівський (См., 1946), Петрівський (См., 1946), Петрівський (Хрк., 1946), 

Петрівський (Хрк., 1946), Петрівський (Хрк., 1946), Петро-Васильківський (См., 

1946), Петро-Дмитрівський (Хрк., 1946), Петро-Марьяновскій (Кобеляцький у., 

1904), Петро-Нагорнівський (См., 1946), Петропавлівська Слобода (См., 1946), 

Петропавлівський (Хрк., 1946), Печенізький (Хрк., 1946), Пиданецьке лісництво 

(Хрк., 1946), Пидано-Павловскъ (Кобеляцький у., 1904), Писаревскаго (Хорольський 

у., 1904), Писарівський (Пл., 1946), Пѣщанскаго (Лохвицький у., 1904), 

Підсереднянське лісництво (Хрк., 1946), Піонерське (Хрк., 1926), Подболотянскій 

(Константиноградський у., 1904), Подкраслянскій (Прилуцький у., 1904), 

Подмонастырская слобода (Прилуцький у., 1904), Подпереволочанскій 

(Прилуцький у., 1904), Подплавещенскіе (Кобеляцький у., 1904), Покровская 

(Полтавський у., 1904), Покровское (Зіньківський у., 1904), Покровское (Переяслав-

ський у., 1904), Покровское (Пирятинський у., 1904), Покровское 1-е (Константино-

градський у., 1904), Покровское 2-е (Константиноградський у., 1904), Покровська 

Багачка (Пл., 1904), Покровське (Пл., 1946), Покровське (Пл., 1946), Покровський 

(См., 1946), Покровський (Хрк., 1946), Покровський (Хрк., 1946), Полтавське (Хрк., 

1946), Полузерскіе (Полтавський у., 1904), Полунѣевскій (Лубенський у., 1904), 
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Попівське (Пл., 1946), Попівський (См., 1946), Поповскій 1-й (Кобеляцький у., 1904), 

Поповскій 2-й (Кобеляцький у., 1904), Поромскій (Хорольський у., 1904), 

Потапівський (Хрк., 1946), Придонецьке (Хрк., 1929), Примовскій (Лубенський у., 

1904), Причискій (Пирятинський у., 1904), Пролетарське (Хрк., 1946), Пролетарське 

(Хрк., 1946), Пролетарське (Хрк., 1946), Пролетарське (Хрк., 1946), Пролетарське 

(Хрк., 1946), Протопопівський (Хрк., 1946), Псільське (Пл., 1946), Пустовойтівський 

радгосп (Пл., 1946), Радянська Дача (Пл., 1946), Радянське (Пл., 1946), Радянське 

(См., 1946), Радянське (Хрк., 1946), Радянське (Хрк., 1930), Радянський (Пл., 1946), 

Радянський (Хрк., 1946), Райський (Хрк., 1946), Расківський (Хрк., 1946), 

Реводарівський (Хрк., 1946), Рибальське (См., 1946), Рибчанське Полузір’я (Пл., 

1946), Рѣпчанскій (Роменський у., 1904), Рѣшетиловскіе (Кобеляцький у., 1904), 

Рождественская (Золотоніський у., 1904), Рождественскій (Лубенський у., 1904), 

Рождественське (Пл., 1946), Рожевський (Хрк., 1946), Рокитянскаго (Роменський у., 

1904), Роменскіе (Кобеляцький у., 1904), Ромодановскіе (Хорольський у., 1904), 

Ромодановскій (Хорольський у., 1904), Ростовскій (Миргородський у., 1904), 

Рудовскій (Прилуцький у., 1904), Рудчанскіе (Кобеляцький у., 1904), Русскій Орчикъ 

(Константиноградський у., 1904), Руська Лозова (Хрк., 1946), Руський (См., 1946), 

Рябинський (Хрк., 1946), Ряське (Пл., 1904), Савицкаго (Роменський у., 1904), 

Савицький (Пл., 1904), Савойське (См., 1946), Савчинський (Хрк., 1946), Самарскій 

Яръ (Пирятинський у., 1904), Самарське (Хрк., 1946), Санжаровскій 

(Константиноградський у., 1904), Саханське (См., 1904), Свирскій (Роменський у., 

1904), Святський (Хрк., 1946), Сибірський (Хрк., 1946), Сирітський (Хрк., 1946), 

Сіриківська Долина (Пл., 1946), Склянской (Роменський у., 1904), Скобичівське 

(См., 1946), Славгородський (Хрк., 1946), Смілянський Поселок (См., 1946), 

Смоловивскіе (Кобеляцький у., 1904), Смоляників-Заліський (См., 1946), Совєтське 

(Хрк., 1946), Солодуховскій (Роменський у., 1904), Сотницкій (Хорольський у., 1904), 

Сотницька Гребля (Пл., 1904), Сотницьке (Пл., 1904), Сотницьке (Пл., 1946), 

Сотницький (Пл., 1946), Сохацьке (Пл., 1904), Спаське (См., 1946), Сталінський 

(Пл., 1946), Сталінський (Хрк., 1946), Старожабківський (Пл., 1946), Стрілецька 

Пушкарка (См., 1946), Стрѣховскій (Золотоніський у., 1904), Сульське (См., 1946), 

Сумская (Константиноградський у., 1904), Сухо-Иржавскій (Лубенський у., 1904), 

Таранське (См., 1946), Таранушичевскіе (Кобеляцький у., 1904), Тарасівський (Хрк., 

1946), Тарасовскіе (Кобеляцький у., 1904), Тарновскаго Степъ (Пирятинський у., 

1904), Теремецковскій (Лубенський у., 1904), Теремецьке (Пл., 1946), Терещенський 

(См., 1946), Тернівський (Хрк., 1946), Терноватскій (Константиноградський у., 1904), 

Тимошевскій (Роменський у., 1904), Тихоцьке (Хрк., 1946), Тогобецкіе (Кобеляцький 

у., 1904), Томашівський Низ (См., 1946), Томський (Хрк., 1946), Топальський (Хрк., 

1946), Трипольскій (Миргородський у., 1904), Тристановскіе (Кобеляцький у., 1904), 

Троицкая (Золотоніський у., 1904), Троицкое (Кременчуцький у., 1904), Троїцьке 

(См., 1946), Троїцьке (Хрк., 1946), Трохимівський (Хрк., 1946), Троцкихъ 

(Кременчуцький у., 1904), Троцкіе (Кременчуцький у., 1904), Троцкіе (Кременчуцький 

у., 1904), Троцкій 2-й (Кременчуцький у., 1904), Троцкій (Кременчуцький у., 1904), 

Трубецкій (Роменський у., 1904), Тукалевскій (Миргородський у., 1904), Турковскій 

(Пирятинський у., 1904), Українське (См., 1946), Українське (Хрк., 1946), 

Український (Хрк., 1946), Українське (Хрк., 1936), Улѣзковскій (Лохвицький у., 

1904), Ульяновський (Хрк., 1946), Успенське (Хрк., 1922), Успенський (Хрк., 1946), 
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Успенський (Хрк., 1946), Фастовецкій (Константиноградський у., 1904), Филянскій 

(Миргородський у., 1904), Хмѣловскаго (Роменський у., 1904), Хорольскихъ 

(Полтавський у., 1904), Хотинський (Хрк., 1946), Хутір-Березівський (См., 1946), 

Хутір-Михайлівський (См., 1946), Хутірське (Пл., 1946), Хуторянскій (Зіньківський 

у., 1904), Царичанскіе (Кобеляцький у., 1904), Царівський (Хрк., 1946), Циганський 

(Хрк., 1946), Циглеровскій (Константиноградський у., 1904), Цитовскій 

(Константиноградський у., 1904), Цукуровской (Полтавський у., 1904), Чапаєвський 

(Хрк., 1946), Червоноармійське (Хрк., 1920), Червоноармійське Друге (Хрк., 1946), 

Червоноармійське Перше (Хрк., 1946), Червоноармійський (Хрк., 1946), Червоно-

Донецьке (Хрк., 1946), Червонозаводське (Пл., 1977), Черкаський (Пл., 1946), 

Чернецьке (Пл., 1946), Чернецьке (См., 1946), Чернецьке (См., 1946), Чернецький 

(Хрк., 1946), Чернігівське (Хрк., 1946), Чкаловське (Хрк., 1946), Шаровскіе 

(Кобеляцький у., 1904), Швадронскій (Миргородський у., 1904), Шевченківський 

(Пл., 1946), Шеливскій 1-й (Роменський у., 1904), Шеливскій 2-й (Роменський у., 

1904), Шилівське (См., 1946), Шишацьке (Пл., 1904), Шкицкаго (Зіньківський у., 

1904), Шляховской Мезенцевой (Константиноградський у., 1904), Шугаївський 

(Хрк., 1946), Шульське (Хрк., 1939), Щекинське (См., 1946), Щербаковскіе 

(Полтавський у., 1904), Яблоновскій (Пирятинський у., 1904), Яковлівський (Хрк., 

1946), Ялосовецьке (Пл., 1946), Ярмаковскій (Миргородський у., 1904), Яроцкаго 

(Роменський у., 1904), Яроцкіе (Кременчуцький у., 1904).  

На названих територіях сформувалися такі осередки ареалу: 

1) навколо Лозової; 2) навколо Краснограда; 3) Зміїв – Балаклія; 

4) Куп’янськ – Вовчанськ; 5) Харків – Богодухів; 6) Охтирка – 

Тростянець – Лебедин; 7) Суми – Білопілля – Улянівка; 8) Липова 

Долина – Ромни – Недригайлв; 9) Конотоп – Путивль; 10) Глухів – 

Шостка – Середина-Буда – Зноб-Новгородське; 11) Кременчук – Кобе-

ляки – Нові Санжари – Полтава – Чутове – Диканька; 12) Семенівка – 

Хорол – Миргород; 13) Зіньків – Гадяч; 14) Комишня – Лохвиця; 

15) Пирятин – Лубни; 16) Золотоноша – Переяслав. 

У Центральноукраїнській частині ареалу ойконімів на *-ьskъ 

виділяємо кілька осередків: 1) Фастів – Васильків – Київ – Димер – 

Іванків; 2) Радомишль – Коростишів; 3) Біла Церква – Тараща; 

4) Оратів – Цибулів – Монастирища – Умань – Звенигородка – Жашків; 

5) Канів – Корсунь-Шевченківський – Черкаси: 
Бентковской (Радомишль, 1917), Березовская (Канів, 1917), Березянський 

(Київська округа, 1926), Бернацьке (Київська округа, 1926), Біевецкій (Канів, 1917), 

Бѣлецкаго (Умань,1917), Блонських (Цибулівський, 1927), Бобривський Гай 

(Київська округа, 1926), Бобринская (Черкаси, 1917), Бобровская (Радомишль, 1917), 

Бродецкое (Звенигородка, 1917), Бродецьке (Чрк., 1927), Бронахівська Буда (Кв., 

1946), Буда-Бровахівська (Чрк., 1917), Буда Вовчківська (Кв., 1917), Буда-

Горобіївська (Чрк., 1917), Буда-Журжинская (Звенигородка, 1917), Буда Макіевская 

(Чигирин, 1917), Буда-Ободзинская (Радомишль, 1917), Буда-Орловецкая (Черкаси, 

1917), Буда Петрівська (Кв., 1946), Буда-Полідарівська (Кв., 1917), Буда-Радинська 
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(Кв., 1946), Бурецьке (Київська округа, 1926), Бурецьке (Київська округа, 1917), 

Бурлацьке (Цибулівський, 1927), Валявская (Черкаси, 1917), Варовичская-Буда 

(Радомишль, 1917), Варовскъ (Радомишль, 1917), Варовськ (Кв., 1917), Ваховская-

Буда (Київ, 1917), Ваховская Буда (Радомишль, 1917), Вахоцького (Букський, 1927), 

Вахоцької (Букський, 1927), Ведське Поле (Київська округа, 1926), Венглінський 

(Київська округа, 1926), Венглінський (Київська округа, 1926), Вербовская 

(Звенигородка, 1917), Веремієвське (Монастирищенський, 1927), Верхолѣвскъ 

(Радомишль, 1917), Выдыборская (Радомишль, 1917), Вильнянскій (Радомишль, 

1917), Висоцький (Київська округа, 1926), Вишневський (Київська округа, 1926), 

Вільшанська Нива (Кв., 1946), Вінницькі Стави (Кв., 1946), Внаховського (Київська 

округа, 1926), Вовчківська Буда (Кв., 1926), Водяницький (Рижанівський, 1927), 

Воздвиженскъ (Радомишль, 1917), Возвиженське-Злодіївка (Київська округа, 1926), 

Волинський Пост (Київська округа, 1926), Волица-Зарубинецкая (Сквира, 1917), 

Володарьск (Київська округа, 1926), Воровицька Буда (Київська округа, 1926), 

Воровская-Рудня (Житомирський у., 1911), Воровськ (Київська округа, 1926), 

Воровськ (Київська округа, 1926), Воронецкій (Тараща, 1917), Воронівський (Кв., 

1946), Воскресінський (Київська округа, 1926), Ганжелівський (Лисянський, 1927), 

Гвоздовскій (Київ, 1917), Георгіевская (Звенигородка, 1917), Германівська Слобідка 

(Київська округа, 1917), Гладовського (Маньківський, 1927), Голондзовського 

(Монастирищенський, 1927), Голяцкій (Київ, 1917), Гординського (Підвисіцький, 

1927), Городецкая (Радомишль, 1917), Городинського (Київська округа, 1926), 

Городище-Косівське (Кв., 1917), Городчанський (Київська округа, 1926), 

Гранівський (Рижанівський, 1927), Гребля Млачівська (Київська округа, 1926), 

Губинська-Хата (Київська округа, 1917), Гута-Городецкая (Радомишль, 1917), Гута 

Журжинская (Звенигородка, 1917), Гута-Катюжанська (Кв., 1926), Гута-

Межигірська (Кв., 1946), Гута Межиріцька (Чрк., 1917), Гута-Потіевская 

(Радомишль; 1917), Гута-Селицька (Чрк., 1946), Гута-Стеблівська (Чрк., 1917), Гута 

Ханівська (Київська округа, 1926), Гутка-Логановская (Радомишль, 1917), 

Дзенгелівський (Верхнячський,1927), Дзержинське (Кв., 1946), Димерська Рудня 

(Київська округа, 1926), Діброво-Ленінське (Кв., 1946), Дідківський (Жашківський, 

1927), Дмитрівський (Кв., 1946), Дмитрівські (Підвисіцький, 1927), Дмитровское 

(Умань, 1917), Дорогинская (Васильків, 1917), Дорожинського (Уманський, 1927), 

Дослідницьке (Кв., 1984), Дубське (Кв., 1946), Дулицьке (Кв., 1917), Дулицкое 

(Васильків, 1917), Єврейська колонія (Київська округа, 1926), Емчихская (Канів, 

1917), Ерчики-Жидовецкіе (Сквира, 1917), Жадьковская (Радомишль, 1917), 

Жидівський ліс (Рижанівський, 1927), Жидовско-Гребельск. (Тараща, 1917), 

Журавская (Умань, 1917), Завадскихъ (Канів, 1917), Залѣской (Радомишль, 1917), 

Залѣсскіе млины (Радомишль, 1917), Залуцький запуст (Теплицький, 1927), 

Замощський (Київська округа, 1926), Заостровський (Київська округа, 1926), 

Запольський (Київська округа, 1926), Зарайська-Дарилівка (Київська округа, 1926), 

Заушанскіе млины (Радомишль, 1917), Іллінецька Рудня (Київська округа, 1926), 

Ирпенская Застава (Київ, 1917), Кагарлыкская (Київ, 1917), Кадлубицкая 

(Васильків, 1917), Казановського (Теплицький, 1927), Калашницький Яр (Кв., 1946), 

Капустянська Долина (Київська округа, 1926), Катюжанська Гута (Київська округа, 

1926), Клетоцьке (Київська округа, 1926), Князьское (Київ, 1917), Коблицький Ліс 

(Кв., 1946), Ковальскихъ (Тараща, 1917), Ковальського (Жашківський, 1927), 
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Когородські Млини (Київська округа, 1926), Козацьке (Чрк., 1917), Козинская 

(Канів, 1917), Коленцівське (Кв., 1917), Колонія Бобрівська (Київська округа, 1926), 

Колонія Воровська (Київська округа, 1926), Колонія Єврейська (Київська округа, 

1926), Колонія Наливайківська (Київська округа, 1926), Колонія Приборська 

(Київська округа, 1926), Конельська Попівка (Чрк., 1917), Конельські Хутори (Чрк., 

1917), Константиновская (Канів, 1917), Копачівська Слобода (Київська округа, 

1926), Корогодскіе Млины (Радомишль, 1917), Королівська Дорога (Київська округа, 

1926), Королівська стінка (Гранівський, 1927), Коростелевская (Радомишль, 1917), 

Корсунь-Шевченківський (Чрк., 1946), Корчинський (Цибулівський, 1927), 

Косівське Городище (Кв., 1946), Котебская (Канів, 1917), Котлярівський 

(Лисянський, 1927), Котовская (Радомишль, 1917), Котовського (Кв., 1946), 

Коцюбинське (Кв., 1941), Коцюбинського (Рижанівський, 1927), Красноводськ (Кв., 

1926), Красовського (Київська округа, 1926), Крижанівського (Тальнівський, 1927), 

Кришталівський (Тальнівський, 1927), Кропивніцького (Підвисіцький, 1927), 

Кузьминські (Верхнячський, 1927), Кулачинського (Уманський, 1927), Кухарская 

Слобода (Радомишль, 1917), Кухарська Слобода (Київська округа, 1926), 

Кухмістерська Слобода (Київська округа, 1926), Куцівський Яр (Кв., 1946), 

Кучевскаго (Радомишль, 1917), Лазарівський (Київська округа, 1917), Левківска-

Рудня (Київська округа, 1926), Лелевская (Радомишль, 1917), Ленінське (Кв., 1946), 

Ленінське (Чрк., 1946), Липковскаго (Тараща, 1917), Литовская Вита (Київ, 1917), 

Ломачевскаго (Радомишль, 1917), Лубське (Кв., 1912), Луначарськ (Київська округа, 

1926), Луначарське (Київська округа, 1926), Лупское (Київ, 1917), Любинецкій 

(Тараща, 1917), Мазепинская (Васильків, 1917), Майстрицьке (Київська округа, 

1926), Маковецьке (Кв., 1917), Малоберезанське (Кв., 1946), Мало-Половецкая 

(Васильків, 1917), Малополовецьке (Кв., 1917), Мануїльськ (Кв., 1926), 

Мануїльське-Пятакове (Київська округа, 1926), Марківський (Київська округа, 

1926), Мартиновські-Млини (Київська округа, 1926), Машевскій (Радомишль, 1917), 

Миколаївський (Київська округа, 1926), Микольська Борщагівка (Кв., 1946), 

Микольський Хутір (Київська округа, 1926), Мининскій (Радомишль, 1917), 

Михайлівська-Борщагівка (Київська округа, 1926), Михайлівський (Гранівський, 

1927), Михайлівський (Київська округа, 1926), Михайлівські (Бабанський, 1927), 

Михаловскихъ (Радомишль, 1917), Млачівська Гребля (Київська округа, 1926), 

Млачівський (Київська округа, 1926), Млини-Заліські (Київська округа, 1926), 

Млини-Заушанські (Київська округа, 1926), Млини-Корогодські (Київська округа, 

1926), Млини-Мартиновські (Київська округа, 1926), Могила Царська (Київська 

округа, 1926), Могилевскій Курень (Чигирин, 1917), Мокрицького (Жашківський, 

1927), Молодецьке (Кв., 1946), Морозівський (Оратівський, 1927), Москаленская 

степь (Канів, 1917), Мотовилівська Слобідка (Кв., 1946), Мотовиловск. слободка 

(Васильків, 1917), Наливайківська Колонія (Київська округа, 1926), Недашковская 

(Радомишль, 1911), Нивецьке (Київська округа, 1926), Николаевская (Черкаси, 1917), 

Николаевскій Хуторъ (Київ, 1917), Николинское (Київ, 1917), Нівецьке (Кв., 1946), 

Німецька Колонія (Київська округа, 1926), Нове Прилуцьке (Монастирищенський, 

1927), Новицкое (Радомишль, 1917), Ноздровське (Тальнівський, 1927), Одесское 

(Звенигородка, 1917), Ольшанская слободка (Умань, 1917), Ольшанскій (Черкаси, 

1917), Онацький (Кв., 1946), Оратівський (Оратівський, 1927), Орѣховатскій садъ 

(Київ, 1917), Орловскаго (Радомишль, 1917), Осовецкая (Радомишль, 1917), 
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Острівська (Київська округа, 1926), Охматівський садок (Букський, 1927), Панскій 

(Умань, 1917), Панській (Тараща, 1917), Пастирське (Чрк., 1917), Паховського 

(Київська округа, 1926), Пашківського (Уманський, 1927), Переяславське 

пос. (Київська округа, 1926), Переяслав-Хмельницький (Кв., 1946), Петрівська Буда 

(Кв., 1946), Петрівська Гута (Чрк., 1946), Петрівське (Кв., 1946), Петрівське (Кв., 

1928), Петрівське (Кв., 1946), Петрівське (Кв., 1946), Петрівське (Кв., 1930), 

Петрівське (Кв., 1946), Петрівське (Кв., 1946), Петрівське (Лисянський, 1927), 

Петрівський (Київська округа, 1926), Петрівський (Київська округа, 1926), 

Петрівський (Тальнівський, 1927), Петровське (Кв., 1992), Петропавлівська 

Борщагівка (Кв., 1926), Підмироцький (Кв., 1946), Погребняцкій (Тараща, 1917), 

Покришівський (Київська округа, 1926), Покрівський (Київська округа, 1926), 

Покровская (Радомишль, 1917), Покровская (Чигирин, 1917), Покровське 

(Монастирищенський, 1927), Поле Ведське (Київська округа, 1926), Полідарівська 

Буда (Кв., 1926), Половецьке (Кв., 1946), Половинчицький (Вн., 1946), Попівських 

(Букський, 1927), Пославський (Букський, 1927), Приборжская (Радомишль, 1917), 

Пустоварівське Городище (Кв., 1946), Радинська Буда (Кв., 1926), Радянський (Кв., 

1946), Разъѣзжанскій (Радомишль, 1917), Ребедайловскій (Чигирин, 1917), 

Ревовская (Чигирин, 1917), Ремяновское-Будище (Радомишль, 1917), Рыбальскій 

станъ (Радомишль, 1917), Рыхальского (Радомишль, 1917), Рогівського (Київська 

округа, 1926), Рожевская (Радомишль, 1917), Росовське (Київська округа, 1926), 

Росошанський кут (Теплицький, 1927), Рудня-Городецька (Жт., 1917), Рудня-

Грезлянська (Кв., 1946), Рудня-Димерська (Кв., 1917), Рудня-Заньковская 

(Радомишль, 1917), Рудня-Іллінецька (Кв., 1917), Рудня-Мигальская (Радомишль, 

1917), Руднянскій (Чигирин, 1917), Рудня-Пісківська (Кв., 1917), Рудня-

Толокунська (Кв., 1917), Рудня-Шершневская (Радомишль, 1917), Рудня-

Шибенська (Кв., 1926), Рудня Яблунська (Київська округа, 1926), Рудня-Ялцовская 

(Радомишль, 1917), Русская-Поляна (Черкаси, 1917), Русская-Слобода (Черкаси, 

1917), Савинецкая (Васильків, 1917), Сагайдачанская (Звенигород, 1917), 

Самбурскій (Київ, 1917), Сахнівське (Чрк., 1946), Святоцк (Київська округа, 1917), 

Сингаевская (Радомишль, 1911), Сирітське (Київська округа, 1926), Ситницький 

(Кв., 1946), Ситняковская (Радомишль, 1917), Сычевка-Малинская (Радомишль, 

1917), Сичівський (Верхнячський, 1927), Скитокъ-Липянскій (Київ, 1917), 

Скочискъ (Сквира, 1917), Скрицького (Жашківський, 1927), Славотинського 

(Київська округа, 1926), Слобідка Воскресенська (Київська округа, 1926), Слобідка 

Германівська (Київська округа, 1926), Слобідка-Кухарська (Кв., 1926), Слобідське 

(Київська округа, 1926), Слобода Кагарлицька (Київська округа, 1926), Слобода 

Копачицька (Київська округа, 1926), Слобода-Кухарська (Кв., 1926), Слободская 

(Радомишль, 1917), Сологубівський (Оратівський, 1927), Соляницкій (Тараща, 1917), 

Сосновская (Чигирин, 1917), Сотницький (Кв., 1926), Софіевская (Черкаси, 1917), 

Ставецкая (Радомишль, 1917), Стадничанская (Звенигородка, 1917), Станція-

Переяславська (Кв., 1946), Старицьке (Київська округа, 1917), Стеблевскъ.-

Николаев. (Канів, 1917), Стемпльовського (Уманський, 1927), Степанецьке (Чрк., 

1917), Степанівське (Чрг., 1946), Столипінський (Букський, 1927), Страшевського 

(Оратівський, 1927), Струтинська (Тальнівський, 1927), Студзінського (Тальнівський, 

1927), Ступецький (Київська округа, 1926), Сухацького (Жашківський, 1927), 

Сущанскій (Київ, 1917), Тальська Рудня (Київська округа, 1926), Тальське (Кв., 
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1946), Тарасівський (Кв., 1946), Тарасовская (Звенигородка, 1917), Тарнавський 

(Жашківський, 1927), Теснівський (Київська округа, 1926), Тетерівське (Кв., 1946), 

Тетерівський (Кв., 1946), Тетеровская (Радомишль, 1917), Тетіевская Слобода 

(Тараща, 1917), Толинъ-Витковскаго (Тараща, 1917), Толмачскій (Звенигородка, 

1917), Томачинський (Київська округа, 1926), Томашівський (Кв., 1917), 

Топиловскій (Радомишль, 1917), Тростинская Новосел. (Васильків, 1917), 

Тростинська Новоселиця (Кв., 1946), Троцкое (Васильків, 1917), Украинская 

(Радомишль, 1917), Успенський (Кв., 1946), Устимівська (Кв., 1946), Фастовская 

(Васильків, 1917), Фаштинського (Оратівський, 1927), Ферма Боберська (Кв., 1946), 

Фурманское (Умань, 1917), Хабенская-Юридика (Радомишль, 1917), Ханівська 

Гута (Київська округа, 1926), Хата-Губинська (Київська округа, 1926), Хмілівські 

(Цибулівський, 1927), Царська Могила (Київська округа, 1926), Цвѣтнянская 

(Чигирин, 1917), Цибулівська ек. (Цибулівський, 1927), Чагівське (Вн., 1946), 

Чайковская (Радомишль, 1917), Чарнецкаго (Тараща, 1917), Чепелянських 

(Букський, 1927), Червинская (Черкаси, 1917), Червоноармійське (Кв., 1917), 

Червонянська Колонія (Кв., 1946), Черкасскій (Васильків, 1917), Чернобыльска 

Юридика (Радомишль, 1917), Черняцький (Київська округа, 1926), Чероцьке 

(Київська округа, 1926), Чеська Колонія (Київська округа, 1926), Шабліовскій 

(Радомишль, 1917), Шалаське (Чрк., 1927), Шалашське (Маньківський, 1927), 

Шафранівського (Київська округа, 1926), Шафранскаго (Тараща, 1917), 

Шибенская-Рудня (Київ, 1917), Шпилівська Рудня (Київська округа, 1926), 

Шукинське (Тальнівський, 1927), Юзефівський (Київська округа, 1926), 

Яблоновская-Рудня (Київ, 1917), Яневський (Жашківський, 1927), Яновская (Канів, 

1917), Яновського (Підвисіцький, 1927), Ярошевская (Звенигородка, 1917).  

У цей час виокремився великий осередок, який окреслюється 

межами сучасної Дніпропетровської області, що межує зі східною та 

південною частинами ареалу. На цій території ареал вимальовується за 

такими координатами: 1) навколо Кривого Рогу; 2) Дніпропетровськ – 

Синельникове – Павлоград; 3) Марганець – Нікополь; 4) менш 

насичена смуга простягається від Жовтих Вод до Дніпродзержинська, 

Петриківки, Перещепиного. Назви об’єктів: 
Антонівське (Дн., 1946), Білозерське (Дн., 1946), Богданівський (Дн., 1946), 

Богданівський (Дн., 1946), Богданівський (Дн., 1946), Боківський (Дн., 1946), 

Бородаївські Хутори (Дн., 1946), Братське (Дн., 1927), Братське (Дн., 1946), 

Братсько-Семенівка (Дн., 1946), Бурмацьке (Дн., 1946), Вербівське (Дн., 1946), 

Вербське (Дн., 1946), Верхньодніпровськ (Дн., 1946), Вишневецьке (Дн., 1946), 

Вишневецький (Дн., 1946), Вільногірськ (Дн., 1956 ), Вовчанське (Дн., 1946), 

Водолазьке (Дн., 1946), Вознесенське (Дн., 1905), Володимирівське (Дн., 1946), 

Волоське (Дн., 1946), Воронізьке (Дн., 1946), Воронківський (Дн., 1946), 

Ворошиловське (Дн., 1946), Всебратське (Дн., 1946), Всесвятське (Дн., 1946), 

Ганнівський (Дн., 1946), Гарасимівський (Дн., 1946), Гвардійське (Дн., 1946), 

Голубівське (Дн., 1946), Гомельське (Дн., 1946), Грузька Григорівка (Дн., 1946), 

Грузьке (Дн., 1946), Грузький Другий (Дн., 1946), Грузький Перший (Дн., 1946), 

Грушеватське (Дн., 1946), Держбуд-Максимівський (Дн., 1946), Дзержинське (Дн., 
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1946), Дніпровське (Дн., 1946), Дніпровське (Дн., 1946), Дніпровське (Дн., 1946), 

Дніпровське (Дн., 1946), Дніпродзержинськ (Дн., 1946), Дніпро-Михайлівський 

(Дн., 1946), Дніпрянське (Дн., 1946), Доброгірське (Дн., 1946), Єлисаветівський (Дн., 

1946), Єлисаветівський (Дн., 1946), Заочепський (Дн., 1946), Запорізька Балка (Дн., 

1946), Запорізьке (Дн., 1946), Запорізьке (Дн., 1946), Запорізьке (Дн., 1946), 

Запорізьке (Дн., 1946), Запорізький (Дн., 1946), Запорізький (Дн., 1946), Званівський 

(Дн., 1946), Звонецьке (Дн., 1946), Звонецький Хутір (Дн., 1946), Зеленодольськ (Дн., 

1961), Знаменівське (Дн., 1946), Іванівський (Дн., 1946), Іванівський (Дн., 1946), 

Івано-Межиріцьке (Дн., 1946), Калачевське (Дн., 1946), Калинівське (Дн., 1922), 

Калинівське (Дн., 1946), Калинівський (Дн., 1946), Калінінський (Дн., 1946), Карло-

Марксівський (Дн., 1946), Карнаухівські Хутори (Дн., 1946), Кіровське (Дн., 1946), 

Кіровське (Дн., 1946), Кольницький (Дн., 1946), Комсомольське (Дн., 1946), 

Комсомольське (Дн., 1946), Котлярівське (Дн., 1946), Котовське (Дн., 1946), 

Красногірський (Дн., 1946), Краснопільська (Дн., 1946), Криворізьке (Дн., 1946), 

Кругляківський (Дн., 1946), Кулачівський (Дн., 1946), Ленінське (Дн., 1946), 

Ленінське (Дн., 1946), Лиманське (Дн., 1946), Луб’янський (Дн., 1946), 

Луначарський (Дн., 1946), Мар’ївський (Дн., 1946), Мар’ївський (Дн., 1946), 

Марсівський (Дн., 1946), Мар’янське (Дн., 1957), Микільське (Дн., 1946), 

Микільське-на-Дніпрі (Дн., 1946), Миколо-Козельськ (Дн., 1946), Микольське (Дн., 

1946), Микольське Друге (Дн., 1946), Михайло-Заводське (Дн., 1917), 

Мірошниченківський (Дн., 1946), Молодецький (Дн., 1946), Молодецький (Дн., 

1946), Мопрівське (Дн., 1946), Морозівське (Дн., 1946), Морозівське (Дн., 1946), 

Морозівський (Дн., 1946), Морозівський (Дн., 1946), Московське Урочище (Дн., 

1946), Никонівський (Дн., 1946), Ново-Васильківський (Дн., 1946), Нововербське 

(Дн., 1946), Нововітебське (Дн., 1917), Новов’язівське (Дн., 1946), Ново-

Григорівський (Дн., 1946), Ново-Жилівський (Дн., 1946), Новоіванівське (Дн., 

1946), Новоіларіонівське (Дн., 1946), Ново-Кіндратівський (Дн., 1946), Новокурське 

(Дн., 1917), Новомайське (Дн., 1946), Новомар’янівське (Дн., 1946), 

Новомиколаївське (Дн., 1946), Ново-Михайлівський (Дн., 1946), Новомосковське 

(Дн., 1946), Новоолександрівське (Дн., 1946), Новоолександрівське (Дн., 1946), 

Ново-Олександрівський (Дн., 1946), Ново-Олександрівський (Дн., 1946), 

Новопавлоградське (Дн., 1946), Ново-Панасівський (Дн., 1946), Новопетрівське 

(Дн., 1946), Новоподільське (Дн., 1946), Ново-Покровський (Дн., 1946), 

Новосільський (Дн., 1946), Новосільський (Дн., 1946), Ново-Слов’янський (Дн., 

1946), Новоспаське (Дн., 1946), Новотерсянське (Дн., 1946), Новотимофіївське (Дн., 

1946), Новотроїцьке (Дн., 1946), Новотроїцьке (Дн., 1946), Новотроїцьке (Дн., 1946), 

Ново-Троїцьке (Дн., 1946), Ново-Троїцький (Дн., 1946), Ново-Троїцький (Дн., 1946), 

Ново-Український (Дн., 1946), Ново-Ульянівський (Дн., 1946), Новочернігівське 

(Дн., 1946), Новочорноглазівське (Дн., 1946), Обоянівське (Дн., 1946), 

Олександрівський (Дн., 1946), Олександро-Петрівський (Дн., 1946), Олексіївська 

(Дн., 1946), Орлівське (Дн., 1946), Остапівське (Дн., 1946), Первомайське (Дн., 1946), 

Первомайський (Дн., 1946), Перевальське (Дн., 1946), Першотравенськ (Дн., 1965), 

Петриківський (Катеринопільський, 1927), Петрівське (Дн., 1946), Петрівське (Дн., 

1946), Петрівський (Дн., 1946), Петрівський (Дн., 1946), Петрівський (Дн., 1946), 

Петрівський (Дн., 1946), Петрівський (Дн., 1946), Петрівський (Дн., 1946), 

Петрівський (Дн., 1946), Петрівський (Дн., 1946), Петрівський (Дн., 1946), 
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Петровецький (Дн., 1946), Петрово-Зайцівський (Дн., 1946), Петровське (Дн., 1946), 

Петро-Рогатівський (Дн., 1946), Покровське (Дн., 1946), Покровське (Дн., 1946), 

Покровський (Дн., 1946), Полтавське (Дн., 1946), Полтавський (Дн., 1946), Порого-

Лоханський (Дн., 1946), Потоцьке (Дн., 1946), Преображенське (Дн., 1946), 

Преображенський (Дн., 1946), Преображенський (Дн., 1946), Привільнянський 

(Дн., 1946), Пролетарське (Дн., 1946), Радянський (Дн., 1946), Радянський (Дн., 

1946), Рубанівський (Дн., 1946), Сергіївський (Дн., 1946), Спаське (Дн., 1946), 

Сталінське (Дн., 1946), Старовишневецьке (Дн., 1946), Стародніпровське (Дн., 

1946), Стародобровільське (Дн., 1946), Старозаводське (Дн., 1946), Старо-

Кодацький (Дн., 1946), Сулицьке (Дн., 1946), Сурсько-Литовське (Дн., 1946), 

Сурсько-Покровське (Дн., 1946), Сухачівський (Дн., 1946), Таромське (Дн., 1946), 

Тернівське (Дн., 1946), Тернівський (Дн., 1946), Товариський Труд (Дн., 1946), 

Томаківське (Дн., 1946), Троїцьке (Дн., 1946), Троїцьке (Дн., 1946), Троїцьке (Дн., 

1946), Троїцький (Дн., 1946), Троїцький (Дн., 1946), Трубецький (Дн., 1946), 

Федорівське (Дн., 1946), Федорівське (Дн., 1946), Фрунзенське (Дн., 1946), 

Хмільницький (Дн., 1946), Цибульський (Дн., 1946), Червоноармійське (Дн., 1946), 

Червоноармійське (Дн., 1946), Червонопартизанське (Дн., 1946), Червоно-Ярський 

(Дн., 1946), Шахтарське (Дн., 1946), Шевське (Дн., 1946), Шевченківське (Дн., 1946), 

Шевченківське (Дн., 1946), Шевченківський (Дн., 1946), Шиманівська (Дн., 1946), 

Щорськ (Дн., 1946), Юр’ївське (Дн., 1946), Январське (Дн., 1946).  

 Лише у ХХ ст. новозасвідчених назв на *-ьskъ виявлено 3089, з 

яких 1148 ойконімів перейшли в наступне ХХІ ст. періоду до XІV ст. 

суттєво відрізняється від конфігурації поширення ойконімів на *-ьskъ 

XХ ст. насиченістю, адже 41 ойконім початкового періоду і 3089 лише 

новозасвідчених назв у ХХ ст. зумовили цю різницю (див. Картосхеми 

1, 2). Визначальною рисою раннього і пізнього періодів формування 

цих ойконімів є те, що номінація поселення здійснюється безпосе-

редньо, враховуючи характеристику території. У XХ ст. переважна 

більшість цих назв є вторинна, тобто утворена від апелятивного 

прикметника семантичним способом, при чому ці прикметники 

здебільшого не характеризують місцевість, а формально її номінують. 

________________________________________________ 
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ARCHAIC PLACE NAMES ENDING IN *-ьskъ: AREA AND 

STATISTICS TILL 14-TH CENTURY AND DURING THE 20-TH 

CENTURY 

 

Kupchynska Zorjana 

 
The article represents the area and statistics of archaic place names endind in *-ьskъ in 

two historical periods: till XIVcentury and till ХХ century. It is given its amount. Geographical 

names endind in *-ьskъ that belong to the earliest period are concentrated territorially in the 

South-Western, Western, North-Western, Northern and partly in the Central Ukraine. These 

oykonyms were directly connected with the characteristics of the object. Place names of the 

late period (XX century) endind in *-ьskъ formally were formed from adjectives with the suffix 

*-ьskъ. Its area is South, South-East and East of Ukraine. There is a lot of secondary place 

names endind in *-ьskъ in the rest of territory in the late period. Cartographic schemes 1 and 2 

represent not only the configuration of the area of oykonyms endind in *-ьskъ till XIVcentury 

and till ХХ century but they reflect its statistical characteristics. It depends on its concentration.  

Key words: stratigraphy, area, concentration of the area, archaic place name, 

stratigraphic method. 
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ПРОМОВИСТІ ІМЕНА ПЕРСОНАЖІВ ФРАНКОВОЇ ПРОЗИ 

 

Олеся Сколоздра-Шепітко 
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Проаналізовано власні імена персонажів малої прози Івана Франка, з’ясовано 

їхнє стилістичне навантаження. Особливу увагу звернено на промовисті імена, 

розглянуто співвідношення між значенням літературно-художніх антропонімів та 

характером і поведінкою персонажів у канві художнього тексту. 

Ключові слова: номінація особи, онім, антропонім, промовисте ім’я. 

 

Одним із основних завдань дослідника літературно-художньої 

ономастики є з’ясування функцій власних назв у художньому тексті та 

актуалізація доантропонімних значень онімів. Наявність чи відсутність 

у літературних антропонімах лексичного значення – найдискусійніше 

питання сучасної літературної ономастики. Сьогодні існує дві 

діаметрально протилежні концепції власного імені в художньому 

тексті: концепція асемантичності оніма та концепція максимальної 

значущості імені. Перша проголошує тезу, що значення власного імені 

– лише функціональне, тобто воно вказує на якийсь об’єкт як на 

одиничне явище. Прибічники цієї концепції переносять ознаки 

власного імені (насамперед, асемантичність) з реальної ономастики в 

літературну. Прихильники другої концепції, навпаки, стверджують, що 

«в художньому творі немає імен, які не говорять». Цієї думки 

Ю. Тинянова сьогодні, здається, не оминає жоден ономаст, адже «вибір 

імені для літературного героя не буває випадковим: письменник 

вкладає в нього певну оцінку, характеристику, тобто використовує 

власні імена як додатковий художній засіб для вираження ідейно-

естетичного задуму. Власне ім’я – антропонім – найлаконічніший засіб 

характеристики героя» [7 : 24]. «Воно (власне ім’я – О.С._Ш.) актуа-

лізує і авторську модальність, і проспективність, і прагматичну 

спрямованість тексту на читацьку співучасть» [8 : 109]. Як слушно 
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зауважує В. Калінкін, «автор художнього твору намагається не просто 

назвати тим чи іншим іменем свого героя, але предикувати йому ті 

якості, які, за уявленнями, що склалися в людській свідомості, 

приховані в імені. Стосунки між змістом, який передається власною 

назвою, та інформацією про названий об’єкт у художньому творі, на 

відміну від загальномовних ситуацій, завжди експліковані, 

перебувають у стані постійного взаємовідображення» [5 : 11]. Отже, у 

художньому творі стилістично важливою є і мовленнєва, і мовна, й 

енциклопедична інформація власного імені. 

Навантаження літературно-художніх антропонімів (далі ЛХА – 

О.С.-Ш.) семантикою може відбуватися різними шляхами. 

Е. Магазанник, зокрема, вбачає два шляхи: 1) використання власних 

назв, які створюють таку семантику через актуалізацію значень їх 

етимонів; 2) використання власних назв, взятих в одного письменника 

іншим [9 : 6-7]. Цю думку доповнює Л. Белей, виділяючи три способи 

творення онімного значення літературно-художніх антропонімів: 

1) через словесну авторську характеристику денотата-персонажа 

(енциклопедична характеристика); 2) через увиразнення базових 

конотацій (соціальної, національної, регіональної, хронологічної, 

емоційно-експресивної); 3) за рахунок повного або часткового 

відновлення доонімної семантики ЛХА [1 : 12]. При тому ключем до 

розуміння онімної семантики ЛХА, на думку дослідника, найчастіше 

виступає мотив номінації [1 : 21].  

Аналізуючи історію досліджень власних назв у художній 

літературі, М. Зубов виділив два підходи: ономастичний персонажо-

центризм, спрямований на пошук прототипів, прообразів та протонімів 

того чи іншого персонажа, та структурно-функціональний підхід, який 

передбачає вивчення усіх функцій власних назв у творі та 

співвідношення їх з цілим текстом [4 : 5-6]. Учений також зазначає, що 

сьогодні дослідники літературно-художньої онімії в основному 

аналізують стилістичні функції ЛХА. 

У цьому ракурсі цікаво розглянути стилістичні функції власних 

імен персонажів у прозі Івана Франка, адже письменник не просто 

називав своїх героїв, він нерідко вкладав у їхні номінації промовисту 

характеристику. Аналіз власних імен персонажів у Франковій прозі 

засвідчив, що автор часто обігрував те саме ім’я як номінацію героїв у 

різних творах. Яскравим підтвердженням цього є ім’я Хома, 
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доантропонімна семантика якого – ’близнюк‘ [12 : 400]. У творах 

автора спостерігаємо такі способи обігрування цього імені: 

актуалізація доантропонімного значення номена та використання імені 

як відомого символа. В оповіданнях «Сойчине крило», «Два 

приятелі», «Домашній промисл» і «Хома з серцем та Хома без 

серця» письменник обігрує етимон імені ’близнюк‘, акцентуючи увагу 

насамперед на поведінці персонажів. Іменем Хома названо одного з 

героїв оповідання «Два приятелі». Вибір такого антропоніма – 

невипадковий, оскільки характеризує персонажа, який, мов близнюк, 

був завжди поряд зі своїм приятелем Семеном: «Товаришували ми з 

Хомою, що аж любо було. Чи, бувало, в ліс по дрова, чи в очерети зо 

стрільбами на качки, чи до танцю, чи й до другого діла, оба та й оба» 

[14, ХІV : 265], «Парубочили ми з Хомою, як рідні брати» [14, ХІV : 

266]. Про таку мотивацію літературного антропоніма свідчить також 

ситуація, коли обидва брати, маскуючись від шандарів, перебралися у 

старців і так промовили до властей: «Ми божі старці, браття-близці» 

(тобто брати-близнюки – О.С.-Ш.) [14, ХІV : 270).  

Подібну мотивацію вживання цього антропоніма зафіксовано в 

оповіданні «Хома з серцем та Хома без серця». Обох головних 

персонажів названо у творі іменем Хома. Вибір такого номена для 

персонажів автор пояснює так: «Раз якось у двох різних селах Східної 

Галичини, але одного і того самого року, одного і того самого дня, а 

власне в провідну, або так звану томину, неділю вродилося два 

хлопчики. Отим-то обох їх охрещено іменем Хома» [14, ХХІІ : 7]. 

Справді, у реальній українській антропонімії є звичай іменувати 

новонароджену особу іменем святого, пам’ять якого вшановують цього 

дня. Проте в художньому творі майже всі антропоніми «починають 

говорити», оскільки письменник «роздає іменування не 

новонародженим, майбутнє яких невідоме, а вже дорослим людям. Він 

знає характери, заняття, душевні і фізичні дані персонажів, яких 

наділяє іменами. І в цій ситуації у справжнього письменника ім’я 

просто не може не ввійти в якісь зв’язки з уже відомими властивостями 

персонажа і завданнями твору» [6 : 11], тобто «ім’я й образ творяться 

паралельно в творчості письменника, доповнюючи й уточнюючи один 

одного» [1 : 22]. Іноді навіть сам письменник не може до кінця збагнути 

«внутрішню детермінованість ЛХА» [1 : 21]. З величезного списку 

християнських імен І. Франко міг обрати будь-яке, але зупинився на 
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імені Хома, оскільки планував навколо нього розвивати фабулу твору. 

Обидва Хоми, хоча й були цілком протилежними за характером та 

темпераментом особистостями, кровно чужими людьми, проте їх, як і 

близнюків, об’єднував духовний зв’язок, єдина мета – служити 

рідному народові (хоч і зреалізовували вони цю мету різними 

шляхами).  

Дещо складніший мотив номінації персонажа в оповіданні 

«Сойчине крило», оскільки автор по-філософськи підійшов до 

актуалізації доантропонімної семантики оніма Хома. На перший 

погляд, це власне ім’я вжито у творі лише для ідентифікації персонажа. 

Проте, якщо уважно вчитатися в контекст твору, стає очевидним, що 

воно використано недаремно. Вибір саме цього антропоніма, на нашу 

думку, пов’язаний із соціально-світоглядною позицією персонажа. 

Будучи радником у бюро і відомим для всіх знайомих як сухий 

формаліст і реаліст, насправді Хома є людиною, яка має інше духовне 

життя: «І ніхто з тих, що кланяються мені на вулиці, стискають мою 

руку в каварні, радяться зі мною в бюрі, ані не догадується, що у мене 

поза тим конвенціональним, шаблоновим життям є своє, інше, 

окреме. Ніхто не підозріває в тім сухім формалісті та реалісті 

духового сибарита, артиста, що плекає одну штуку для штуки – 

вмілість жити» [14, ХХІІ : 55]. Тому, напевне, в оповіданні й 

актуалізовано доантропонімну семантику імені – ’близнюк’, адже хоч 

це одна і та ж людина, проте її внутрішній світ цілком відрізняється від 

того створеного зовнішнього образу, так само як близнюки – вигляд 

один, а люди різні. 

Використання власного імені як символа зафіксовано в 

оповіданні «Домашній промисл», де іменем Хома наділено 

епізодичного персонажа. У цьому творі, зокрема, увагу зосереджено на 

тому, що в народі власне ім’я Хома часто вживається з означенням 

невірний. Взагалі номінація невірний Хома уперше була вжита для 

апостола Томи, який засумнівався в тому, що Ісус Христос 

воскрес. Сьогодні така номінація перетворилася у фразеологічну 

сполуку. І. Франко спочатку вживає цей фразеологізм, яким згодом 

мотивує номінацію для персонажа: «Один тілько невірний Хома  

(жирний курсив мій – О.С.-Ш.) знайшовся в селі – так навіть і звався 

Хома Губатий» [14, ХVІ : 259]. Іменований персонаж отримав таку 
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номінацію через те, що єдиний не повірив у щирі наміри маршалка, 

який нібито робив добро для людей.  

Для кількох Франкових персонажів зафіксовано антропонім 

Олексій (Олекса), доантропонімне значення якого - ‘захисник’ [10 : 75]. 

Цим іменем названо героїв оповідань «Моя стріча з Олексою», «Яць 

Зелепуга» та «Між добрими людьми». У першому оповіданні 

І. Франко актуалізовує доантропонімну семантику оніма з метою 

характеристики персонажа, який намагався боронити своїх 

односельчан від гноблення з боку влади. Щоб підкреслити цю рису 

характеру, автор підбирає і прізвище, у якому увагу зосереджено на цій 

самій рисі персонажа, – Сторож.  

Для одного з епізодичних героїв оповідання «Яць Зелепуга» 

письменник також вживає ім’я Олекса, проте вже з іншою метою – 

довести, що іменований персонаж замість того, щоб допомагати 

селянам, захищати їх, навпаки, шкодить головному героєві оповідання 

Яцю, допомагаючи євреєві Менделеві обдурити селянина. Тут 

І. Франко використав принцип енантіосемії внутрішньої форми імені.  

Це явище спостерігаємо і при номінації офіцера з оповідання 

«Між добрими людьми», який забрав Ромцю з вуйкового дому. 

І. Франко підбирає персонажеві  ім’я Олесь, яке, на нашу думку, має 

яскраво виражені конотації. У творі не зазначено, яке повне ім’я 

офіцера, про це можна лише здогадуватися, адже антропонім Олесь 

може бути демінутивною формою імен  Олександр та Олексій [12 : 

261], [12 : 264]. У будь-якому випадку, у творі актуалізовано 

доантропонімне значення імені – ‘захисник’. Саме захисником був для 

Ромці Олесь, коли вирвав її з того пекла, що було у вуйковім домі 

(«Після тяжкої школи, яку я пройшла у вуйка, він був для мене, як 

сонячне світло й тепло. Приголубив мене, звільнив від тяжкої праці, 

дав віддихнути свобідніше, говорив зо мною, як з рівною, любив мене, 

як сестру» [14, ХVІІІ : 218]), коли заступався за неї перед офіцерами і 

став з ними до поєдинку тощо. Проте із жорстокими життєвими 

обставинами боротися дуже важко, і врешті-решт людина знемагає.  

Подібне стилістичне навантаження має також ім’я Андрій, вжите 

для номінації персонажів оповідань «На дні», «Ґава» і повісті «Петрії 

та Довбущуки». Як засвідчено у словниках власних імен людей, 

антропонім Андрій походить від гр.andreios – ‘мужній, хоробрий’ [10 : 

33]. Номінуючи персонажа твору «На дні», автор актуалізував 



316 

 

доантропонімне значення оніма, оскільки цим номеном назвав 

«пристрасного свободолюбця, інтелігента, що вийшов з надр народних 

мас і хоче віддати їм всі свої знання і сили», персонажа, наділеного 

благородними рисами демократа-гуманіста, прагненням присвятити 

своє життя боротьбі за щастя народу. Справді, лише хоробра людина 

може піднятися на боротьбу із соціальним злом.  

Ім’я Андрій І.Франко також вживає для номінації сина Кирила 

Петрія із повісті «Петрії та Довбущуки». Такий ЛХА підібрано дуже 

вдало, оскільки він характеризує носія, який був мужньою людиною, 

витерпів великі муки заради добра народу, не виказав місця 

Довбушевого скарбу, хоча смерть неодноразово заглядала йому у вічі. 

Для номінації епізодичного героя оповідання «Ґава» Андруся 

Тихого автор використовує принцип енантіосемії внутрішньої форми 

імені, щоб показати, що тямущості Андруся виявилося замало в 

боротьбі із жорстокими життєвими обставинами. Це у своїй хитрій 

голові заздалегідь передбачив персонаж Гава: «І чим же властиво він 

(Андрусь – О.С.-Ш.) може стати мені на перешкоді?.. Бідолах, 

жебрак, і до таких самих жебраків пристане, то й що з того вийде? 

Буде заробляти фірманкою, – знаємо ми, кілько він там заробить! І що 

то за заробок: нині є, а завтра поминай, як звали! А коли зарібку не 

стане, то можна буде й його вкупі з другими в свої руки взяти»[14, 

ХVІІ : 24-25]. Тут, можливо, письменник також уживає для персонажа 

зменшену форму імені, щоб показати попри внутрішню мужність його 

безпомічність, неспроможність до кінця протистояти жорстокій 

дійсності. 

Для номінації кількох героїнь своїх творів І.Франко 

використовував власне ім’я Ольга, доантропонімне значення якого – 

«свята», «священна» [12 : 268]. Літературний антропонім Ольга 

виконує у творах «Вільгельм Телль», «Маніпулянтка» та «Із 

записок недужого» функцію характеристики героїнь. У новелі 

«Вільгельм Телль» актуалізовано доантропонімне значення імені – 

‘свята’, ‘священна’, що видно з контексту: «Яка переміна зробилася з 

Олею!.. Її очі блищать, її грудь б’є високо, - їй починає робитися тісно 

в тій душній, гарячій атмосфері, немов серце її виросло і преться на 

свободу, до сильніших почувань, до кращих вражінь, до великих діл 

посвячення (жирний курсив мій – О.С.-Ш.) й любові народної» [14, 

ХVІ : 198]; «Огонь святого, праведного гніву запалав на Олинім 
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личку» [14, ХVІ : 199]. Під час слухання опери «Вільгельм Телль» 

Олю переповнюють священні почуття патріотизму та самовідданості: 

«Як вона любила в тій хвилі свій народ, як радо пішла би за нього на 

найбільші небезпеки…» [14, ХVІ : 198]. 

Номінація для епізодичного персонажа оповідання 

«Маніпулянтка» Ольги Невірської теж промовиста. У власному імені 

Ольга також актуалізовано  доантропонімне значення номена. Дівчина 

була зведена якимось академіком, і, щоб не заплямувати репутації всіх 

товаришок, відважується на злочин – убивство у своєму лоні власної 

дитини, яку перед тим вважала найбільшим щастям у житті. За такий 

вчинок товаришки «Целя почувала для неї незвичайну ніжність і 

пошану, як для мучениці» [14, ХVІІІ : 68]. Отже, І. Франко, справді, 

акцентував увагу на значенні імені «свята», адже мучениця – це 

«канонізована церквою свята, що зазнала мук» [11, IV : 833]. 

Таку ж функцію виконує номінація Ольга для героїні оповідання 

«Із записок недужого». Про актуалізацію доантропонімного значення 

оніма свідчить контекст твору: «Се її ім’я зробило чудо зо мною і 

привело мене до здоров’я. І за кілька день – що за щастя! – я буду міг 

вийти звідси, бачитись з нею» [14, ХV : 199]. У народі побутує думка, 

що явище чуда найчастіше пов’язане зі святими людьми. Отже, 

називаючи героїню цим іменем, Франко акцентував увагу на її святості, 

адже дівчина, як і святі,  помирає в молодому віці, причому в душевних 

муках через те, що брати розлучили її з коханим чоловіком: «Умерла! 

Вона умерла!.. Таки, таки, вовки прокляті, вони доконали свого – 

уклали її в могилу!» [14, ХV : 211].  

Одним із поширених прийомів у номінації Франкових 

персонажів є явище енантіосемії внутрішньої форми ЛХА та 

характеристики героя. Наприклад, у творі «Знеохочений». головного 

героя твору наділено іменем Денис, доантропонімне значення якого – 

«присвячений Діонісові – богові вина і виноробства» [12 : 104]. Проте 

контекст твору свідчить про наявність антонімічних відношень між 

значенням імені та сутністю персонажа. Так, у грецькій міфології 

Діоніс – «бог життєвих сил природи, вина й веселощів» [10 : 49]. Денис 

у творі намагався бути веселим, розважати попадянок, але все це було 

маскою. Хоч його ім’я акцентує увагу на життєвості, веселості, 

енергійності, та насправді у ньому було щось мертвецьке, про що 

неодноразово наголошено у творі: «Пан Денис, молодий 28-літній 
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мужчина з правильним, хоч цілком мертвим і безкровним лицем, сидів, 

простягши ноги, на софі…» [14, ХV : 28], «Усміхнувся або радше 

вишкірив почорнілі зуби, з яких двох на переді зовсім не ставало. Той 

усміх надав його лицю якийсь відразливий вираз, вияв над сподівання 

ясно ту труп’ячу мертвоту, що була його визначною прикметою» 

[14, ХV : 29], «…пан Денис, хоч звичайно здоров і сильно збудований, 

дійшов до того, що його лице зробилося зовсім мертвецьке, без виразу, 

а його життя зовсім пусте» [14, ХV : 32], «Ах, - скрикнув пан Денис, 

усміхаючись своїм мертвецьким лицем і показуючи свої гнилі зуби, - ах, 

перепрошаю вас, пані, я помилився» [14, ХV : 34]. 

Онімну номінацію Софрон Телесницький І. Франко переніс в 

оповідання «Отець-гуморист» з реального антропонімікону як 

реальну назву реального персонажа [2 : 114], який був надто 

жорстокою, напівбожевільною людиною. Проте письменник не 

просто переносить цю номінацію, а обігрує її, висуваючи на перше 

місце яскраві конотації. Первісно ім’я Софрон означало «із здоровим 

розумом», «розважливий» [10 : 87]. Якщо за основне взяти 

етимологічне значення імені «людина зі здоровим розумом», то 

контекст твору показує цілком протилежні характеристики персо-

нажа: «…головним, а може й єдиним елементом гумору о. Телес-

ницького була іронія, той гризький плин, що тече з жовчевого успо-

соблення, з невдоволеної, чимось покривдженої або упослідженої вда-

чі, з хорого організму або з хорої душі (жирний курсив мій – О.С.-Ш.» 

[14, ХХІ : 292]. 

Головним героєм творів «Місія» та «Чума» є патер Гаудентій, 

який «…родився на проповідника і в законі Лойоли вважався одним із 

найспосібніших і найгарячіших пропагаторів» [14, ХVІ : 265]. Патер 

Гаудентій мріяв про світле апостольство й мучеництво за віру. Усі його 

прагнення і мрії у творі передано не лише з допомогою авторських 

характеристик і внутрішніх монологів героя, але й семантикою 

онімів, якими названо патера. З цього приводу З. Франко слушно 

зауважила, що ім’я Гаудентій походить від латинського gaudentos, що 

означає «той, хто радіє». На думку дослідниці, така власна назва «має 

всупереч імені натякати на нездійсненність тих надій на успіх, які 

передбачливо вкладені в семантику імені» [13 : 65]. Це підтверджують 

уривки оповідання «Тріумф», яке мало бути продовженням «Місії» та 

«Чуми», у яких знаходимо розчарування патера та крах його надій: 
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«Сорок п’ять літ! Сорок п’ять! – повторяв він (Гаудентій – О.С.-Ш.) 

з безмірною тугою (жирний курсив мій – О.С.-Ш.) в голосі. – Адже 

найкращі літа минули безповоротно! Адже найліпші сили 

змарнувалися, найгарячіші чуття вистигли, витратилися на отсю 

пусту фантастику… Нічого сього нема і не було, і не буде; ох, чую се 

добре! Чув се віддавна, та дурень, дурень! Боровся з сим чуттєм, мов 

із самим сатаною! А тепер маю! Тепер терпи, гризи сам свою душу, 

впивайся невчасним жалем!» [14, ХVІ : 500]. Внутрішня форма слів 

туга, жаль, терпіти є антонімічною до семантики слова радість, яка 

закладена в імені Гаудентій. Отже, думка про те, що «антонімічність 

цього nomen – omen акумулює стилістичну виразовість» [13 : 65], є 

цілком правильною. 

Явище енантіосемії засвідчено і в номінації головної героїні 

твору «Для домашнього огнища» – Анелі Ангарович. Ім’я Анеля 

походить від – гр. angelos «ангел» [12 : 36]. Доантропонімна 

семантика такого ЛХА контрастує з поведінкою героїні. Контекст 

твору свідчить про те, що автор свідомо акцентує увагу на 

доантропонімному значенні номена з метою протиставити ангельське 

ім’я героїні її справжній сутності: «Го, го, – кричав на все горло барон, 

– чудесну маєш жінку! Ангела (жирний курсив мій– О.С.-Ш.), а не 

жінку. Га-га-га! Такі ангели там залізними вильми толочать грішні 

душі в кипучу смолу» [14, ХІХ : 44]. 

Франкознавці неодноразово зауважували, що значущим для 

письменника є жіноче ім’я Регіна, вжите у творах «Лель і Полель» та 

«Перехресні стежки». Доантропонімне значення оніма Регіна – 

«королева», «царівна» [12 : 311]. Про таке смислове навантаження 

імені свідчать і контексти творів: «…навіть з точки зору критика 

Начко змушений був визнати, що Регіна красуня» [14, ХVІІ : 367]; 

«Будьте ласкаві, - коротко відповіла Регіна, з справді королівською 

величністю (жирний курсив мій – О.С. -Ш.) кивнувши головою»[14, 

ХVІІ : 367]. І. Денисюк уперше звернув увагу на конотацію цього ЛХА 

у творах І. Франка. «Незважаючи на свої «королівські» аспірації, 

Киселевська стає маріонеткою в руках свого аристократичного 

оточення, не виявляє опору йому. Натомість Твардовська врешті-решт 

знаходить «твердь» духу, аби порвати зі своїм чоловіком-тираном 

Стальським і навіть розправитись фізично з ним» [3 : 104]. 
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Головний герой твору «Гава», у дванадцять років залишившись 

сиротою, щоб вижити, вигадує різні способи заробітку: торгує раками, 

сірниками, різним дріб’язком, а згодом береться до досить вигідної і 

прибуткової справи – перепродування жіночих чепців. Для номінації 

головного персонажа зафіксовано як антропонім Гава, який можна 

мотивувати по-різному. П. Чучка, зокрема, у словнику наводить 

свідчення, що власне ім’я Гава є чеським варіантом імені Авель [15 : 

129]. З іншого боку, цей номен викликає в читача асоціації з ґавою – 

«хижим птахом із чорним або сірим пір’ям, що живе на деревах 

поблизу населених пунктів» [11, ІІ : 12]. Таким хижим птахом виявився 

Гава щодо родини Староміських, які потрапили в його руки на цілий 

рік (мали працювати на нього, виготовляючи чепці). Ще інша 

мотивація – асоціація імені Гава з українським дитячим словом гава, 

що означає «собака» [15 : 129]. Як відомо, часто слово собака 

вживається у функції лайливого слова [11, ІХ : 430-431], переважно 

зверненого до злої, поганої людини. 

Отже, найважливішою функцією аналізованих власних імен у 

Франковій прозі є функція характеристики персонажів, що 

проявляється через актуалізацію доантропонімного значення онімів, 

використання оніма як символа, звернення до явища енантіосемії 

внутрішньої форми слів, у створенні своєрідних конотативно-

асоціативних ланцюжків. Промовисті оніми у прозі Івана Франка є 

найлаконічнішим засобом характеристики персонажів. 
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У статті проаналізовано функціональні особливості мікротопонімів та їх 

прагматична організація. З’ясовано, що повсякденне побутування мікротопонімів 

безпосередньо пов’язане з функціями: номінативною, розрізнювальною, ідентифі-

каційною, комунікаційно-інформативною, естетичною, пізнавальною тощо. Реалізація 

мікротопонімів у щоденному вжитку відтворює специфіку етноментальності в освоєнні 

довкілля. 

Ключові слова: мікротопонім, функціональний, прагматичний, світогляд. 

 

Мікротопоніми – різновиди власних назв, що формують 

окремий розділ лінгвістики, – ономастику. Мікротопонім існує в 

глибинах свідомості носія та під час комунікації «виходить» на 

поверхню. Певна кількість географічних найменувань побутує в 

ментальному лексиконі мовця. Це стосується вагомих об’єктів, що є 

своєрідними символами України, скажімо, Дніпро, Говерла, Маківка. 

Тому тільки деякі ойконіми, гідроніми та ороніми зосереджуються в 

нашій пам’яті. Однак у ній міститься також чимало онімів локального 

типу, тобто мікротопонімів. Кожна людина проживає на певній 

території та досконало орієнтується в місцевому просторі, бо народ 

здебільшого номінує регіональні фрагменти обширу.  

З античних часів відомий феномен genius loci, що 

ототожнюється з природним чи культурним місцем, духовністю, 

рідним краєм, національною ідентичністю. «Цей дух (genius loci – 

Н. С. -К.) животворить людей і місця, супроводжує їх від народження 

до смерті й визначає їх характер» [7 : 45]. Як зазначила А. Бортникова, 

«феномен «genius loci» спирається на ідентичність (автентичність) 

конкретного локусу зі специфічною структурою й сакральним змістом 

та ціннісне ставлення людини до нього, яке виражається в чуттєвому 
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сприйнятті життєвих форм, способі буття, духовної суті пізнаваних 

феноменів. Через феномен «genius loci» розкривається механізм 

зазначених відносин: людина водночас має доступ до гармонійного 

природного компонента й освоює та перетворює природний і 

культурний простори. Будь-який сакральний природний об’єкт – це 

«genius loci» – дух місця, «центр світу», символ території. Тому такі 

об’єкти (гори, водойми, дерева тощо) є місцями поклоніння, 

здійснення обрядів і, водночас, елементами культурної спадщини 

етносів, народів. Вони особливо значущі як місця духовного єднання 

людини з Природою, прояву неповторної своєрідності локальних 

культур і тих природних ландшафтів, які цю неповторність породили» 

[2 : 12]. Тож мікротопоніми як маркери місця є особливими 

компонентами етнокультури. 

Мікротопонім – інтердисциплінарний знак (містить географічні, 

історичні, соціальні, психологічні нашарування), однак для лінгвіста – 

це насамперед мовний знак, що твориться за законами мови. Назви 

дрібних географічних локусів неодноразово ставали об’єктом 

дослідження українських мовознавців, скажімо, Ю. Карпенка, І. Че-

ховського, Н. Лісняк, О. Михальчук, О. Проць, В. Баньоі, Н. Вебер, 

О. Василик та ін. Розглянуто чимало проблемних питань мікротопо-

німного фонду, та все ж деякі залишились поза увагою дослідників. З-

поміж таких прогалин є саме функціонально-прагматичний аспект 

мікротопонімів.  

Джерельна база статті – мікротопоніми, зафіксовані на теренах 

Українських Карпат, зокрема у Дрогобицькому, Сколівському, 

Старосамбірському районах Львівської області, Богородчанському, 

Верховинському – Івано-Франківської та Воловецькому, 

Міжгірському районах Закарпатської області. Отож, назви 

здебільшого втілюють обриси гірського рельєфу та відображають 

мовні особливості карпатської групи говорів.   

Мікротопоніми появляються в процесі пізнання світу. «Пізнати 

означає: стати тим, що знає. Той, хто знає, – це, кажучи латиною, qui 

vidit, той, хто щось бачив, щось побачив, той, хто побачене вже ніколи 

не випускає з поля зору» [3 : 189]. Власне, оті пізнані ще з дитинства 

фрагменти простору залишаються з нами назавжди, де б ми не були, 

які би простори не осягнули. 
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Будь-який елемент дійсності потребує певного лінгвістичного 

осмислення та конкретної словесної реалізації. Цей процес омовлення 

традиційно в науковій літературі детермінують як номінація або ж 

називання. Свого часу Людвіг Вітґенштайн зауважив, що людям 

властиві мовні ігри, і з-поміж них – винаходити ім’я для чого-небудь. 

Тому номінація (особливо онімна) спричинена насамперед пізнанням 

тих чи інших об’єктів, що починається із зацікавлення. Традиційне 

розуміння номінації таке: 1) творення і надання назв пізнаним і 

вичленованим фрагментам дійсності, тобто встановлення відношень 

між певною мовною одиницею і відповідним предметом (явищем, 

ознакою і т. ін.); 2) результат цього процесу, тобто сама назва; 

3) називання як використання вже готових найменувань у процесі 

мовленнєвих актів [6 : 417]. Процес називання тісно зв’язаний із 

мисленням людини, здатністю виокремлювати, виділяти, абстра-

гувати, асоціювати. Номінація охоплює не лише мовний процес, а 

захована глибше – у свідомості носія та спроектовується на 

психологічну, гносеологічну, соціально-культурну специфіку 

називачів. 

Первинна номінація географічних об’єктів не вичерпує всієї їх 

сутності, бо, знаючи, що це кут села, поле, верх, криниця, – маємо 

тільки загальну уяву. Саме засобами вторинної номінації 

індивідуалізуємо, ідентифікуємо елементи простору. В номінації 

відображаються матеріальні та духовні особливості суспільства, 

об’єктивується емоційна, аксіологічна, соціальна, сакральна специфіка 

сприйняття довкілля.  

Функціональний аспект вивчення мікротопонімів полягає 

насамперед у тому, аби з’ясувати необхідність в номінуванні 

мікротериторій, виявити їх практичну доцільність, комунікативну та 

соціальну особливості. Функціональний – той, який пов’язаний з 

виконанням певної функції, залежний від діяльності, призначення, а не 

від структури, будови [5 : 652]. Можна ствердити, що мікротопонім – 

це не тільки словесний, соціальний, територіальний, а й 

функціональний знак. Тому процес творення назв географічних 

об’єктів взаємозв’язаний насамперед із функціями мікротопонімів, з їх 

онтологічною доцільністю. Тож мікротопоніми оперують такими 

основними функціями: номінативною, ідентифікаційною, розрізню-

вальною.  
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У мікротопонімії часто домінує візуальний фактор. За таких 

умов апелятив просто переходить у розряд власних назв, тобто 

відбувається процес онімізації (скажімо, гора – Гора, потік – Потік). 

Однак із подальшим нанизуванням однотипних об’єктів виникає 

потреба в їх ідентифікації та розрізненні. Окрім питання, що це за 

локус, органічно виливається питання який він саме, чий? Тому в 

мікротопонімній номінації доволі часто використовують допоміжні 

компоненти (особливо в складних структурах). Ними можуть бути 

числівники: Перша Погар, Друга Погар; прикметники (вказують на 

розмір, форму, протяжність, колористику; виражають присвійність та 

відношення): Великі Ораниці, Дика Баба, Довгі Лучки, Кругла Гора, 

Синя Кичера; Цюхова Полонина, Ялинковатська Полонина. 

В одному й тому ж населеному пункті побутує іноді кілька 

об’єктів з аналогічною назвою, скажімо, Погар, Кичера, Верх 

(здебільшого онімізовані географічні або ж суспільно-культурні 

терміни). Тоді в узусі для диференціювання об’єктів мешканці 

застосовують дотичні наймення: Погар (коло Іванівської Загороди), 

Погар (за Плішков). Такі структури на синхронному зрізі не 

переформатовуються у складену структуру, оскільки це разові 

моменти при спілкуванні, так звані мікротопонімні тексти.  

Окрім основних функцій, у номінаційних процесах задіяні й 

комунікаційно-інформативна, локативна, естетична, експресивна, 

пізнавальна, акумулююча та ін. 

Комунікаційно-інформативна проявляється у щоденному 

вжитку, адже, переміщаючись у територіально обмеженому просторі, 

люди володіють інформацією про розташування кожного об’єкта. 

Відомо, що мікротопоніми тісно зв’язані з говірковим мовленням, 

оскільки творяться в діалектному оточенні та водночас є ресурсом для 

розширення діалектного лексикону, часто відображають і реліктові 

риси, які практично вже не зберіг говірковий мовленнєвий фонд. 

Зважаючи на те, що мікротопоніми функціонують у неофіційному 

мовленні, тому здебільшого мають статус неофіційних назв із 

посиленою ситуативністю та варіативністю. Будь-яке нове явище, факт 

здатні створити в людській свідомості ще одне найменування. Інколи 

паралельно існують історичні назви та сучасні, при чому побутують 

або рівнозначно, або з перевагою якоїсь із них. Скажімо, в Нагуєвичах, 

що на Дрогобиччині, зафіксована гора Тросники та паралельний онім – 
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Франків Гай, струмок Монастирний – Передний.  Стимулювати появу 

назви можуть або матеріальна специфіка, або духовна аура 

мікроспільноти. Хочеться зауважити, що сьогоднішні події в Україні 

торкнулися й номінації (точніше перейменування) незаселених 

об’єктів. Так, у Довгому Гірському, що теж на Дрогобиччині, гору 

Коньова (попередньо іменувалася Городок, Горб) назвали горою 

Небесної Сотні та встановили там хрест. До речі, мешканці 

зауважують, що хрест був таким тяжким, що несли його туди аж два 

тижні. Зрештою, це пояснення, мабуть, має і символічний підтекст.  

Локативна функція мікротопонімів зосереджена здебільшого в 

одиницях прийменникового походження та є особливістю будь-якого 

мікротопонімікону. Це, можна сказати, не пряма номінація, а 

опосередкована, бо називається тільки територія, де розташований 

мікрооб’єкт: Під Дубом, За Млинами, Коло Мосту. Подібні назви часто 

універбуються, особливо з прийменником за (Замлин). Функціонально 

такі оніми доволі важливі для невеликої спільноти, оскільки вказують 

напрям руху, місце розташування об’єктів, що є необхідністю в 

просторовому континуумі. 

Естетична функція мікротопонімів, мабуть, найчіткіше 

окреслюється в метафоричних назвах, позитивно маркованих словах: 

Кохання, Білий Струмок, Щасливе. До речі, в таких найменуваннях 

яскраво виражений конотативний компонент, тому можна говорити, 

що мікротопоніми не тільки денотативні, а й конотативні. 

Конотативність закладена в демінутивних і пейоративних афіксах чи 

загалом у всій твірній одиниці. Незважаючи на те, що ці афікси онімна 

лексика абсорбувала з апелятивної, на аудіальному рівні ми 

сприймаємо подібні назви як позитивні чи негативні: Кутик, 

Перелісок, Бучок, Верховець. Пейоративних афіксів 

домікротопонімного рівня в аналізованих найменуваннях практично 

не виявлено. Та особливо конотованими є назви на кшталт Англія, 

Америка, Вифлиєм, Відень, Куба у мікротопонімному просторі 

населених пунктів, оскільки характерні ознаки певних міст, країн, 

островів переходять на невеликі сільські території.   

Історичні та різноманітні соціальні процеси теж відбиваються в 

номінуванні мікрооб’єктів. Скажімо, такі оніми, як Замчище, 

Монастирище, Корчма, Осада, Двори прийшли до нас крізь століття, 

зберегли в собі пам'ять минулого, незважаючи на відсутність самих 
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об’єктів, дій чи процесів. Тому водночас подібні мікротопоніми 

виконують і пізнавальну, і акумулюючу функції. Варто зауважити, що 

всі перелічені функції онімів створюють своєрідний синтез, а не 

окремо вичленовуються в мікротопонімах.  

Прагматичні особливості мікротопонімів визрівають насам-

перед із їх щоденного вжитку. Людина у своєму мікросвіті оточена 

найперше близькими їй назвами, з-поміж яких чільне місце займають 

номени просторових реалій. Практичний ужиток мікротопонімів по-

різному формується, адже до певних одиниць людина апелює чи не 

щодня та застосовує їх для своїх потреб (скажімо, використовує як 

певний вказівник свого місця перебування, праці, дозвілля), а деякі 

географічні найменування виринають зі свідомості лише за певної 

необхідності. Тому мнемонічний лексикон кожної людини 

наповнений доволі великою системою імен.  Словесні ідентифікатори 

конкретних географічних локусів зазвичай візуально адаптовуються в 

людській пам’яті. Зовнішні обриси об’єкта (в конкретному випадку – 

географічного), місце розташування, певні особливості (до слова, 

наявність чи відсутність лісового покриву, специфічна форма тощо) 

спрощують запам’ятовування. Вагому роль у цьому процесі відіграє 

також емоційний аспект. Деякі події, безпосередньо зв’язані з певним 

локусом, стимулюють до його фіксації у людській пам’яті. Особливо 

врізаються в пам’ять події, а заразом і елементи місцевості, з 

дитинства. Людина часто впродовж життя змінює місце проживання, 

та географічні назви, родом із дитинства, перебуватимуть із нею 

назавжди. Інші географічні простори теж органічно входять до 

людського ментального лексикону, однак не становлять домінанти, 

особливо емоційної. Це певні фонові назви, периферійні.  

Центром, або ж ядром мікротопонімікону є також «свої» та 

«чужі» найменування. Місце – то основний елемент життєвого 

простору, що містить характеристики: вертикаль / горизонталь, 

всередині / зовні, спереду / ззаду, справа / зліва. О. Березович такі слова 

називає топонімічними маркерами [1 : 109], розширюючи їх ряд: 

правий – лівий, передній – задній, верх – низ, початок – кінець, сторони 

світу. Простірна характеристика виражається в межах бінарної 

опозиції, за допомогою якої яскравіше відображаються номінативні 

процеси. Такі антиноми взаємодоповнюються, розширюють 

семантичні межі досліджуваного простору.  
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Якщо спроектувати ці ознаки простору на мікротопонімний 

рівень, то перші показники здебільшого вказують на «свій» простір. У 

свідомості носіїв мікрооб’єкти, що розташовані в середині (скажімо, в 

центрі мікропростору), спереду, справа, завжди сприймаються 

позитивно, як щось «своє», ядро, а ті, що зовні, ззаду, зліва – периферія, 

«чуже». Наприклад, для української ментальності праві: рука, бік - 

мають важливіше значення, ніж ліві; за повір’ями, вставати на праву 

ногу – це на добре, а на ліву – не з тієї ноги встав; правий – рівний, 

прямий, а отже й добрий, якісний [4 : 477]. У мікротопонімах ці 

атрибутиви трапляються зрідка: Правий Мозірний, Правич (це може 

бути й відантропонімна мотивація). Найменувань із прикметником 

лівий майже немає. Розташування «задніх» і «передніх» мікрооб’єктів 

вилилося у найменування: Задний Потік, Передні Фелив’ята / Задні 

Фелив’ята, Передні Гоні / Задні Гоні та ін. Фреквенція одиниць, 

мотивованих апелятивом середина та його дериватів, доволі помітна в 

мікротопоніміконі: Середина, Середний Вирьх, Середний Потік, 

Середна Кичерка, Середний, Середна Гора. Семантичний потенціал 

подібних найменувань відображає насамперед територію, просторово 

обмежену від початку й кінця, внутрішню, а тому й близьку людині. 

Особливо це стосується заселених локусів. Що ж до незаселених, то 

тут, мабуть, превалює значення «місце розташування між двома 

об’єктами». Вертикаль/горизонталь або верх/низ у номінуванні 

мікролокусів закладені доволі часто. Пов’язано це, звісно, з наївним 

сприйманням простору, з практичних потреб людства. Такий поділ 

особливо актуальний для гористих територій: Верхній Кінець, Нижній 

Кінець, Нижна Шкала під Лужанов, Вишна Шкала під Лужанов, 

Вишна Рубань, Вишний, Вишна Клива, Горішній Конець. Виявлено, що 

в такій опозиції зрідка побутує два елементи. Причиною цього може 

бути втрата назви (або й самого денотата) в історичному процесі або 

перейменування об’єкта. Домінують, однак, мікротопоніми, 

мотивовані одиницями вертикалі (верху). Можливо, в номінації 

закладений не тільки практичний підтекст, а й символічний, бо, як 

відомо, висота завжди ототожнюється з позитивом, добробутом, 

життєвістю.  

Отож, мікротопоніми як лексичні одиниці зазнають номі-

наційних процесів, що зумовлено багатьма чинниками, зокрема і функ-

ціонально-прагматичними потребами. Мікротопоніми «виростають» 
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із нашого життя і спроектовуються на нього, змушуючи нас відчувати 

себе частинкою простору, Всесвіту. Мікротопоніми – фрагмент мовної 

та національної картин світу, що відображають сукупність рефлексій 

над довкіллям. Варто пам’ятати, що світ постає таким, яким ми його 

сприймаємо через мову. Тому найголовніше у процесі пізнання 

довкілля – не втратити власне мовне чуття, аби надалі не загубити 

національної ідентичності. 

________________________________________________ 
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FUNCTIONALLY PRAGMATIC PECULIARITIES 

MICROTOPONYMS  

 

Natalia Sokil-Klepar 

 

The article analyzes the functional features microtoponyms and their pragmatic 

organization. Found that daily existence microtoponyms directly related to the functions: 

nominative, distinguished identification, communication and informative, aesthetic, cognitive 

and so on. Implementation microtoponyms in daily use plays ethnomentality specificity in the 

development environment. 

Keywords: microtoponyms, functional, pragmatic, outlook.      
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У статті висвітлено процеси формування вуличного топонімікону Буська в 

контексті історичних, географічних, естетичних та ідеологічних засад номінації. 

Ключові слова: урбаноніми, ідеологія, історична топоніміка. 

 

Ускладнення полісної структури провінційних галицьких 

містечок  у кінці ХІХ ст. призвело до занепаду усталеної середньо-

вічної моделі планування міського простору з традиційним міським 

середмістям (із Ринком і Ратушею) і периферійними територіями 

напівсільського типу – передмістями. З початку ХХ ст. найважли-

вішими елементами містобудування та адресної локалізації міських 

споруд і топооб’єктів стають вулиці – поселенські ділянки вуличного 

або квартального типу, обмежені будівлями та шляхами для 

транспортного чи пішого пересування.  

Міський топонімікон Буська – міста у північно-східній частині 

Львівської області, адміністративного центру Буського району – 

пройшов еволюцію, типову для більшості провінційних містечок 

Західної України. Прототипами перших топонімно індивідуалізованих 

міських вулиць були передмістя вулично-шляхового типу, що 

формувалися вздовж міжміських доріг і трактів: Довга Сторона і 

Ліпибоки – на Бродівському тракті, Коротка Сторона і Воляни – 

вздовж дороги на Кам’янку-Струмилову, Папірня – на частині 

Подільського тракту зі Збаража на Золочів, Підзамче – по дорозі на 

Львів, Німецький Бік – вздовж Красненсько-Глинянського тракту. До 

початку 20-их рр. ХХ ст. буські передмістя зберігали автономний 

топографічний та адресний статус. Специфіка творення ранніх 
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вуличних назв Буська опиралася на просторово-орієнтаційні та 

історичні особливості їх розташування. Через втрату архіву Буського 

магістрату австрійського і польського періоду і відсутність 

деталізованих кадастрових мап Буська кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

сьогодні майже неможливо хронологічно локалізувати появу перших 

вуличних топонімів, а єдиними джерелами для їх фіксації залишаються 

поштові листівки з краєвидами Буська початку ХХ ст. та спогади 

мешканців міста міжвоєнного періоду. Ймовірно, вже наприкінці ХІХ 

ст. у межах Буського середмістя офіційно виокремили декілька вулиць 

із прозорими та інформативними назвами: Різницьку (у межах 

середньовічної дільниці цеху буських різників), Млинарську (вела від 

площі Ринок до міського млина), Костельну (знаходилася біля 

міського парафіяльного костелу Св. Станіслава), Замкову (поєднувала 

Нове Місто із передмістям Підзамче), Домініканську (у межах 

володінь пізньосередньовічного домініканського монастиря), Над 

Бугом (на березі Зх. Бугу), Міцкевича. 

Починаючи з 20-их рр. ХХ ст. головною мотиваційною базою 

творення міської топонімії Буська став меморіально-ідеологічний 

чинник, що зумовило процес безперервного перейменування у 

залежності від політичної кон’юнктури. У період Другої Речі 

Посполитої (1920-1939) традиційні історико-топографічні назви 

вулиць (Ринок, Домініканська, Замкова, Волоська, Замкнена, Польна, 

Яблунівська, Татарська, Св. Станіслава, Св. Миколая, Білого Марціна) 

співіснували із значною кількістю нових меморіальних назв на честь 

персоналій чи подій давньої і сучасної польської історії та культури 

(Юзефа Пілсудського, Стефана Баторія, Яна Кілінського, Юзефа 

Галлера, Лукаша Гурки, Вишневецьких, Берка Йоселевича, 

Лончинського, Адама Міцкевича, Сокола, 3-го Травня) і незначною 

кількістю годонімів, названих на честь діячів української (Єпископа 

Боцяна, Маркіяна Шашкевича, Тараса Шевченка, Ігоровича) та 

єврейської культури (Берка Йоселевича, Шолом Алейхема). У 

радянський період (1939-41 і 1941-1991) більшість вулиць отримала 

нові, в основному ідеологічно забарвлені назви на честь персоналій 

радянської історії, офіційних подій і дат чи узагальнених понять. У 

1940 р. на топонімній карті Буська з’явилися перші  радянські 

топоніми: вул. Волоську перейменували у Кооперативну, вул. 

Вишневецьких – у Піонерську, вул. Галлера – у Радянську, вул. 
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Домініканську – у Червоноармійську. У 1941-44 рр. у часі німецької 

окупації з топонімного простору Буська вилучили радянські назви і на 

короткий час він повернувся до передвоєнного стану. У 1944 р. після 

повернення до Буська радянської адміністрації відбулася друга хвиля 

перейменування і радянізації вулиць. У цей час у місті з’явилися вул. 

Жовтнева (Млинарська), Червоної армії (Домініканська), 1-го Травня 

(3-го Травня), Комсомольська, Львівська (Замкова),  Радянська 

(Галлера), Інтернаціональна, 8 Березня (Костельна), Київська 

(Турчина), Піонерська (Вишневецьких) і Кооперативна (Волоська). 1 

листопада 1946 р. виконком Буської міської ради прийняв рішення 

“Про переіменування вулиць м. Буська» [25], майже повністю 

замінивши вцілілі польські та українські топоніми на радянські 

відповідники (площа Сталіна (Ринок), вул. Леніна (Сокола), Щорса 

(Папірня), Ватутіна (Кілінського), Заводська (Боцяна), Індустріальна 

(Білого Марціна), 17 Вересня (Ігоровича), Будьонного (Шашкевича), 

Сталіна (Татарська), Чапаєва (Каштелянська), Хрущова (Шолом 

Алейхема)). 13 грудня 1946 р. виконком Буської районної ради в 

цілому затвердив постанову міськвиконкому із незначними змінами 

[5]. Зокрема, рекомендував залишити старі назви для вулиць Папірня, 

Кілінського, Шолом Алейхема, Шашкевича і Білого Марціна. 

Індустріальною планували назвати вулицю Польну. Впродовж 1946-47 

рр. у документації міської ради старі і нові назви ще уживалися 

паралельно (Папірня-Щорса, Боцяна-Заводська, Кілінського-Ватутіна, 

Білого Марціна-Індустріальна, Каштелянська-Чапаєва). З кінця 1947 р. 

нові ідеологічні топоніми повністю витіснили історичні назви. У 1950-

60-их рр. відбувалися процеси оптимізації і реформування 

поселенської структури міста, що виявлялося у приєднанні менших 

вулиць до більших чи злитті невеликих вуличок. Так, постановою 

виконкому Буської міської ради від 23 січня 1954 р. вул. Берка 

Йоселовича приєднано до вул. 8-го Березня, а вул. Піонерську до 

Кооперативної (вул. Б.Хмельницького). 23 квітня 1965 р. рішенням 

виконкому об’єднано 2 вулиці у старій частині міста – Татарську і 

Шолом Алейхема – з супутнім присвоєнням нової назви – 

підполковника М. Юдіна [26]. У 60-70-их рр. на північно-східних та 

південно-західних околицях Буська з’явились 15 нових вулиць з 

типовими радянськими назвами. У зв’язку із швидкими темпами 

розбудови міста і закладання нових житлових кварталів виконком 
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Буської міської ради 19 квітня 1966 р. прийняв рішення “Про 

впорядкування назв вулиць міста та нумерацію будинків в м. Буську», 

яким зобов’язав міськкомунгосп до 30 квітня 1966 р. впорядкувати 

вуличну і будинкову документацію [3]. Рішенням від 26 січня 1968 р. 

виконком повторно зобов’язав комунгосп впорядкувати нумерацію 

будинків, скласти план забудови Буська з нанесенням усіх вулиць, 

провулків, майданів, житлових кварталів, масивів і меж 

будинковолодінь. 27 січня 1969 р. виконком прийняв рішення “Про 

зміну нумерації будинковолодінь та присвоєння нових назв вулиць в 

м. Буську», офіційно виокремивши та закріпивши в уживанні 7 нових 

міських назв (вул. Кінцева, Кузнєцова, Каменярів, Юдіна, Гагаріна, 

Коротка, Терешкової) [7]. Наслідком розширення меж міської 

забудови стали рішення міськвиконкому від 27 травня 1981 р. (“Про 

зміну назв вулиць міста», яким уведено в ужиток 3 нові вуличні назви 

у південному мікрорайоні Буська: вул. Миру, Корнєєва, Ворошилова) 

[6], від 26 листопада 1982 р. (“Про присвоєння імені 60-річчя СРСР 

площі в Буську»)[35], від 21 грудня 1983 р. (“Про назви нових вулиць 

міста Буська», яким виокремлено вул. Сонячну, Східну і Возз’єднання) 

[9], від 15 липня 1985 р. (“Про назву вулиці м. Буська», яким 

виокремлено вул. 40-річчя Перемоги) [8],  від 26 вересня 1986 р. (“Про 

назву нової вулиці в Буську», яким виокремлено вул. Промислову) 

[10], від 21 квітня 1988 р. (“Про назву нової вулиці в м. Буську» – вул. 

Липнева) [11]. Значний вплив на топонімний простір міста мала 

загальна політична кон’юнктура і численні радянські державні 

святкування. 21 листопада 1961 р. у рамках політики десталінізації у 

Буську перейменували площу Сталіна у площу ХХІІ З’їзду КПРС [29]. 

22 березня 1982 р. у зв’язку з підготовкою святкувань з нагоди 

визволення міста від фашистів міськвиконком провів ротацію назв 

одразу для двох міських площ: перейменував площу 50-річчя Великого 

Жовтня у площу Перемоги [30] і того ж дня надав назву 50-річчя 

Великого Жовтня площі 60-річчя СРСР [31]. 26 вересня 1986 р. назву 

вул. 40-річчя Перемоги змінили на Промислову. 
Наприкінці 1980-их рр. розпочався спонтанний процес 

декомунізації топонімної мапи міста через повернення вулицям 
історичних назв чи надання нових номенів, відповідних процесам 
українського національного відродження. Вперше з ініціативою 
повернення вулицям Буська історичних назв на сторінках районної 
газети “Прапор жовтня» виступив вчитель-пенсіонер із Малехова, 
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уродженець Буська і у 30-их рр. активіст місцевої філії товариства 
“Просвіта» Іван Жовтанецький, який запропонував повернути площі 
ХХІІ З’їзду КПРС назву площі Ринок, вулицю Львівську 
перейменувати у вул. Підзамче, вул. Щорса – у вул. Папірня, вул. 
Чапаєва – у вул. І.Свєнціцького, половину вул. Б. Хмельнцького – у 
вул. Воляни [1]. Окрім того, пропонували одну із вулиць міста назвати 
іменем першого буського князя – Давида Ігоровича. 16 червня 1989 р. 
Буський міськвиконком прийняв постанову “Про повернення 
старовинних назв вулиць міста», у якому задовольнив клопотання 
культурного товариства “Бужани» про повернення старовинних назв 
вулицям Ватутіна і Щорса та присвоєння імені Свєнціцького одній із 
вулиць міста і виніс розгляд цього питання на чергову сесію міської 
ради [34]. У кінці серпня 1989 р. відбувся круглий стіл, організований 
з ініціативи райкому КПУ, щодо повернення вулицям Буська 
історичних назв [36]. В обговоренні взяли участь перший секретар 
райкому С. Павлів, голова міськвиконкому Р. Шишка, представники 
товариства “Бужани», краєзнавець із Красного В. Ласка та 
І. Жовтанецький з Малехова. На зібранні прийнято рішення про 
доцільність повернення історичної назви (Ринок) площі ХХІІ З’їзду 
КПРС, вул. Щорса пропонували повернути назву Папірня, для вул. 
Ватутіна – назву Підзамче, частині вул. Хмельницького (від моста) – 
Воляни, вул. 8 Березня – вул. Давида Ігоровича, для частини вул. 
Київської (від мосту через Солотвину до початку вул. 
Б.Хмельницького) – вул. Гребля. Окрім того, пропонували 
перейменувати вул. Ворошилова на вул. Чачковського, а вул. 
Індустріальну на вул. В. Вороновського. У вересні 1989 р. жителі 
вулиці Ворошилова зібрали 66 підписів під петицією, якою не 
погоджувалися на запропоновані круглим столом зміни і 
запропонували свій варіант нової назви – вул. Будівельників або 
Меліораторів – мотивуючи такий вибір тим, що на вулиці проживають 
в основному представники саме цих професій [37].  13 вересня 1989 р. 
після деяких консультацій і обговорень сесія Буської міської ради 
прийняла офіційне рішення про перейменування ряду міських площ та 
вулиць. Зокрема, вул. Б. Хмельницького (від № 91 і до кінця) та вул. 
Бічну Хмельницького перейменовано у вул. Воляни, вул. Ватутіна – у 
вул. Підзамче, вул. Щорса – у вул. Папірня, площу ХХІІ З’їзду КПРС 
– у площу Ринок [34]. Окремою постановою відмінено попереднє 
рішення міськради за 1980 р. про присвоєння імені Ворошилова вулиці 
у західній частині міста і рекомендовано вивчити проблему варіантів 
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нової її назви. У 1990 р. у Буську нараховувалось 62 вулиці і площі, 
більшість із яких отримала нові назви впродовж 1990-97 рр. 11 жовтня 
1990 р. при міськвиконкомі створено топонімічну комісію у складі 
З.Павлика (голови товариства “Бужани»), І. Савчина (редактора газети 
“Воля народу»), Л. Ціхоцької (вчителя СШ № 2), А. Андреєвої 
(секретаря товариства “Знання») та Л. Рудіон (секретаря міськради). До 
20 жовтня комісія мала ознайомитися з думкою громадськості міста та 
підготувати матеріали щодо перейменування з конкретними  
варіантами нових назв вулиць [32]. На основі пропозицій комісії 30 
жовтня 1990 р. Буський міськвиконком прийняв постанову “Про 
перейменування вулиць і площ міста Буська», якою присвоїв нові 
назви 13 вулицям і площам міста (вул. Сагайдачного – Будьонного, 
Паркова – 8 Березня, Буського братства – 17 Вересня, Наливайка 
Северина – Дзержинського, Січових стрільців – 25-річчя Визволення, 
Галицька – Індустріальна, Федоровича – Комсомольська, 
Грушевського – Леніна, Петрушевича – Червоноармійська, 
Будівельників – Ворошилова, пл. Звитяги – 50-річчя Великого Жовтня, 
майдан Незалежності – пл. Перемоги) [28]. Тим же рішенням назви 
отримали 7 новоутворених вулиць (Свєнціцького, Вороновського, 
Джерельна, Південна, Куліша, Хвильового, Курбаса) [28].  11 червня 
1992 р. історичні назви (вул. Шевченка Бічна і Солотвина) повернули 
вул. Кузнєцова і Чапаєва [27, 33], 24 травня 1996 р. нові назви отримали 
вул. Радянська (Довбуша) і Галана (Симоненка) [12]. Останнє 
масштабне перейменування пройшло 29 травня 1997 р. напередодні 
святкування 900-річчя Буська, коли нові назви отримали 8 вулиць 
(Княжа (1 Травня), Валова (Гагаріна), Чачковського (Юдіна), Івасюка 
(Космонавтів), Бандери (Перемоги), Надсяння (Інтернаціональна), 
Злуки (Возз’єднання), Довженка (Пушкіна)) і 1 площа (900-річчя 
Буська (Міцкевича)) [13]. Водночас продовжувався процес утворення 
нових вуличних назв у зв’язку із розширенням адміністративних меж 
міста. 24 січня 1991 р. постановою міськвиконкому утворено вул. Над 
Бугом [17], 12 грудня 1991 р. – вул. Молодіжну [18], 19 березня 1992 р. 
– вул. Затишну [19], 19 листопада 1992 р. – вул. Калинову [20], 30 
грудня 1992 р. – вул. Стуса і Лугову [20], 12 березня 1993 р. – 
вул. Троянд [21], 11 листопада 1993 р. – вул. Княгині Ольги [21], 
28 грудня 1995 р. – вул. Мазепи [22], 14 лютого 1996 – вул. Воїнів УПА 
[23], 16 серпня 2006 – вул. І.Мигаль [14], 22 червня 2007 – вул. 
Володимирську і Шпитальну [16], 23 лютого 2001 – вул. Буську [24]. 
14 вересня 2016 р. сесія Буcької міськради присвоїла назви для 9 нових 
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вулиць (вул. Ліпибоки, Медова, Вишнева, Квітнева, Героїв, Небесної 
Сотні, Св. Покрови, Андрія Первозванного, Івана Підкови). 

Топонімна мапа Буська сьогодні налічує 95 об’єктів, із них 3 
площі, 1 майдан і 91 вулицю. За час існування (австрійський, 
польський, німецький, радянський та український періоди) не 
змінювали назв тільки 5 вулиць (Шкільна, Польна, Замкнена, 
Шашкевича, Шевченка), перейменовано у період незалежності 30 
радянських ідеологічних топонімів, 25 назв вулиць, що походять з 
радянських часів, через свою нейтральність не зазнали перейменувань. 
За час незалежності топонімічна мапа міста збагатилася на 33 назви 
новозаснованих вулиць. Для 5 об’єктів повернули історичні назви 
(Воляни, Папірня, Підзамче, Ринок, Солотвина), назви ще 4 історичних 
вулиць реанімували на інших ділянках вуличної забудови (Ліпибоки, 
Давида Ігоровича, Над Бугом, Св. Миколая). Переважну більшість 
сучасних міських назв (40) становлять глорифікаційні меморіальні 
топоніми на честь визначних діячів історії і культури: письменників 
(11), державних і військових діячів (14), співаків і композиторів (3), 
науковців і діячів культури (6), радянських космонавтів (2), святих (3). 
7 вулиць названо на честь персоналій, що мали безпосереднє 
відношення до історії міста: Вороновського Василя – місцевого 
краєзнавця, дослідника історії Буська, Давида Ігоровича – першого 
Буського князя, Корнєєва Георгія – почесного громадянина Буська, 
полковника радянської армії, що брав участь у визволенні міста від 
військ вермахту у липні 1944, Мигаль Іванни – американської оперної 
співачки, яка провела дитинство у Буську, Петрушевича Євгена – 
уродженця Буська, Президента і Диктатора ЗУНР, Свєнціцького 
Іларіона – музейчика і філолога, вихідця із Буська, Чачковського Льва 
– археолога-аматора, дослідника княжих Буська, Галича і Теребовлі. 
Кількісно незначні групи становлять меморіальні топоніми на честь 
подій, об’єднань та організацій (8), характеристично-локалізаційні 
топоніми (16) та географічно мотивовані назви (7). Із середини 1980-их 
рр. популярними стають естетичні топоніми без конкретизованої 
мотивації назовництва і нульовою ідеологічною наповненістю (11 
назв). 

Період незалежності Радянський період Польський і 

австрійський період 

Андрія Первозванного 

(2016) 

× × 

Бандери Степана (1997) Перемоги (кінець 1950-

их) 

× 
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Бічна Шевченка (1992) Кузнєцова Миколи 

(1969) 

Шевченка Тараса 

(1920-ті) 

Братства Буського (1990) 17-го вересня (1946) Ігоровича князя 

(1920-ті) 

Будівельників (1990) Ворошилова Климента 

(1981) 

× 

Буська (2011) × × 

Валова (1997) Гагаріна Юрія (1969) × 

Вербицького Михайла 

(2014) 

× × 

Вишнева (2016) × × 

Воїнів УПА (1996) × × 

Володимирська (2007) × × 

Воляни (1989) Хмельницького 

Богдана (1954), 

Кооперативна (1940) 

Волоська (1920-ті) 

Вороновського Василя 

(1990) 

Воляни (1989), Бічна 

Хмельницького (1986) 

× 

Галицька (1990) Індустріальна (1946) Білого Марціна 

(1920-ті) 

Героїв (2016) × × 

Гоголя Миколи (1980-ті) × 

Грушевського Михайла 

(1990) 

Леніна Володимира 

(1946) 

Сокола (1920-ті) 

Давида Ігоровича (1990) Жовтнева (1944) Млинарська (поч. 

ХХ ст) 

Джерельна (1990) × × 

Довбуша Олекси (1996) Радянська (1940) Галлера Юзефа 

(1920-ті) 

Довженка Олександра 

(1997) 

Пушкіна Олександра 

(1981) 

× 

Заводська (1946) Боцяна Йосипа 

(1920-ті) 

Замкнена (поч. ХХ ст) 

Затишна (1992) × × 

Звитяги площа (1990) 60-річчя СРСР (1982), 

50-річчя Великого 

Жовтня (1983) 

× 

Зелена (1950-ті) × 

Злуки (1997) Возз’єднання (1983) × 
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Івасюка Володимира 

(1997) 

Космонавтів (1979) × 

Калинова (1992) × × 

Каменярів (1969) × 

Квітнева (2016) × × 

Київська (1940) Різницька (поч. ХХ 

ст.), Турчина 

Томаша (1930-ті) 

Кленова (1969) × 

Кінцева Кінцева (1969), Клинці 

(1940-ві) 

× 

Княгині Ольги (1993) × × 

Княжа (1997) 1-го Травня (1940) 3-го Мая (1920-ті) 

Козацька (1993) × × 

Корнєєва Георгія (1981) × 

Коцюбинського Михайла (1972) × 

Куліша Пантелеймона 

(1990) 

× × 

Лесі Українки (1969) × 

Липнева (1988) × 

Ліпибоки (2016) × × 

Лугова (1992) × × 

Львівська (1940) Замкова (поч. ХХ 

ст.) 

Мазепи Івана (1995) × × 

Медова (2016) × × 

Мигаль Іванни (2006) × × 

Миру (1981) × 

Мічуріна Івана (1971) × 

Молодіжна (1991) × × 

Надсяння (1997) Інтернаціональна 

(1944) 

× 

Над Бугом (1991) × × 

Наливайка Северина 

(1990) 

Дзержинського Фелікса 

(кінець 1970-их) 

× 

Небесної Сотні (2016) × × 

Незалежності майдан 

(1990) 

Перемоги площа 

(1983), 50-річчя 

Великого Жовтня 

площа (1973), 

Жовтнева (1944) 

× 
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Окружна (середина 1990-

их) 

× × 

Папірня (1989) Щорса Миколи (1946) Папірня (1920-ті) 

Паркова (1990) 8-го Березня (1944), 

Йоселовича Берка 

(1920-ті) 

Костельна, Святого 

Станіслава, Лукаша 

Гурки, Йоселовича 

Берка 

Петрушевича Євгена 

(1990) 

Червоноармійська 

(1940) 

Домініканська 

(1920-ті) 

Південна (1990) × 

Підзамче (1989) Ватутіна Миколи 

(1946) 

Кілінського Яна 

(1920-ті) 

Підкови Івана (2016) × × 

Полуботка Павла (1993) × × 

Польна (1920-ті) 

Поповича Павла (1968) × 

Пулюя Івана (1997) Механізаторів (1965) × 

Проектна (1973) × 

Промислова (1985) × 

Ринок (1989) ХХІІ З’їзду КПРС 

площа (1961), Сталіна 

площа (1946) 

Ринок (кінець ХІХ 

ст.) 

Сагайдачного Петра 

(1991) 

Будьонного Семена 

(1979) 

× 

Садова (1969) Садова, Крива (1966) × 

Свенціцького Іларіона 

(1990) 

× × 

Св. Миколая (1993) × × 

Св. Покрови (2016) × × 

Симоненка Василя (1996) Галана Ярослава (1971) × 

Січових Стрільців (1990) Яблунівська (1944), 25-

річчя Визволення 

(1969); 40-річчя 

Перемоги (1985) 

Яблоновських (1920-

ті) 

Солотвина (1992) Чапаєва Василя (1946) Каштелянська (1920-

ті) 

Сонячна (1983) Шкільна (1920-ті) 

Стефаника Василя (1978) × 

Стуса Василя (1992) × × 

Східна (1983) × 

Терешкової Валентини (1969) × 

Технічна (1969) × 

Троянд (1993) × × 
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Федоровича Івана (1990) Комсомольська (1940) × 

Франка Івана (1940) Баторія Стефана 

(1920-ті) 

Хвильового Миколи 

(1990) 

× × 

Хмельницького Богдана 

(1954) 

Піонерська (1940) Вишневецьких 

(1920-ті) 

Чачковського Льва (1997) Юдіна Миколи (1969), 

Шолом Алейхема 

Шолом Алейхема 

(1920-ті) 

Шашкевича Маркіяна (1920-ті) 

Шевченка Тараса (1920-ті) 

Шкільна (1920-ті) 

Шпитальна (2007) × × 

900-річчя Буська (1997) Міцкевича Адама (поч. ХХ ст.) 
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РІЗНОВИДИ ВОКАТИВА У ХОРВАТСЬКІЙ МОВІ  

(У ПОРІВНЯННI З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)  
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Граматична категорія відмінка в хорватській та українській мовах належить до 

найважливіших граматичних категорій іменника, оскільки вона послідовно 

відображається морфологічними засобами (закінченнями). Відмінок – регулярний тип 

словозміни іменника, який розчленовується на найбільшу, порівняно з іншими 

морфологічними категоріями в цих мовах морфологічних грамем, – сім відмінків – і є 

послідовно корелятивною морфологічною категорією абсолютного альтернаційного 

типу, закритою для впливу лексики. У морфологічній системі хорватської та української 

мов відсутні явища морфологічної деривації відмінків чи морфологічної похідності 

одного відмінка від іншого. Синтаксичною деривацією відмінки поєднують 

морфологічну і синтаксичну системи мови в єдину граматичну систему. У статті 

досліджуються морфологічні, просодичні ознаки вокатива  та його семантико-

синтаксичні різновиди в хорватській та українській мовах. 

Ключові слова: вокатив, хорватська мова, українська мова,  граматична система, 

ознаки вокатива, семантико-синтаксичні різновиди вокатива. 

 
Кореляція слів з денотатами об’єктивної дійсності зумовлює 

їхнє групування за семантико- і формально-граматичними функціями. 
До граматичних категорій складного характеру належить категорія 
відмінка,  оскільки вона пов’язана з усіма головними структурами 
мови – семантичною, синтаксичною і морфологічною. Відмінок 
представлений у різних мовах (якщо ця категорія наявна в певній мові) 
різним числом компонентів: від двох-трьох до кількох десятків. У 
граматичній категорії відмінка поєднанням логічного, формального і 
семантичного підходів до характеристики власне граматичних значень 
умотивована диференціація іменних словоформ. Вони реалізують 
відповідні поняття: суб’єкта, адресата – у незалежних відмінків, 
об’єкта, інструментала, локатива – у залежних відмінків. 

mailto:milav2000@yahoo.com
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Для граматичної категорії відмінка характерний вплив 
синтаксичної позиції на функціональну значимість слова. Зазначимо 
також, що співвідношення змісту і форми в цій граматичній категорії 
визначається семантичним варіюванням останньої. Сутнісні функції 
відмінків з різними варіаціями їх формальної репрезентації становлять 
ніби горизонталь семантичних властивостей слів, переданих формами 
граматичної категорії відмінка. На вертикалі ж простежуються вже 
функції іменних словоформ, семантико-синтаксичні ознаки яких 
зумовлені трансформаційними процесами всередині синтаксичних 
конструкцій. 

Граматична категорія відмінка в хорватській та українській 

мовах належить до найважливіших граматичних категорій іменника з 

огляду на те, що вона послідовно відображається морфологічними 

засобами (закінченнями). Відмінок становить регулярний тип 

словозміни іменника, який розчленовується на найбільшу кількість, 

порівняно з іншими морфологічними категоріями в цих мовах, 

морфологічних грамем – сім відмінків – і є послідовно корелятивною 

морфологічною категорією абсолютного альтернаційного типу, яка 

характеризується закритістю для впливу лексики [6 : 28]. 

Морфологічна зміна відмінків у чергуванні відмінкових 

словоформ не передбачає відношень морфологічної похідності у 

випадках, коли відмінки виконують свою первинну семантико-

граматичну функцію. Однак відсутність похідності не означає 

рівноправності всіх словоформ, що репрезентуються різними 

грамемами. Так, називний відмінок у хорватській та українській, як і в 

інших слов’янських мовах, головний у категорії відмінка, оскільки 

передає основне для комунікації відношення предмета до предиката – 

відношення суб’єкта, проте і він не становить бази для відношень 

похідності, якщо брати до уваги саме первинну семантико-граматичну 

функцію.  

У морфологічній системі хорватської та української мов відсутні 

явища морфологічної деривації відмінків чи морфологічної похідності 

одного відмінка від іншого. Однак коли йдеться про синтаксичну 

систему, явища синтаксичної похідності одних відмінкових форм від 

інших знаходять свій вияв. Синтаксичною деривацією відмінки 

поєднують морфологічну і синтаксичну системи мови в єдину 

граматичну систему. Усі синтаксичні дериваційні зміни грамем 

зумовлюють предикати, які «провокують» синтаксико-дериваційні 
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зміни відмінків. Дещо, здавалося б, осторонь від такої системи 

відношень у хорватській і в українських мовах перебуває вокатив. 
Мета цієї статті – розглянути у зіставному плані вокатив щодо 

його вживання в хорватській та українській мовах. Цей відмінок, на 
нашу думку, має всі типові для даної граматичної категорії семантико-
синтаксичні, формально-синтаксичні та морфологічні ознаки. 
Незважаючи на наявність цих ознак, в українському мовознавстві про 
мову вокатив певний час кваліфікували як кличну форму [19 : 76]1, а в 
сербсько-хорватській / хорватсько-сербській називали «особливою 
формою самостійних слів», хоча й наводили п’ятим відмінком у 
парадигмі, що зазначено в граматиці М. Стевановича: «Вокатив, 
щоправда, не є ніяким відмінком, ні частиною речення взагалі, а лише 
однією особливою формою самостійних слів, що ставиться перед 
частинами речення або між ними» [18 : 184]. В останньому випадку 
акцентувалися насамперед семантико-синтаксичні та формально-
синтаксичні ознаки цього відмінка [18 : 184]. Актуальність теми 
зумовлена потребою повніше визначити граматичні особливості 
вокатива, а саме його морфологічне вираження та місце в граматичній 
системі хорватської та української мов. Головне  завдання є дослідити 
морфологічні, просодичні ознаки вокатива  та його семантико-
синтаксичні різновиди в обох мовах. Перспективою даної роботи є 
розширення досліджуваного матеріалу для простеження вживання 
вокатива, виявлення його конкурентоспроможних потенцій, 
особливостей його функціонування у різножанрових текстах на 
матеріалі різних слов’янських мов. Принагідно зазначимо, що 
зверненість (апелятивність), тобто орієнтованість на реального чи 
уявного реципієнта, характерна для кожної форми реалізації мови [15 
: 214]. Апелятивність зазвичай виражається через мовні одиниці, що 
називають адресата. У науці про мову їх називають «звертаннями», 
«одиницями апеляції», «вокативами» тощо і розглядають у 
граматичних описах системи мови взагалі та конкретних мов зокрема 

                                                 
1 Вокатив, зокрема в українській мові,  у ролі відмінка, а не кличної форми, 

призначеної винятково для вираження звертання, у відмінковій системі має 

складну історію становлення. Упродовж тривалого часу  українські мовознавці 

дискутували щодо того, як кваліфікувати відмінкову парадигму, як шести чи 

семикомпонентну, включаючи до неї  кличний відмінок. Ґрунтовні дослідження 

українських мовознавців О .О. Потебні, І. Р. Вихованця, К. . Городенської,  М .С. 

Скаба [13, 6, 7, 16, 17], спричинили остаточне закріплення вокатива у відмінковій 

парадигмі цієї мови. 
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[17 : 2]. Звертання в українській та хорватській мовах мають як спільні, 
так і відмінні риси, що спричинено певними типологічними 
відмінностями між мовами, а також культурними та іншими 
позалінгвальними чинниками. З огляду на це, деякі сучасні 
дослідження велику увагу  приділяють, зокрема, й соціолінгвальним 
особливостям звертання [24, 4]. 

Дослідники синтаксису слов’янських мов часто не 
розчленовують кличний відмінок (або звертання – у мовах, у яких 
кличний відмінок не виділяють) на низку різновидів або 
вважають  один з його різновидів репрезентантом усієї грамеми. 
Зокрема, І. К. Кучеренко вважав, що основною функцією кличного 
відмінка в українській мові є вираження підмета в реченні, тоді як 
окремо використані іменники у кличному відмінку можуть бути 
виразниками односкладних вокативних речень або компонентами 
складних речень [11 : 26–34; 12 : 142–156]. У російській мові, на думку 
В. П. Пронічева, звертання виконує виключно реченнєвотвірну 
функцію [14 : 88]. Подекуди в одному різновиді вокатива вбачають 
подвійний член речення: наприклад, маємо на увазі, кваліфікування 
вокатива при імперативі напівпідметом, напівзвертанням (потенційне 
вокативне речення) у Г.Н. Клюсова [9 : 30]. 

У граматичній структурі української і хорватської мов вокатив 

зазвичай вирізняється  морфологічними, синтаксичними та 

просодичними засобами. З морфологічного погляду вокатив має в обох 

досліджуваних мовах у низці випадків кінцевий словозмінний афікс 

(закінчення), що свідчить про синтаксичні зв’язки і семантико-

синтаксичні відношення форми цього відмінка до інших складових 

речення. «Функціонування кличного відмінка у сфері семантичного 

синтаксису, – зазначає дослідниця О. К. Беспояско, – пов’язане з 

формуванням особливого типу адресатно-суб’єктної функції, що 

суміщає в собі нетипові для семантико-синтаксичної організації рече-

ння ознаки семантеми адресата – потенційного суб’єкта дії» [1 : 27]. 

Отже, вокатив має свої особливості у вираженні функції суб’єкта. Як 

відомо, функція суб’єкта притаманна і номінативові. Іменник з 

граматичними ознаками вокатива у семантичній проекції називає 

«адресат об’єкт, до якого звертається мовець, і суб’єкт – потенційний 

реалізатор волевиявлення мовця» [1 : 27], вокатив є «формою 

самостійних слів для звертання» [18 : 185]. 
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Сьогодні в граматичній системі української мови вокатив 
«повернув» собі статус відмінка, і наукові видання, включно з  
українським правописом., починаючи з початку 90-рр. ХХ ст.  знову 
зазначають кличний як відмінок. Без сумніву, в збереженні цієї 
важливої граматичної ознаки  української мови значна заслуга 
мовознавчої наукової думки України. Проте тривале невикористання 
вокатива мовцями-українцями в різних регіонах країни, яке було 
зумовлене, з одного боку, впливом російської мови, а з другого, – 
невизначеністю статусу цієї відмінкової форми в мовознавстві, 
призвело до того, що кличний відмінок досі великою кількістю 
українців замінюється формою номінатива. При цьому існування 
вокатива в мові ці мовці здебільшого не заперечують, отже, вони 
реалізують у мовленні функції вокатива використанням логічного 
наголосу.     

У сучасній хорватській науці про мову вокатив, як і номінатив, 
належать до «незалежних» відмінків [21 : 66], в українській – називний 
(а також знахідний) має статус «центрального» відмінка [6 : 66], а 
кличний – певні ознаки периферійності [6 : 138]. Відомо, що значення 
потенційного суб’єкта дії, характерне для адресно-суб’єктної функції, 
відтворюється всіма формами вокатива. Ця функція реалізується лише 
при предикатах імперативної дії, яка в мовній репрезентації 
формально-граматичного рівня здійснюється дієсловами другої особи 
наказового способу. Семантико-синтаксичними ознаками при цьому, 
на думку дослідниці О. К. Беспояско, є апелятивність, другоособовість, 
активність, вихідність і потенційність дії [1 : 28]. Відмінкові форми 
кличного відмінка в контексті дієслів неімперативної дії реалізують 
функцію суб’єкта реальної дії [1 : 28]. Морфологічними засобами 
вияву в категорії іменника значення потенційного суб’єкта є 
закінчення кличного відмінка, яке наявне в обох мовах у іменників 
чоловічого і жіночого роду.  

В українському правописі послідовно і чітко окреслені 
морфологічні ознаки вокатива для іменників усіх відмін. Для іменників 
першої відміни це: закінчення -о (тверда група: сестро, Ганно 
Михайлівно, перемого), -е, -є (м’яка і мішана групи: земле, круче, Маріє, 
сім’є), -ю (деякі пестливі іменники м’якої групи: бабусю, Галю, 
татусю); для іменників другої відміни: -у (іменники твердої групи 
(зокрема, із суфіксами  -ик, -ок, -к(о) та іменники мішаної групи з 
основою на шиплячий, окрім   приголосного «ж»: синку, батьку, 
слухачу, а також іменники: діду, сину, тату), -ю (іменники м’якої 
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групи: вчителю, Грицю, краю), -е (безсуфіксні іменники  твердої групи, 
іменники м’якої групи із суфіксом -ець, деякі іменники мішаної групи, 
зокрема, власні назви з основою на приголосні ж, ч, ш, дж і загальні 
назви на приголосні р, ж: голубе, друже, хлопче, стороже, прізвища 
прикметникового походження та географічні назви: Глібове, Києве); 
іменники третьої відміни мають закінчення -е (любове, смерте) [20 : 
66, 74, 77]. Трапляються поодинокі випадки, коли у функції кличного 
відмінка використовується називний, але така форма вживається 
паралельно з формою вокатива: порівн. Глібов і Глібове [20 : 74].  
Відсутність морфологічних засобів фіксації значення потенційного 
суб’єкта дії (реалізація функції вокатива номінативом іменників 
середнього роду або іменників у множині компенсується 
використанням логічного наголосу.  

Найважливіші хорватські граматики, мовний порадник, а також 
різноманітні посібники з морфології та синтаксису відмінків для шкіл 
та вищих навчальних закладів Хорватії та для іноземців, які вивчають 
хорватську мову, відводять вокативові належне місце [21, 22]. У носіїв 
хорватської мові вживання викликає певні труднощі. Вони передусім 
пов’язані  з використанням у ролі вокатива форм номінатива, що 
закріплене хорватською нормою. Зокрема, граматика хорватської мови  
окреслює такі морфологічні особливості вокатива: для зразка -а  
закінчення – -e (izvore, otočanine з тим, що іменники, основа яких 
закінчується на -k, -g, -h  мають у цьому відмінку палаталізовану 
основу з чергуваннями: k/и, g/ž, h/š vojniče, vraže, trbuše), -u (іменники, 
які закінчуються на м’який приголосний або на групи приголосних -št, 
-žd: panju, ražnju). Граматики подають певні обмеження з приводу 
вживання одного і другого закінчення. Зокрема з метою того, щоб 
палаталізована основа певного іменника не була надто фонетично 
відмінною від основи номінатива, такі іменники, як konjic, financ, Fric 
мають у вокативі закінчення -u, а не -е, яке зумовлює явище 
палаталізації. У іменників цього ж зразка, які означають живі істоти та 
предмети чи явища, та закінчуються на -о, -е у формі вокатива 
використовується номінатив: raščupanko, torero, korzo. Однак різниці у 
формах немає лише на письмі: наприклад, іменник raščupanko має в 
номінативі довгий висхідний наголос на третьому складі raščupánko, а 
у вокативі короткий нисхідний наголос на першому складі rȁščupanko. 
Отож, форми вокатива і номінатива мають різні просодичні 
властивості, відбувається зміна якості і довжини наголосу.  
Відмінності в наголошенні спостерігаються не лише у тих 
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словоформах, коли останні збігаються на письмі. Зокрема, іменник 
čòvjek має форму вокатива čȍvječe, яка своїми морфологічними 
особливостями різниться від номінатива. Проте відмінними є в цього 
іменника і просодичні властивості форм номінатива і вокатива: čòvjek 
(ном.) čȍvječe (вок.), відбувається зміна якості наголосу. Таких форм є 
низка: òrač – óraču, òrao – órle, mòmak – mómče, čudotvòrac – čudotvórče, 
gospòdar –  gospódaru, pòmoćnik – pómoćniče. У зазначених формах 
відбувається насамперед зміна місця наголосу, а крім неї, різниця 
полягає і в різних кількісних та якісних характеристиках наголосу. 
Іменники зразка -е мають у вокативі головно закінчення -о: kućo, majko 
та -e  – іменники, які закінчуються на -ica: sestrice, učiteljice. Однак 
існує низка винятків, пов’язаних з уживанням вокатива. Це можуть 
бути дублетні форми, коли поряд з формою вокатива 
використовується номінатив, зокрема це стосується загальних назв 
чоловічого роду: vojvodo i vojvoda. Іменники, які позначають родинні 
стосунки, зокрема, tetka, ujna, strina, мають вокативні форми, які 
дорівнюють номінативу. Крім того, низка іменників із закінченням -
іса, які можуть бути відповідно до комунікативної ситуації і жіночого, 
і чоловічого роду, можуть у вокативі мати два закінчення  -о та -е: 
izjelico i izjelice, kukavico i kukavice. Зміни просодичних властивостей на 
рівні наголосу зазнають і іменники цього зразка відмінювання. Це 
стосується іменників: vòda (ном.) – vódо (вок.) (зміна якості наголосу),  
olùja (ном.) – ȍlūjо (вок.) (зміна якості, тривалості наголосу та поява 
довготи), domája (ном.)  – dȍmājо (вок.) (зміна місця, якості, тривалості 
наголосу та поява довготи), tetóva (ном.) – tȅtōvо (вок.) (зміна місця, 
якості, тривалості наголосу та поява довготи). Іменники зразка -і мають 
у вокативі закінчення -і: smrti, riječi, kokoši. Змін на рівні наголосу та 
довготи у іменників цього зразка немає. Зазначимо також, що в усіх 
випадках вживання хорватського вокатива передбачається відповідна 
інтонація [21 : 73, 75, 78, 87, 89].  

Свої особливості має і вокатив власних назв. Сучасна хорватська 
академічна норма допускає в цьому відмінку дублетні форми лише в 
апозитивних зв’язках на зразок: Šimić, gospodine Šimiću i godpodine 
Šimić. Форма кличного відмінка, яка дорівнює називному, є 
стилістично забарвлена і характерна для офіційного спілкування [22  : 
119]. Прізвище, яке вживається зі звичайним означенням, вимагає 
лише форми кличного відмінка: poštovani Šimiću, dragi Kišu.  

Українська норма допускає можливість поєднання в 
апозитивних зв’язках ще й власного імені та слова «пан». При цьому 
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обидва слова за українською нормою мають форми кличного відмінка: 
пане Петре, пане Ігорю.   

У хорватській мові в іншомовних особових іменах і прізвищах, 
які закінчуються на задньоязикові приголосні g, k, h, форма кличного 
відмінка дорівнює формі називного. За хорватською академічною 
нормою, при використанні форми кличного відмінка в таких іменах та 
прізвищах палаталізована основа зазвичай не допускається, тому в них 
може вживатися лише закінчення -u: Fric - Fricu, Salih - Salihu. 

Питомі хорватські імена з нульовим закінченням, перед яким є 
задньоязикові приголосні g, k, h, а також с мають дублетні форми 
кличного відмінка: перша дорівнює формі називного, друга є 
вокативною формою з закінченням -е: Predrag i Predraže, Ignac i 
Ignače. Питомі хорватські прізвища з нульовим закінченням, перед 
яким перебувають задньоязикові приголосні g, k, h  і с, (у тому числі 
прізвища на -ak, -ek, -ес, -ас) та всі інші прізвища, які за законами, що 
діють у хорватській фонетичній підсистемі, повинні мати 
палаталізовану основу у формі кличного відмінка після закінчення -е, 
з метою уникнення цього перехідного пом’якшення використовують 
лише закінчення -u: Cvek – Cveku, Nemec – Nemecu, Trenk – Trenku, 
Debeljuh – Debeljuhu. 

Власні назви, які закінчуються на голосний, і кайкавські 
пестливі імена та демінутиви на -ek (на зразок Ivek, Slavek) мають у 
кличному відмінку лише форму, яка дорівнює називному. 

Власним назвам, як і загальним, притаманна просодична різниця 
між номінативом і вокативом, наприклад, Nijémac – Nijêmče (зміна 
якості наголосу). 

Зупинимося також на головних семантико-синтаксичних 
різновидах вокатива. Як ми зазначили вище, найвиразніше особливості 
вокатива виявляються в синтаксичних конструкціях з дієслівними 
присудками у формі наказового способу. Тут вокатив вступає в 
предикативний зв’язок з присудком і виражає адресатну семантику, а 
саме виконує роль потенційного суб’єкта дії. У хорватській та 
українській мовах функція адресата – потенційного суб’єкта дії – є 
первинною семантико-синтаксичною функцією вокатива, з якою 
вступає в кореляцію його первинна формально-синтаксичні функція 
суб’єкта: 

 Anice, jesi li kupila kruh? Djeco, dođite odmah kući!;  
Ганно, ти хліба купила? Діти, негайно йдіть додому! 
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Зазначена функція є базовою для вокатива. Вона певною мірою 
нейтралізується в конструкціях на зразок:  

Jadniče, uopće ne mislim na tebe. Бідаку, я взагалі про тебе не 
думаю; Gospodine, koliko je sati? Добродію, котра година? 

Наведені конструкції ґрунтуються на згорнутому вихідному 
реченні з дієслівним присудком наказового способу і головному 
реченні з будь-якою структурою. У подібних конструкціях у вокативі 
на перший план висувається його семантичне ядро – значення 
адресата. Семантичного знебарвлення тут відповідно зазнає функція 
потенційного суб’єкта дії. У семантико-синтаксичному плані вокатив 
виконує функцію семантично акцентованого адресата і 
нейтралізованого суб’єкта діїа А у формально-синтаксичному – 
функцію другорядного члена речення. 

Форма вокатива в конструкціях на зразок: Ti maleni crve! Ti, 
golube moj, što radiš?  Ти, жалюгідний хробаку! Ти, голубе мій, що 
поробляєш? – семантично дублює займенники другої особи і виконує 
тотожну займенникові семантико-синтаксичну функцію. У 
конструкції:  Ti, golube moj, što radiš?  Ти, голубе мій, що поробляєш? – 
вокатив наділений семантико-синтаксичними ознаками активності, 
вихідної спрямованості. Принагідно зазначимо, що подібні конструкції 
із займенниками значно рідше вживаються мовцями-хорватами, аніж 
українцями. Це, на нашу думку, зумовлене переважанням в 
хорватській мові безсуб’єктних синтаксичних конструкцій, в яких 
суб’єкт визначається за формою предиката.  

Отже, залежно від різних типів конструкцій у хорватській та 
українській мовах розрізняються такі різновиди вокатива: семантично 
складний вокатив (кличний адресата – потенційного суб’єкта дії), 
семантично складний вокатив акцентованого адресата і, відповідно, 
нейтралізованого суб’єкта, вокатив полісемантичний, що ідентифікує, 
дублюючи відповідну семантико-синтаксичну функцію граматично 
пов’язаного з ним займенникового іменника другої особи (ця 
конструкція є відповідно частотнішою в українській мові).  У своїй 
першій функції адресата – потенційного суб’єкта дії вокатив може 
виступати в позиції односкладних речень – речень-звертань. Вокатив 
самостійний у реченнєвотвірних потенціях, він перший за у переліку 
реченнєвотвірний відмінок, оскільки майже в усіх випадках його 
вживання стає конденсатором суб’єктно-предикативно-адресної 
структури. 
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Отже, в сучасній хорватській і українській мовах вокатив має 
власні розрізнювальні морфологічні ознаки. В обох мовах – це 
закінчення та інтонація. У хорватській мові, на відміну від української, 
вокатив характеризується ще й зміною деяких інших просодичних 
властивостей. Це, зокрема, зміна якісної та кількісної характеристики 
наголосу, поява довготи тощо. У деяких випадках, коли в обох мовах 
вокатив морфологічно збігається з номінативом, відсутність 
морфологічних ознак компенсується такою просодичною 
характеристикою, як інтонація.  

Завершуючи, зазначимо, що хоча сьогодні вокатив у багатьох 
слов’янських мовах має тенденцію до морфологічної 
факультативності, з огляду на своєрідність особового значення цього 
відмінка та синтаксичну функцію іменників у позиції звертання, 
виникає проблема наявності вокатива (морфологічно омонімічного 
називному), наприклад в російській, словацькій, польській, чеській, 
словенській та інших мовах. Зокрема, у македонській мові, яка доволі 
давно втратила систему відмінювання іменників, досі збереглися 
форми вокатива. Щоправда, паралельно в його функції вживаються 
морфологічно омонімічні форми номінатива (Игоре та Игор), а 
відбувається це в літературній македонській мові, зокрема, через 
значний вплив скопської говірки на македонський літературний 
стандарт.  
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VOCATIVE VARIANTS IN THE CROATIAN LANGUAGE 

(COMPARED TO THE UKRAINIAN LANGUAGE)  

 

Lyudmyla Vasylyeva 

 
The grammatical category of the case in the Ukrainian and Croatian languages іs 

among the most important grammatical categories of a noun bearing in mind that it is 

consistently represented by the morphological means (the endings). The case is a regular type 

of the noun inflexion, which is divided into the biggest compared with the other morphological 

categories in these languages morphological grammemes – seven cases – and is a consistently 

correlative morphological category of an absolute alternational type, characterized by closeness 

to the vocabulary influence. The case system is not expressed morphologically in Ukrainian 

and Croatian. In the grammatical structure of the Ukrainian and Croatian languages the vocative 

is usually represented by the morphological, syntactic and prosodic means. From the 

morphological point of view the vocative has in both languages in some cases an inflexional 

affix (the ending), indicating the syntactic bonds, semantic and syntactic relations of the form 

of the case to the other components of a sentence. 

We have explored the morphological and prosodic characteristics of the vocative and 

its semantic and syntactic variants in Ukrainian and Croatian. The vocative has its own 

distinguishing morphological features in the modern Ukrainian and Croatian languages. In both 

languages these are the ending and intonation. In the Croatian language, in contrast to the 

Ukrainian, the vocative is also characterized by the change of some other prosodic features. In 

particular, these are the changes of the qualitative and quantitative characteristics of the accent, 

the length appearance, etc. In some cases, when in both languages the vocative is 

morphologically identical with the nominative, the absence of the morphological features is 

compensated by such a prosodic feature as the intonation. The prospect of this research is to 

expand the investigated material to trace the vocative usage, to reveal its competitive potential, 

and peculiarities of its functioning in the texts of different genres on the materials of the different 

Slav languages. 

Key words: vocative, Croatian, Ukrainian, vocative grammatical system features, 

vocative semantic and syntactic variants. 
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ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ ЯК ЗАСІБ 

ВИРАЖЕННЯ ЗНАЧЕННЯ МЕТИ 

 

Мирослава Зінько 

 
Львівський національний університет імені Івана Франка,  

кафедра української мови, 

 вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,  

+380679040540, myrchatko@gmail.com 

 

Розглянуто семантичні диференційні ознаки цільових синтаксем, їхнє 

функціонування в простому ускладненому реченні. Указано на розбіжності в 

трактуванні дієприслівника як можливого другорядного присудка. З’ясовано 

відмінності між дієприслівниками доконаного і недоконаного виду, які виражають 

значення мети. Простежено залежність дієприслівників зі значенням мети від 

предикатів дії (дієслова руху, творення й видів діяльності, дієслова, що вказують на 

інтенсивність дії, спрямованої на певний об’єкт). Розмежовано дієприслівники, які 

функціонують у реченні як цільові синтаксеми, за їхніми лексико-семантичними 

групами. З-поміж цих груп виділено дієслова руху, волевиявлення, вияву почуттів, 

сприйняття, очікування й приготування. Окремо відзначено групу дієслів бажання й 

намагання. Наведено вияви синкретизму обставинних значень у дієприслівниковому 

звороті. 

Ключові слова: дієприслівник, синтаксема, цільова синтаксема, детермінант. 

 
На сьогодні в українському мовознавстві пріоритетним є не так 

формальний підхід до аналізу синтаксичних компонентів, як 

функціональний, який передбачає комплексний розгляд одиниць 

різних мовних рівнів крізь призму семантики, яка об’єднує ці одиниці. 

Це дослідження стосується одного зі значень обставинної семантики – 

значення мети. Це значення в сучасній українській літературній мові 

реалізується великою кількістю засобів вираження, серед яких окреме 

місце займає дієприслівниковий зворот. Аналіз таких засобів є 

актуальним з огляду на потребу комплексного дослідження 

обставинної семантики у площині функціональної граматики сучасної 

української літературної мови. 

Дієприслівниковий зворот як виразник значення мети в 

українському мовознавстві трактують здебільшого носієм значення 

«прагнення до чогось, сподівання чогось». Натомість слід звернути 
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увагу на те, що цей засіб реалізує значно більше значеннєвих відтінків. 

Окрім цього, така цільова синтаксема часто є носієм одночасно 

декількох значень, які нашаровуються одне на одне. Залежність 

дієприслівника у складі звороту від певного предиката становить 

окремий аспект дослідження. 

Питаннями функціонального синтаксису займаються 

І. Р. Вихованець [2 ; 3], А. П. Загнітко, М. В. Мірченко, Н. Л. Іваницька, 

К. Г. Городенська [3], Н. В. Гуйванюк, М. І. Калько, С. О. Соколова. 

Значення мети досліджують Н. В. Гуйванюк, Т. В. Радзієвська, 

Л. В. Чистохвалова, О. В. Степанюк. Дослідженням дієприслівника 

присвячено окремі розвідки Л. М. Коць [7], В. М. Русанівського [12], 

І. Р. Вихованця [3], О. К. Безпояско [1], І. К. Кучеренка [8], І. І. Слинька 

[11]. 

Мета статті – проаналізувати дієприслівник як 

морфологізований засіб вираження значення мети в простому 

ускладненому реченні. Поставлена мета передбачає визначення таких 

завдань: 1) окреслити частиномовний статус дієприслівника; 2) 

з’ясувати значення поняття «цільова синтаксема» як вторинної 

предикатної синтаксеми; 3) визначити залежність дієприслівників зі 

значенням мети від певного типу предикатів; 4) розподілити 

дієприслівники у функції цільової синтаксеми за лексико-

семантичними групами. 

У сучасному українському мовознавстві немає однозначного 

погляду на трактування статусу дієприслівника. Традиційно 

дієприслівник визначають як форму дієслова (В. Горпинич1, 

М. Плющ2), дієслівне утворення (В. Русанівський3, О. Безпояско4). 

І. Кучеренко пише, що дієприслівник «розглядають виключно з точки 

                                                 
1Дієприслівник – вербоїдна невідмінювана форма дієслова, яка означає додаткову 

дію як обставину протікання головної [4 : 220]. 
2Дієприслівник – це незмінювана дієслівна форма, яка, вказуючи на додаткову 

дію, пояснює в реченні основне дієслово-присудок [9 : 284]. 
3Дієприслівником називається дієслівне утворення, що має морфологічні ознаки 

дієслова (суфікс основи, здатність виражати категорії виду і часу), і, пояснюючи 

інші дієслівні утворення, виступає в ролі другорядного присудка або обставини 

[12 : 419]. 
4Дієприслівник – докатегоріальне дієслівне утворення, засіб додаткової 

характеристики якоїсь дії чи певного стану завдяки вказівці на іншу динамічну 

ознаку [1 : 158]. 
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зору того, що залишилося в ньому від дієслова, і лише побіжно 

вказуються ті його особливості, які визначають його існування і 

вживання в мові» [8 : 125]. Такого трактування статусу дієприслівника 

як форми дієслова притримуємось і ми. 

Проте існує й інший погляд на статус дієприслівника – як 

віддієслівного прислівника. Його обґрунтовують І. Вихованець та 

К. Городенська у праці «Теоретична морфологія української мови». 

Підставою для такого розгляду є те, що дієприслівник невідмінювана 

одиниця, яка в позиції детермінантного другорядного члена речення 

виявляє морфологічну безкатегорійність [3 : 323]. Як відомо, з-поміж 

інших дієслівних категорій дієприслівнику властива тільки категорія 

виду, у той час як інші категорії (способу, особи, числа і роду) йому не 

притаманні. Категорія часу дієприслівникові теж не властива: 

дієприслівники, утворені від форм теперішнього і минулого часу, не 

виражають значення теперішнього і минулого часу, а лише 

співвідносяться в часі з опорним дієсловом і набувають його часового 

значення. Адже та сама форма дієприслівника може виражати 

значення теперішнього, минулого чи майбутнього часу під впливом 

часового значення опорного дієслова: Малими неспішними кроками він 

вимірював кухню, пильно приглядаючись до дзбанів, слоїків, мисок 

та мішків, нахилявся до самої підлоги, інспектуючи долівку під 

лавами і столом (С. Андрухович) // Він вимірює кухню, 

приглядаючись, інспектуючи // Він вимірюватиме кухню, 

приглядаючись, інспектуючи). 

На ці ж ознаки вказує І. Кучеренко: на відміну від дієслова, 

дієприслівники мають невідмінювану форму, «не виражають поняття 

дії як процесу в указаних граматичних формах, бо й форм цих не 

мають, і значення їх полягає в поясненні в реченні «основного» 

дієслова» [8 : 126]. Окрім цього, основною функцією в реченні для 

дієприслівника є функція другорядного члена речення – обставини. Ці 

ознаки дозволяють кваліфікувати дієприслівник як прислівник 

дієслівного походження, або віддієслівний прислівник. 

Дієприслівник функціонує у простому ускладненому реченні як 

вторинна предикатна синтаксема з обставинним значенням – 



361 

 

адвербіальна синтаксема1, яка може виражати значення мети, відтак 

кваліфікуватися як цільова. 

Цільові синтаксеми ґрунтуються на семантичних 

диференційних ознаках наступності в часі, гіпотетичної модальності 

бажаності, характеру явища, що виступає бажаним наслідком. 

Відповідно до семантичної ознаки наступності цільові синтаксеми 

мають часовий план відносного майбутнього2 [2 : 274]: Ці два голоси – 

ніжний і суворий – боролися в грудях, прагнучи перемоги над його 

слабкістю (Б. Харчук). Дієслово боролися в часовому відтинку вказує 

на дію, що відбулася до моменту мовлення, натомість 

словосполучення прагнучи перемоги вказує на дію, яка ще не відбулася 

(можливо, й не відбудеться), проте є бажаною, відповідно, у часовому 

проміжку ця дія (сама перемога) зіставляється з планом майбутнього 

часу. 

Цільові синтаксеми функціонують у семантико-синтаксичній 

структурі речення як детермінанти, як похідні від підрядних частин 

складнопідрядного речення компоненти ускладненого простого 

речення: З Києва він [Гулак – М. З.] не одержував ні від кого листів і 

пояснював собі цю мовчанку тим, що Костомаров зайнятий весіллям, 

Шевченко, мабуть, подався по знайомих, збираючи свої твори… 

(О. Іваненко) => Шевченко, мабуть, подався по знайомих, щоб 

зібрати свої твори. 

                                                 
1 Уживаємо термін «синтаксема» за І. Вихованцем [2 : 214]. Синтаксема – це 

семантико-синтаксичний член речення, який виділяється на основі семантико-

синтаксичних відношень у реченні, на відміну від власне-членів речення 

(формально-синтаксичних членів речення), які виділяють на основі синтаксичних 

зв’язків. 

Вторинними семантико-синтаксичними відношеннями у простому ускладненому 

реченні І. Вихованець називає ті відношення, які ґрунтуються на тотожних або 

суміжних відношеннях між частинами складного речення. Ці відношення у 

простому ускладненому реченні є вторинними щодо типових для простого 

елементарного речення субстанціальних семантико-синтаксичних відношень. До 

вторинних семантико-синтаксичних відношень належать відношення 

предикатного типу – адвербіальні, атрибутивні й модальні, на основі яких 

виокремлюють відповідні вторинні предикатні синтаксеми [2 : 246]. 
2 Знаходимо формулювання «відносне вживання» форм майбутнього часу 

доконаного виду з детермінованим чи недетермінованим значенням [10 : 248], але 

немає формулювання «відносний майбутній час». 
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Стосовно функціонування дієприслівникових зворотів зі 

значенням мети, думки мовознавців не є однозначними. Серед 

аргументів проти такого різновиду конструкцій подають подібність 

дієприслівників за граматичним значенням до прислівників, що не 

можуть виражати ціль; несумісність супровідної дії, яку виконують 

дієприслівники, із значенням мети [7 : 74]. Л. Коць заперечує такі 

аргументи, обґрунтовуючи, що прислівники зі значенням мети все ж 

трапляються. Окрім того, супровідність як дієве значення лежить в 

іншій площині, ніж синтаксичне значення дієприслівникового звороту 

[7 : 75]. Проте, на думку дослідниці, звороти з таким значенням 

уживаються рідко, переважно в постпозиції до головних частин 

речення. 

Дієприслівникам у складі цільової синтаксеми притаманне 

контекстуальне (мовленнєве) набування значення мети (це стосується 

всіх обставинних значень), а не системно закріплене у граматичній 

структурі української мови [2 : 271]: Але ще більше здивувалися, коли 

побачили, як в ту розкриту пащу [гадюки], мов у нору, почали 

шмигати манюсінькі гадючата, рятуючись від небезпеки (Іван 

Багряний). 

Варто відзначити, що дієприслівники у дієприслівникових 

зворотах зі значенням мети переважно вимагають прямого додатка: 

Лункий цокіт підборів, вереснули двері під’їзду, поглинаючи уривок 

чужої тайни, - і тиша (О. Забужко). Цільова синтаксема із значенням 

мети може бути виражена одиничним дієприслівником, від якого 

залежатиме підрядне речення: У сучасному інформаційному світі, де 

всі вуха закорковано і де люди, країни й культури, здається, тільки те 

й роблять, що знай перекрикують себе навзаєм, змагаючись, кому 

гучніше вийде, володіння сократичним мистецтвом бесіди, тим 

«акушерством думки» […] залишається, може, одним із останніх 

наших шансів на порозуміння, - а значить, і на втримання при 

здоровому глузді (О. Забужко). 

Відокремлений дієприслівниковий зворот у реченні може 

набувати відносної самостійності, виступаючи напівпредикативною 

одиницею в реченні. Зокрема, при заміні особовою формою в контексті 

реченнєвої структури він може вступати в сурядний зв’язок із 

дієслівним предикатом [14 : 110–111]: Там, серед розмитого й сонного 

повітря, як на зображеннях у фотопластикумі, рухались торговці в 
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ятках, розкладаючи крам (С. Андрухович) =>Торговці рухались і  

розкладали крам. На думку авторів видання «Синтаксис сучасної 

української мови: Проблемні питання», дієприслівник відривається від 

семантичного предиката, тобто залишається другорядним присудком, 

коли займає місце біля підмета – препозицію або постпозицію у 

безпосередній близькості від нього [11 : 330–331]. Проте таку позицію 

заперечує І. Вихованець, який вважає, що дієприслівник не може 

функціонувати як другорядний присудок, оскільки виявляє залежність 

від присудково-підметової основи речення і функціонує в 

периферійній формально-синтаксичній позиції речення, виконуючи не 

дієслівні, а прислівні функції [4 : 211]. 

Як відомо, дієприслівники недоконаного виду творяться від 

основи теперішнього часу, їхнім формальним показником є суфікс -чи: 

кажучи, читаючи, лежачи, стелячи. Вони можуть означати 

довготривалу другорядну дію, яка відбувається одночасно з дією 

основною, вираженою дієсловом-присудком [11 : 235], у минулому чи 

теперішньому часі: Вона [Ганна – М. З.] на якусь хвильку зупинилася, 

шукаючи слова, якими напевне можна було б розтопити серце 

чоловіка (О. Іваненко); …чи не так само і я вічно забиваюсь у 

закапелки, уникаючи мати будь-що своє, втікаючи від себе? 

(С. Андрухович). Варто відзначити, що форма майбутнього часу для 

такого дієслова-присудка (що «організовує» дієприслівниковий зворот 

зі значенням мети) не властива, що можна пояснити самою 

семантикою цілі: оскільки дія ще не відбулася / не відбувається зараз 

(її заплановано виконати в майбутньому), то мети цієї дії ще не можна 

сформулювати. Форма минулого часу превалює в такому вияві, а 

форма теперішнього вживається порівняно рідко. 

Відповідно, присудкове дієслово, виражене переважно формою 

минулого часу, може вживатися тільки у формі доконаного виду. Така 

форма, в основному, зумовлює значення наступності другорядної дії, 

вираженої дієприслівником недоконаного виду [11 : 236]: Зразу, як 

пішла ходова вивірка, пішли за нею по нетрях і наші мисливці, 

здобуваючи в день по тридцять-сорок штук (Іван Багряний). 

Дієприслівники недоконаного виду можуть виражати такі дії, 

тривалість яких більша, ніж тривалість дій, виражених дієсловом-

присудком. Це так звані конструкції зі значенням включення: А хлопці 

дійшли до середини, не звертаючи ні на кого уваги, так, ніби вони в лісі, 



364 

 

зупинились, вибираючи місце для табору (Іван Багряний); Петро 

підійшов до столу і послужливо відсунув стільця, запрошуючи їмость 

сідати (С. Андрухович). 

Загальновідомо, що дієприслівники доконаного виду творяться 

від основи минулого часу за допомогою суфікса -ши (-вши): 

написавши, сказавши, принісши. Як правило, дієприслівники минулого 

часу означають другорядну дію, яка передує основній. Проте вони 

можуть також виражати другорядну дію, яка відбувається одночасно з 

основною дією або після неї. Такі дієприслівники стоять переважно 

після дієслова [11 : 236]: Петро сів [до фаетона] останнім, 

зачинивши дверцята (С. Андрухович). 
Присудкове дієслово, від якого залежить дієприслівниковий 

зворот зі значенням мети, не може бути виражене будь-яким 
предикатом. Це зумовлено тим, що мета завжди пов’язана з активною 
свідомою діяльністю людини, адже спонтанність і мета – 
взаємовиключні поняття [6 : 37]. Тому активні, обдумані дії 
виражаються лексико-граматичними класами дієслів, які означають 
активний процес, що його тримають під контролем: Він [лейтенант – 
М. З.] ступав за нею, супроводжуючи її, а відчував, що вона веде його 
(Б. Харчук). З-поміж предикатів таке значення мають тільки предикати 
дії, які позначають діяльність, що породжує і активно й безпосередньо 
стимулює сам діяч [2 : 250]. Позицію суб’єкта дії при дієслівних 
предикатах дії займають здебільшого назви істот: І всі так. Багато 
людей отак никає, шукаючи ту загадкову «їроплану» [аероплан – 
М. З.] по проваллях та по всіх нетрях на величезному просторі (Іван 
Багряний). 

Дієслова зі значенням дії охоплюють такі основні лексичні 
групи: 

1) дієслова зі значенням творення, видів діяльності: 
Військовополонені не встигли звести бараки, і ті, хто казав, що краще 
вмерти на своєму порозі, оббивалися дошками, відгороджуючись від 
волі і від світу, бо життя – найдорожче… (Б. Харчук); Дим 
змішується з какофонією звуків: грають на скрипках і клекочуть 
цигани, намагаючись принагідно й собі урвати якогось 
ринського…(С. Андрухович); 

2) дієслова, що вказують на більший чи менший ступінь 
інтенсивності дії, спрямованої на об’єкт: Немов шукаючи оборони 
перед ворогом, вона [Дарка – М. З.] хапається руками вчителевих 
плечей (І. Вільде); А тільки ж пам’ять, тільки сила її притягання 
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скупчує розсіяний дух, не даючи йому випаруватись (О. Забужко); Але 
люди за столом чомусь мали претензії та все нагнітали, намагаючись 
будь-що вивести українця на чисту воду і вихлюпнути на нього 
наболіле (А. Бондар); 

3) дієслова із значенням переміщення в просторі, що поєднують 
значення переміщення і конкретної фізичної дії: Як один хоробрий і 
сміливий п’ять разів переміг смерть, видерся з пащі дракона і, гнаний 
буйною радістю, доніс свою голову аж сюди, доганяючи щастя (Іван 
Багряний); Так вони знічев’я оглядали місто, шукаючи те, що їм 
треба (Іван Багряний); Я чула його кроки, точно знала і бачила, як він 
ходить тут, як протоптує серед руїни власні стежки, намагаючись 
не замаститись, не забруднитись (С. Андрухович); Спершу собаки 
женуть її [кішку (тигра) – М. З.], не даючи віддихнути (Іван 
Багряний); 

4) дієслова із значенням руху: Допущена в його кабінет, вона 
попервах пересувалася, мов по льоду, прагнучи єдино дістатися 
крісла, цього затіненого острова оксамитної тверді, звідки можна не 
витикати носа до кінця візиту (О. Забужко); [Григорій – М. З.] 
подався швидко через нетрі навскіс, зрізаючи величезну дугу, що її тут 
робила Дуабіхе (Іван Багряний); І він [Станіслав], задихаючись, 
стримуючи кашель, йшов за дядьком Яцьом, намагаючись не 
відставати, хоч дошкульне гілля штрикало обличчя, а ноги то 
сковзали по слизькому, то ламали тонкий лід і тонули в справжньому 
болоті (О. Іваненко). 

Для усвідомлення особливостей зв’язку дієприслівників із 
присудками необхідно зважати на значення не тільки присудків, а й 
дієприслівників. На думку Е. С. Сасинович, значення мети передають 
здебільшого дієприслівники зі значенням прагнення до чогось типу 
шукаючи, добиваючись, добуваючи, сподіваючись, знаходячи [11 : 328–
329]. Проте, на наш погляд, арсенал таких дієприслівників значно 
ширший. З огляду на семантику дієприслівника у функції цільової 
синтаксеми, виокремлюємо такі лексико-семантичні групи [4 : 158]: 

1) дієслова руху (пересування, переміщення): Алюмінієві 
зчорнілі ложки брязкали об алюмінієві погнуті й почорнілі миски, 
шукаючи там страви (Б. Харчук); Він [пан] зрадів листу, схопив його 
і почав мацати в кишенях, певне, шукаючи якогось су «pour boire», як 
тут звалось, «на чай» (О. Іваненко); [Дівчина] ще й провела трохи, 
показуючи дорогу (Іван Багряний); [Олена] згадувала, як мати склала 
сухарі, як несе торбу, як вони з Лідкою ступають обіч батька, 
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проводжаючи його на війну (Б. Харчук); Архангели, учителі небесні, 
розкладають поміж зорями кожен свою планету, ніби ноту на 
нотному стані, розписуючи людські маршрути (С. Андрухович); 

2) дієслова волевиявлення: Він [В’ячеслав] зціпив зуби, 
заплющив очі й замотав головою, проганяючи клятий спогад 
(Б. Харчук); Вона [Олена – М. З.] не відповіла, затуляючи жменею 
рота, мовби притлумлюючи той сміх у жмені (Б. Харчук); 
…професор, не гаючи, подав до суду на тих, кого побив своїм 
смертоносним ціпком, вимагаючи бодай на міському рівні 
заборонити негідний акт чхання та покарати винних у цьому злочині 
(С. Андрухович); 

3) дієслова вияву почуттів: Торн у відповідь прицмокнув 
язиком і закотив очі, демонструючи блаженство, отримане від 
кусника пережованого сальцесона (С. Андрухович); Багато рученят 
тягнулося до жінок, прощаючись (Б. Харчук); 

4) дієслова сприйняття: Люди товпились, розглядаючи 
диво (Іван Багряний); На тих каменюках ми з Аделею любили сидіти, 
бездумно вдивляючись у стрімку течію (С. Андрухович); [Наталка] 
нарешті передавала з жалем йому ость, заступала його коло вогню. 
Але не могла втерпіти і перехилялась слідом за братом, пильнуючи 
(Іван Багряний); 

5) дієслова очікування й приготування: Скрипка лежала, 
дожидаючи дідового кінця (А. Бондар); У мене були мокрі ноги, я 
змерз, а проте кілька хвилин ще постояв, чекаючи, що буде далі 
(Є. Попович, пер. з Г. Гессе); Він стояв під вокзальною стіною, 
чекаючи здолбунівської електрички (А. Бондар); Дівчина, що знічев’я 
перебирала ізюбрині лапки, готуючи їх до шиття унтів, і пильно 
розглядала їх – особливо ті чотириревичні, з того ізюбра, що дурів з 
пристрасті й загинув, - слухала братові теревені й була дуже сердита 
(Іван Багряний); Гейби величезне товпище пароплавів – кораблів 
фантастичного флоту – згромадились в порту і розпалювали печі, 
готуючись до вимаршу в невідомі рейси (Іван Багряний). 

Окремо слід виокремити групу дієприслівникових зворотів, у 
яких значення мети передає не сам дієприслівник, а залежний від нього 
інфінітив або й «ціла дієприслівникова частина речення» [7 : 76]. Такі 
звороти формують неповнозначні дієслова бажання, намагання, 
прагнення: - Ганно, - намагаючись не загубити рівноваги, твердо і 
підкреслено спокійно мовив чоловік (О. Іваненко); Часом [Григорій] 
назирці йшов за козулею (сарною) з малим козенятком, стежив за 
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ними геть цілі кілометри, посуваючись, мов тінь, од дерева до дерева, 
од куща до куща, намагаючись підглядіти, як те козеня почувається 
на цьому новому для себе світі (Іван Багряний); По обличчю, по очах їй 
бігали сонячні зайчики, ніби намагаючись її розсмішити або 
зіпсувати полювання (Іван Багряний); Він зосереджено крутив важіль 
радіо-магнітоли ВЕФ, намагаючись налаштуватися на потрібну 
хвилю (А. Бондар); Решту дня місіс Бентлі сердито грюкала 
чайниками й каструлями, з шумом та брязкотом готувала свій 
нехитрий обід і час від часу підходила до надвірних дверей, 
сподіваючись застукати тих нахабних бісенят, що напевне шастали 
десь поблизу й посміювались (В. Митрофанов, пер. з Р. Бредбері); - Чи 
не писали ви їх [віршів] з метою поширення ідей таємного товариства 
і маючи надію підготувати цим повстання в Малоросії? – пильно 
дивлячись своїми гострими очима, наче свердлячи ними, додав 
Дубельт (О. Іваненко); Рада вклякла на місці, готуючись щось сказати 
й водночас почуваючи себе чудною драглистою масою, що 
конвульсивно пересіпується, силкуючись стягтися докупи й 
утворити щось певне, стале, уформоване (О. Забужко). Замість 
інфінітива може вживатися іменник із відповідним значенням: Ці два 
голоси – ніжний і суворий – боролися в грудях, прагнучи перемоги над 
його слабкістю (Б. Харчук) => Ці голоси боролися, прагнучи 
перемогти його слабкість. У таких реченнях не викликає сумніву 
обставинне значення мети, яке виражає дієприслівниковий зворот, хоч 
сам дієприслівник і не має цього значення. 

Варто звернути увагу, що дієприслівниковий зворот часто може 
виражати синкретичне значення обставинної семантики: Звелів [дід] 
Грицеві наскуповувати всіх газет, які тільки є («Дома будемо 
читати»), сподіваючись щось вичитати там, що з тими 
«негодяями» було далі (Іван Багряний) – мета + причина; – Дивіться! – 
прозвучав дівочий веселий, щирий голос, застерігаючи його, як рідного 
(Б. Харчук) – мета + спосіб дії. 

Дієприслівник у функції цільової синтаксеми є поширеним 
засобом вираження мети у простому ускладненому реченні. Дієслово, 
від якого залежить такий дієприслівниковий зворот, має обов’язково 
функціонувати в реченні як предикат дії. Це зумовлено специфікою 
значення мети, яка повинна бути усвідомленою дією активного діяча. 
Дієслово-присудок може бути виражене такими лексичними групами, 
як дієслова зі значенням творення, видів діяльності, дієслова, що 
вказують на більший чи менший ступінь інтенсивності дії, 
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спрямованої на об’єкт, дієслова руху, переміщення тощо. 
Дієприслівниковий зворот зі значенням мети може бути виражений 
дієприслівниками зі значенням руху, волевиявлення, вияву почуттів, 
сприйняття, очікування й приготування. У перспективі слід звернути 
більшу увагу на синкретизм значень у дієприслівникових зворотах. 
Окрім цього, уважаємо перспективним дослідження значення мети в 
широкому арсеналі прийменниково-відмінкових форм із вторинними 
прийменниками, а також на рівні складного безсполучникового 
речення і в надфразних єдностях. 
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1. Безпояско О. К. Граматика української мови: Морфологія: 
[Підручник для студентів філологічних факультетів вузів] / 
О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К.: Либідь, 
1993. – 334 с.  

2. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: 
Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 368 с.  

3. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія 
української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська. – К.: Унів. 
вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.  

4. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті: 
монографія. – К.: Наукова думка, 1988. – 256 с.  

5. Горпинич В. О. Морфологія української мови: Підручник для 
студентів вищих навчальних закладів. –К.: ВЦ «Академія», 2004. – 
336 с.  

6. Казнова Н. Н., Красноборова Л. А. Особенности выражения 
категорий причины и цели обстоятельством в современном 
французском языке // Проблемы изучения и преподавания 
иностранных языков: Сб. материалов науч.-практ. конф. 
“Иностранные языки и мировая культура» (11–15 апр. 2005 г.) / 
Перм.ун-т; Отв. ред. Н.С. Бочкарева. – Пермь, 2005. – C. 36-47. 

7. Коць Л. М. Дієприслівник у сучасній українській літературній мові 
(специфіка зв’язків та їх значень). – К.: Вид-во АН УРСР, 1964. – 
164 с.  

8. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови / 
І. К. Кучеренко. – Ч. 2. Морфологія. – К.: Вид-во Київського ун-ту, 
1964. – 159 с.  



369 

 

9. Плющ М. Я. Граматика української мови: морфеміка, словотвір, 
морфологія: Підручник для студентів філологічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів / М. Я. Плющ. – К.: Слово, 2010. – 327 с.  

10. Русанівський В. М. Структура українського дієслова. – К., 1971. – 
313 с.  

11. Синтаксис сучасної української мови: проблемні питання: 
навчальний посібник / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, 
М. Ф. Кобилянська. – К.: Вища школа, 1994. – 666 с.  

12. Сучасна українська літературна мова / за заг. ред. І. К. Білодіда. – 
Кн. 2. Морфологія. – К.: Наукова думка, 1969. – 584 с.  

13. Сучасна українська мова: Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, 
Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Пономарева. – 4-те вид. – К.: 
Либідь, 2008. – 488 с.  

14. Сучасна українська мова: Синтаксис: Підручник / А. К. Мойсієнко, 
І. М. Арібжанова, В. В. Коломийцева та ін.; за ред. А. К. Мойсієнка; 
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Знання, 2013. – 238 с.  

 

DANGLING PARTICIPLE AS A WAY OF EXPRESSION OF 

THE MEANING OF PURPOSE  
 

Myroslava Zinko 

 
This article is devoted to the semantic differential features of purposeful syntaxems, its 

functioning in the simple complicated sentence. The meaning of term “syntaxem» and kinds of 

the secondary predicate syntaxems have been defined. The status of participle in modern 

Ukrainian language has been noted, it has been also mentioned different linguists’ thoughts 

concerning participle’s appliance to the concrete part of speech (verb or verbal adverb). It has 

been pointed out the differences in participle’s interpreting as a possible secondary predicate. 

The difference between perfective aspect’s participle and imperfective aspect’s participle which 

express the meaning of purpose has been clarified The dependence of the participle of the 

meaning of purpose from the predicates of action (verbs of motion, creation and kinds of 

activity, verbs that point out at intensity of action, directed at some object) has been traced. The 

participles that function as a purposeful syntaxems in the sentence have been classified by their 

lexical-semantic groups. The verbs of motion, expression of will, feelings, perception, 

expectations and preparation have been outlined among these groups. The group of verbs of 

will and attempt has been noted apart. The examples of syncretism of adverbial modifier’s 

meanings in the dangling participle have been given. 

Key words: participle, syntaxem, purposeful syntaxem, determinant. 
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Стаття присвячена словотвірній варіантності прикметників, яка пов’язана з 

варіюванням афіксів і твірних основ. У дослідженні проаналізовано відіменникові 

прикметникові дериваційні варіанти у структурному, семантичному й функційному 

планах. 

Ключові слова: словотвірні варіанти, варіантність, варіантні суфікси, 

словотвірне і лексичне значення. 

 

Прикметникове словотворення в українській мові різних 

періодів нерідко характеризується варіантністю, що полягає в 

закріпленні тотожних чи близьких  словотвірних значень за різними 

дериваційними моделями і свідчить про неусталеність мовної норми. 

Найчастіше варіюють ад’єктивні суфікси, рідше іменникові і дієслівні 

твірні основи. Результатом таких паралельних можливостей 

словотвірної системи є спільнокореневі похідні з близькою або 

однаковою семантикою, але часто з різною функційною 

характеристикою. Статус таких дериватів і досі залишається дискусій-

ним, хоча вони та їхні форманти були предметом зацікавлення бага-

тьох мовознавців: І. Ковалика [8], [9]; В. Семиряк [10]; А. Грищенка 

[2], [3]; Л. Дідківської та Л. Родніної [6]; К. Городенської [1]; 

Л. Денисенко [5]; Н. Клименко та Є. Карпіловської [8];  В. Ґрещука [4]. 

Предметом цього дослідження є відіменникові прикметникові 

словотвірні варіанти (пов’язані з варіюванням суфікса -н-), що 

засвідчені різножанровими текстами нової української мови. Вивчення 

внутрішньої форми афіксів, морфотактики і парадигматики твірних 

основ і формантів, виявлення зв’язків між словотвірними моделями і 

словотвірною та лексичною семантикою дає змогу простежити 
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співвідношення між можливостями мовної системи і мовною нормою, 

виявити певні тенденції в розвитку сучасної словотвірної норми, а 

також спробувати дати практичні рекомендації щодо слововживання. 

У цьому й полягає актуальність функційного діахронно-синхронного 

вивчення словотвору. Дериваційна варіантність – це явище, яке можна 

простежити на двох рівнях словотвірної системи – афіксемному і 

дериватемному. Морфема як двобічна мовна одиниця «варіюється у 

плані форми вираження. Морфи і є проявом цього варіювання... 

Морфема виступає як клас позиційно зумовлених аломорфів» [7 : 6]. 

Напр., суфікси -ин-/-ін-, -ов-/-ев-, -оньк-/-еньк-, згідно зі сучасною 

словотвірною нормою, переважно сполучаються з іменними твірними 

основами, залежно від їх кінцевого приголосного. Крім позиційно 

зумовлених виявів морфеми, існують морфи, які «здатні замінити один 

одного в складі того ж слова чи словоформи. На відміну від аломорфів, 

для яких визначальним є відношення додаткової дистрибуції, такі 

варіанти морфеми перебувають у відношенні вільного варіювання» [7 

: 1]. Наприклад, взаємозамінними при поєднанні з прикметниковими 

основами є варіантні суфікси -есеньк-/-ісіньк-/-усіньк-. 

Неоднозначним у сучасній дериватології є статус дво- і більше 

компонентних (складних) афіксів: «...постає питання, чи ці ново-

утворені похідні суфікси є... варіантами, чи, може, цілком окремими 

самостійними суфіксальними величинами...» [62 : 21]. Ідеться про 

співвідношення між морфемами типу   -ив- – -лив-, -н- – -альн-, -ичн- 

– -ічн-, -н- – -овн-, -ат- – -нат-/ -чат-...  

Оскільки наведені вторинні афікси – це результат перерозкладу 

на стику питомої чи запозиченої твірної основи і того словотворчого 

суфікса, що став базою для нового форманта, то такі складні 

суфіксальні одиниці («гібридні суфіксальні морфеми», «позиційно 

пов’язані варіантні відповідники», «модифікаційні варіанти» [2]) 

розглядатимемо серед словотвірних варіантів (афіксального рівня). 

Відповідно словотвірними варіантами дериватемного рівня 

вважатимемо похідні, утворені суфіксами-варіантами трьох згаданих 

типів (аломорфи: хвильовий – хвилевий; вільні варіанти: дрібнісінький 

– дрібнюсінький; складні варіанти: екзистенційний – 

екзистенціальний), а також похідні у яких той самий морф 

поєднується з варіантними твірними основами (усіченою і неусіченою: 

дифузійний – дифузний). 
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Більшість відіменникових прикметникових словотвірних 

варіантів – це ад’єктиви, утворені за допомогою різних варіантів 

суфікса -н-: 1) інваріанта і його похідних складних варіантів, 

наприклад: -н- – -ичн-(-ічн-) (вибір за правилом дев’ятки), -н- – -альн-

(-ональн-,  -іональн-), -н- – -ивн- та ін; 2) тільки варіантних, похідних 

від -н- суфіксів:  -ивн- – -ічн-,     -ичн- – -альн-.  

На сучасному етапі розвитку мови варіанти суфікса -н- 

(інваріант із варіантом або два варіанти) бувають як вільними, так і 

позиційними. Наприклад, до іменникової основи аналогій- додається 

інваріантний формант -н-, а до усіченої основи цього ж іменника 

аналог- – варіантний складний формант -ічн-. Наприклад, 

аналогійний - аналогічний: Є наслідком аналогійного впливу [Грищ., 

27, 30]. Аналогічні зміни [НК]. Частіше ж вибір суфікса-інваріанта чи 

варіанта не пов’язаний з тою чи іншою позицією: ізохорний - 

ізохоричний, ізотермний - ізотермічний [Хем., 92], 

трансцендентний - трансцедентальний [НК] (в обох компонентах 

дериваційних варіантних пар словотворчий засіб додається до 

усічених твірних основ). 

Словотвірні варіантні пари прикметників з інваріантною 

морфемою -н- і її варіантами були відомі вже в XVI ст.»Творення 

прикметникових похідних від основ іншомовного походження 

спричинилося ...до виникнення гібридних за своєю структурою афік-

сів, які в багатьох випадках виділяються у морфемному складі 

прикметникових форм тільки умовно, тому що твірні основи не 

співвідносяться з відповідними іменниковими словозмінними осно-

вами, тобто не функціонують як так звані вільні морфеми» [3 : 148-

149]. Це гібридні варіантні форманти -ичн-/-ічн-, -альн-, -ональн-, -

арн-, -ивн-, які утворилися поєднанням латинських суфіксів ic-us, -al-

is, -ar-is, -iv-us з українським суфіксом -н-. 

На різних етапах розвитку нової української мови засвідчено 

чимало словотвірних варіантних пар зі запозиченими коренями, проте 

не всі вони рівноправні з погляду сучасної норми. Варіантні 

дериваційні пари певного періоду в сучасній українській мові могли 

розпастися або внаслідок ненормативності одного з компонентів, або 

внаслідок перетворення прикметників, утворених варіантними 

суфіксами, на пароніми. 
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Наприклад, із колишніх варіантних пар атмосферний - 

атмосферичний: Атмосферне тиснення. Атмосферичні опади [Кур., 

79], [Фав., 3]; фізичний - фізикальний: Хемія фізична. Хемія 

фізикальна [Фав., 111]; векторний - векторіальний [СУМ, I, 317]: 

Векторна і векторіяльна величина [Фав., 6]; камерний - камеральний 

[СУМ, IV, 82]; кольоїдний - кольоїдальний: Кольоїдний і 

кольоїдальний стан [Фав., 90], еліпсоїдний - еліпсоїдальний [СУМ, II, 

474]; циклоїдний - циклоїдальний [СУМ, XI, 212]; емоційний - 

емоціональний: Емоційний стан. Емоціональний характер [Уваги, 137]; 

пропорційний - пропорціональний: Пропорційні риси. Витонченість і 

вишуканість... не пропорціональні глибині змісту [СУМ, VIII, 260] 

нормативними в сучасній мові є тільки похідні з інваріантною 

морфемою -н-: атмосферний, фізичний, емоційний, пропорційний... 

Розійшлися в семантиці і стали паронімами такі колишні 

прикметникові словотвірні варіанти, як смертний - смертельний: 

Смертнії рани дарували. Не вразьте моїх смертельних ран [Гр., IV, 

156, 157] – на сучасному етапі нормативно: Смертна людина. 

Смертельна рана; ароматний - ароматичний: Ароматний оцет. 

Ароматичне повітря [СУМ, I, 61] – нормативно: Ароматна суниця, 

повітря, оцет. Ароматичні вуглеводні; музичний - музикальний: 

Музичний і музикальний звук [Фав., 25]. Граматика музикальна [Оном. 

і ап., 24] – нормативно: Граматика музична. Музикальний слух; 

професійний - професіональний: Професійна непідготованість. 

Професіональні інтереси [СУМ, VIII, 332] – нормативно: професійні 

секрети (від ім. професія) і професійний та професіональний філолог 

(від ім. професія та ім. професіонал). Останнім часом помітна 

тенденція: у значенні ‘який добре виконує свою справу’ також 

уживати прикметник професійний: Ти просто професійне калатало 

[Іздрик, 10]. Таким чином, обмежується функціонування дериватів із 

гібридними варіантними суфіксами, наприклад, -альн-, -іальн-, -

уальн-, -ональн-, -ичн-, -ічн-, -ивн-. Більш властивими сучасній 

українській мові стають деривати, утворені від іншомовних слів за 

допомогою інваріантного суфікса -н-. У найновіших виданнях вони 

з’являються, а частіше повертаються із забуття як альтернатива, якої 

не було в попередніх десятиліттях, інколи навіть переважаючи й 

витісняючи похідні з варіантними суфіксами: граційний - граціозний: 

Як сонячно маяв у їхніх граційних ручках національний стяг. 
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Останньою була чарчина молодої - така ж струнка і граціозна, як і вона 

[НК]; екзистенційний - екзистенціальний - екзистенціональний: 

Екзистенційні ідеї [Ільн., 30]. Філософія людського буття переходить в 

екзистенціальну філософію [Зар.філ.XXст., 114]. Екзистенціональні 

мотиви, зумовлені жахом буття [ЛС, 230] (із трьох прикметників 

найрідше сьогодні вживається екзистенціональний); категорійний - 

категоріальний: Виділення категорійного синтаксису, категорійної 

морфології, категорійного словотвору передбачає розв’язання 

проблеми їх ієрархії. Периферійність прислівника доповнюється його 

морфологічною (категорійною) периферійністю [Вих.Ч.м., 156] 

Трактують його як категоріальне значення [Гр.укр.м.М., 3]; 

функційний - функціональний (багатофункційний – багатофунк-

ціональний): Оцінюючи важливість функційних обов’язків, треба 

враховувати два критерії [Осн.політ.н., 197]. Принципи 

функціонального аналізу [Гр.укр.м.с. , 3]; Багатофункційна 

суфіксальна іменникова основа [Ков.серб., 46]; трансцендентний - 

трансцендентальний: Має передусім символічну, з 

трансцендентним розкриттям, природу образів [Ільн., 61]. Завдяки 

трансцендентальній редукції ми досягаємо сфери 

трансцендентальної свідомості [Зар.філ.XXст., 47]; синонімний - 

синонімічний (як відносні прикметники до ім. синонім, а не 

синоніміка): Часто у синонімних словах бачимо певне степенованнє [С-

С,Ґ., 59]. У межах паралельних синонімічних конструкцій [Ков., 16]. 

(вважаємо, що, прикметник синонімний точніше виражає відносність 

до іменника»синонім»; інтенційний - інтенціональний [Іст.укр.філ., 

48]; субстанційний - субстанціальний (субстанціональний) 

(транссубстанційний- транссубстанціальний) [Ім., 233]; 

маґнезійний - маґнезіальний [Хем., 119]. 

У багатьох сучасних варіантних парах, які донедавна існували 

як рівноважні або в яких переважали деривати з варіантними до -н- 

морфемами (-ичн-, -ічн-,  -альн-, -уальн-...), прикметники з 

інваріантним формантом -н- поступово витісняють з нормативного 

вжитку похідні з варіантними гібридними суфіксами, які, порівняно з 

попередніми десятиліттями, приблизно з 90-х рр. уживаються рідше. 

Наприклад, гімназійний - гімназіальний: Гімназійна братва. 

Гімназіальні роки [НК]; конвенційний - конвенціальний: Конвенцій-

ний тариф. Конвенціональна брехня [СУМ, IV, 256]; конфесійний - 
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конфесіональний: Конфесійний див. 1 релігійний [СС, I, 698]. Тільки 

конфесіональний [Інш., 359]; концепційний - концептуальний: 

...постмодернізму, схильного до концепційної та стильової еклектики 

[ЛС, 470]. Концептуальний аспект ідеї ноосфери В.І.Вернадського 

[Іст.укр.філ., 235]; потенційний - потенціальний (від ім. потенція): 

Потенційні і потенціальні можливості [СУМ, VII, 402]. Становили 

потенційну для іменника і дієслова одиницю [Вих.Ч.м., 228]; але від ім. 

потенціал – тільки потенціальний: Енергія потенціальна [НК], а на 

поч. XX ст. – ще й потенціяловий: Енерґія потенціяльна [Кур., 91]. 

Ґрадієнт потенціяльний і потенціяловий [Фав., 16]; бактерійний - 

бактеріальний [НК]; провінційний – провінціальний; церемонійний 

– церемоніальний; ораторний – ораторіальний; орбітний - 

орбітальний [Інв.]; фокусний - фокальний (від ім. фокус – оптичне 

поняття) [Кур., 129]: Фокальна площина. Фокусна віддаль [СУМ, X, 

611, 612] і навіть диференційний - диференціальний 

(‘розрізнювальний’), конфіденційний - конфіденціальний, мотива-

ційні бази яких українська мова не запозичила: Гальванометр 

диференційний і диференціяльний [Фав., 5, 15]. Запросив на 

конфіденційну розмову. Розмова мала бути конфіденціальна [СУМ, IV, 

273]. Із двох можливих прикметників на -н-ий і -альн-ий (-ональн-ий, 

-уальн-ий) пропонуємо надавати перевагу похідним з інваріантним 

суфіксом, адже це сприяє підвищенню активності власних 

словотворчих засобів. Щоправда, деякі деривати на -альн-ий ще й 

сьогодні не мають рівнозначних відповідників на -н-ий. Наприклад, в 

сучасній українській мові активно вживаються прикметники 

нормальний, національний, територіальний, матеріальний, 

раціональний, артеріальний, бронхіальний та ін. 

Якщо із двох словотвірних варіантів на -н-ий і -альн-ий (-

ональн-ий, -уальн-ий) переважно домінують прикметники з 

інваріантним суфіксом, то такі прикметники (на -н-ий) не мають чіткої 

переваги над прикметниками з варіантним суфіксом -ивн-. Більшість 

словотвірних варіантів на -н-ий і -ивн-ий абсолютно збігається за 

значенням, але переважно відрізняється частотою вживання. 

Наприклад, прикметники з інваріантним суфіксом домінують у таких 

парах, як ерозійний - ерозивний: Наслідок ерозійного руйнування. 

Методи кріотерапії ерозивних процесів кон’юнктиви й рогівки [НК]; 

дериваційний - деривативний: Розкрити діалектику дериваційної 
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структури слова [Ков., II, 14]. Деривативне (словотвірне) значення 

[Сл., 34] (похідний на -ивн- співвідносний ще й з іменником “дериват», 

тому пара перебуває на межі словотвірної варіантності та паронімії, її 

статус визначається тільки за контекстом); імітаційний - 

імітативний: Грали в імітаційні ігри. Імітативні дії [НК]; 

конвульсійний - конвульсивний: Конвульсійне дрижання повік. 

Конвульсивними рухами дістав сірники [СУМ, IV, 257], [СС, 695]; 

провокаційний - провокативний: Провокаційний виклик [СУМ, VIII, 

143]. Провокативний [Інв.]. 

Частіше вживаними є прикметники з варіантним суфіксом -ивн- 

у парах ситуаційний - ситуативний: Ситуаційний характер, 

контекст. Завдяки використанню ситуативних контекстів, ситуатив-

ний характер [НК]; деклараційний - декларативний [СУМ, II, 234]; 

медитаційний - медитативний [Ант., 84], меліораційний - 

меліоративний [СУМ, IV, 669]; регенераційний - регенеративний 

[СУМ, VIII, 476]. 

Сферою вживання і сполучуваністю відрізняються компоненти 

таких дериваційних варіантних пар, для яких часто характерні й 

відношення паронімії: варіаційний - варіативний: Варіаційна 

природа [СУМ, I, 293]. Варіативний фактор [НК]. Варіаційний 

використовується ширше (і як музичний, і як математичний терміни, і 

як загальновживане слово); репродукційний - репродуктивний: 

Репродукційні процеси. Бруньки... бувають вегетативні та 

репродуктивні [СУМ, VIII, 511, 512]. Прикметник репродуктивний 

вживається тільки у біології і психології, а репродукційний – ще й у 

фото- і поліграфічній галузях [ЛК]; індукційний - індуктивний, 

дедукційний - дедуктивний (індукційний, дедукційний і в суспільних 

науках – філософії, логіці, політології, і в фізиці, а індуктивний, 

дедуктивний – тільки в суспільних науках): Розглянемо такі типи 

аналізу: 1) індукційний..., 2) дедукційний...; [Осн.політ.н., II, 167]. 

Індуктивна логіка. Дедуктивна логіка [Філ., 121, 230]. Індукційна і 

дедукційна сила, течія [Кур., 95]. Індукційний струм і індуктивна 

методологія [НК]; флексійний - флективний: Флексійний голосний. 

Флективний, -а, -е голосний, мова, наголошування [НК]. Деякі сучасні 

українські ад’єктиви на -ивн-ий не мають відповідної пари з 

інваріантним суфіксом -н-: фіктивний, регресивний, агресивний, 

прогресивний... 
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Із двох можливих прикметникових дериваційних варіантів нової 

української мови на -н-ий і -ичн-ий (-ічн-ий) на сучасному етапі в 

основному усталилися прикметники з інваріантним засобом -н-, 

переваживши або й зовсім витіснивши ад’єктиви на -ичн-(-ічн-). 

Наприклад, гармонійний - гармонічний: Стать гармонійна й 

принадна. Гармонічний розвиток всієї людини [СУМ, II, 33]. Аналіза 

гармонійна. Гармонічний вібратор [Фав, 2]; меланхолійний - 

меланхолічний: Йшла з чудовою меланхолійною осолодою в грудях 

[Ш, I, 231]. Високі дзеркала... потопали в меланхолічному сутінку 

[СУМ, IV, 668, 669]; синхронний - синхронічний, діахронний - 

діахронічний: З... прийомами... синхронного та діахронного 

дослідження системи словотвору [Ков.серб., 4]. Завданням 

синхронічної дериваталогії є охоплення всієї системи... [Сл., 7]. 

Діахронічна дериватологія [Сл., 6]; філармонійний - філармонічний: 

Майстри філармонійного мистецтва. Філармонічний концерт [СУМ, X, 

591]; а також алкогольний - алкоголічний [НК]; антропоморфний - 

антропоморфічний [СУМ, I, 52]; ієрархійний - ієрархічний [НК]; 

кристальний - кристалічний [СУМ, IV, 349]; пародійний - 

пародичний [СУМ, VI, 73]; полігамний - полігамічний [СУМ, VII, 72], 

телескопний - телескопічний [СУМ, X, 63]. 

У деяких парах цієї моделі словотвірної варіантності, навпаки, 

більшу перевагу в сучасному вживанні поки що має дериват на -ичн-

ий (-ічн-ий). Наприклад, алергійний - алергічний: Алергійні 

захворювання. Алергічні хвороби [НК]; аналогійний - аналогічний: 

Аналогійний вплив [Грищ., 27]. Аналогічний - див. схожий [СС, I, 6]; 

дієтний - дієтичний [СУМ, II, 301]; поліфонний - поліфонічний 

[СУМ, VII, 84]. 

Рідко варіантну словотвірну пару утворюють похідні з 

інваріантним суфіксом -н- та складними варіантами -арн-, -озн-, -орн-

. Наприклад, елітний - елітарний: Елітне насіння [СС, I, 428]. 

Елітарні групи [НК]; фабульний - фабулярний: Фабульні комбінації. 

Фабулярна гострота поєднується з іронічною оповіддю [СУМ, X, 549]; 

ілюзійний - ілюзорний [НК]. 

Тенденцією сучасного періоду в новій українській мові є 

збільшення частотності функціонування дериватів з інваріантним 

суфіксом, навіть якщо в попередніх десятиріччях вони не фіксувалися 

взагалі або були рідкісними. 
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Компонентами дериваційних варіантних пар іноді є два 

прикметники, утворені за допомогою варіантних до -н- суфіксів: -

альн- – -ічн-, -еїчн- – -ічн-,    -аїчн- – -ічн-, -арн- – -ичн-, -альн- – -

ивн-. Наприклад: амфібрахіальний - амфібрахічний [СУМ, I, 41]; 

катастрофальний - катастрофічний [НК]; алгебраїчний - 

алгебричний [СУМ, I, 32]; тропеїчний - тропічний (від ім. троп) 

[СУМ, X, 283]; паразитарний - паразитичний: Паразитарні гриби. 

Паразитичні комахи [СУМ, VI, 63]; федеральний - федеративний: 

Федеральний уряд. Федеративний народний комісаріат [НК]. 

Малочисленними в сучасній українській мові є прикметникові 

дериваційні варіантні пари, утворені за допомогою інваріантного 

суфікса -н- і його українських варіантів -шн’- (-ішн’-, -ешн’-) від 

власне українських іменників (хоч загальновідомим є твердження, що 

суфікси -ішн’-, -ешн’- – це засоби творення відприслівникових 

прикметників). Поодинокі приклади цього явища були відомі ще до 

XIX ст., траплялися вони і в новому періоді української мови. Р.Смаль-

Стоцький на матеріалі словника Б.Грінченка робить висновок, що в 

основному суфікс -ішн’- наростає на прислівниках часу й місця 

(домашня забава, тамошній парубок, вчорашня вечера), але може бути 

і в відіменникових прикметниках (Іванішнє діло < Іван, літошнє сіно < 

літо), і тоді його треба чітко відрізняти від дисимілятивного -шн’- у 

відіменникових прикметниках типу»сердешний» [11 : 41]. Сьогодні 

рідковживаними або такими, що вийшли з ужитку, є компоненти з 

варіантним суфіксом у парах: недільний - неділешній: Недільного 

ранку долина.., потоки... наповнились теплом. Сяде [батько] з малими 

на призьбі в неділешній вечір [СУМ, V, 285, 284]; обідній - обідішній: 

Обідня спека. Обідішнє сонце [СУМ, V, 503]; літній - 

літошній/літішній: Як літнєє сонце. Літошній день дуже довгий 

[Гр., II, 371, 372]. І навпаки, частіше вживаним в однотипній 

дериваційній варіантній парі сінний - сінешній в сучасній українській 

мові є прикметник із варіантним суфіксом -ешн’-: Відчинені сінешні 

двері. У сінешніх дверях [Ант., 12]. А з сінного пороженька назад не 

вернися [СУМ, IX, 226, 225]. 

У XIX ст. варіювали і прикметники, утворені варіантами суфікса 

-н- – складними афіксами -ивн-(-івн-) і -овн-. У таких випадках суфікс 

-овн- і пізніший його вияв -івн-/-ивн- (не плутати з омонімним -ивн- в 

іншомовних прикметниках) «виступає єдино можливим позиційно 
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пов’язаним варіантним відповідником основної словотворчої 

морфеми -н-» [2 : 148]. Наприклад, духивний - духовний: Духивний 

батько [Б-Н, 126]. Духовна зброя [Гр., I, 459]; їстивний - їстовний 

(ситний, поживний): Сіно у мене їстивне. Який ваш хліб їстовний [Гр., 

II, 199, 200].  

У сучасні пароніми перетворилися такі колишні дериваційні 

варіанти на -н-ий і тельн-ий, як смертний - смертельний: Не вразьте 

моїх смертельних ран. Смертнії рани дарували [Гр., IV, 157]. 

Інколи словотвірна варіантність прикметників із суфіксом -н- 

зумовлена варіантністю твірної основи, наприклад амбіційний - 

амбітний: Амбіційний директор. Амбітний керівник [НК]; 

дифузійний - дифузний [Хем., 83]; флюоресценційний - 

флюоресцентний: Флюоресценційний і флюоресцентний плин, екран, 

ефект [Фав., 23, 111, 118]; фосфоресценційний - фосфоресцентний: 

Фосфоресценційне і фосфоресцентне тіло [Фав., 98]; безслівний - 

безсловесний: Вів з нею якусь безслівну розмову. О той суворий 

безсловесний знак [СС, I, 39]; [СУМ, I, 146]; безтільний - безтілесний 

[Фав., 5]. Перед формантом -н- варіюють переважно основи 

запозичених іменників та іменників колишньої s-основи. 

Загалом, варіантні прикметники, утворені різними варіантами 

суфікса -н-, а також від варіантних іменникових твірних основ, 

характерні для різних стилів нової української мови. Особливо це 

стосується середини XX ст., коли писемні джерела фіксують дуже 

багато паралельного функціонування ад’єктивів, утворених відповідно 

до національних внутрішньомовних законів, і ад’єктивів, 

впроваджених штучно, всупереч українській словотвірній нормі. 

Останні входили у звичку, часом навіть витісняючи будь-який 

паралелізм. Тоді норма не завжди відповідала статистичному 

критерію. Нерідко такі процеси мають циклічний характер, часом 

зумовлений різними позамовними чинниками. 

Тільки з кінця ХХ століття функціонування дериватів із 

гібридними варіантними суфіксами обмежується. У найновіших 

виданнях прикметники типу інтенційний, екзистенційний, 

трансцендентний, категорійний, синхронний, діахронний явно 

стали витісняти свої дериваційні варіанти на -альн-ий. Що ж до 

слововживання прикметників, утворених від варіантних іншомовних 

основ, то в науковій літературі останнім часом помітною стає перевага 



380 

 

дериватів моделі усічена твірна основа + -н-. Отже, на сучасному 

етапі формується чіткий напрям очищення словотвірної системи, як і 

мовної системи взагалі, від надмірних іншомовних впливів. У вжиток 

повертаються деривати, штучно вилучені з функціонування. В одних 

випадках вони стають тільки можливою альтернативою до того, що 

утворене на ненаціональній основі, в інших – активно співіснують із 

ним чи навіть витісняють його. Із кінця XX ст. все частіше надається 

перевага власне українським ресурсам, що посилює їх словотворчі 

можливості. Поки що ця тенденція найактивніше і найпослідовніше 

підтримується науковим стилем, зокрема філологічними текстами. 

Можливо, з часом вона узвичаїться і стане єдиною словотвірною 

нормою. Тому перспективним є поповнення картотеки і подальші 

дослідження дериватів із варіантними афіксами в різних стилях 

сучасної української мови. 
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DERIVATIONAL VARIATION OF ADJEKTIVES IN NEW 

UKRAINIAN LANGUAGE 

 

Iryna Kuzma 

 
This paper is devoted to derivational variation as special relations between adjectives. 

Derivational variation may be based not only on adding variant affixes to the same stem but 

also on adding the same affix to variant stems of the same root. The adjectival derivational 

variants derivatives from noun are analyzed in the structural, semantical and functional 

aspects in this investigation.  
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У статті розглянуто вторинні предикати процесу, виражені дієприкметниками. 

Проаналізовано зміну структурно-семантичних ознак зазначених предикатів, таких як 

динамічність, фазовість, часову локалізованість, унаслідок такої транспозиційної 

атрибутивної модифікації. Також розглянуто особливості суб’єкта та можливу 

обставинну детермінацію вторинних предикатних одиниць у формі дієприкметника. 

Ключові слова: предикат процесу, вторинність, транспозиційні модифікації, 

дієприкметник, означення. 

 

Предикати процесу в сучасній українській мові як один із 

основних типів таких синтаксем можуть бути представлені у структурі 

речення у вигляді як первинних, так і вторинних одиниць. У 

мовознавчій літературі ретельного аналізу зазнали перші, оскільки 

вони найкраще презентують свої функціонально-семантичні 

особливості та роль у формуванні елементарних семантичних 

структур [2], [4], [9], [11]. Їх первинність завжди зіставляється з 

функцією присудка, вираженого дієслівними лексемами: Город 

глушіє, – Вже не прополю (Л. Костенко). Люди закам’яніли (В. Винни-

ченко). Ранок яснішав та виднішав (І. Нечуй-Левицький). Натомість 

вторинний характер таких одиниць засвідчений транспозиціями в інші 

синтаксичні функції [5], [8], [10]. На сьогодні актуальними лишаються 

питання аналізу вторинних предикатів, зокрема транспозиційні вияви 

основних типів предикатів у структурі речення, кореляція їхніх 

семантичних ознак із формально-граматичними функціями.  

Вторинність предикатів у цілому зіставляється з функціями 

другорядних членів речення. У таких позиціях відбувається 

деформація їхніх основних семантичних ознак, хоча загалом вони 

зберігають свою кореферентність з первинними одиницями. Не 
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винятком є і предикати процесу: їхні функціонально-семантичні 

властивості, що включають значеннєві (поняттєві) ознаки, в основі 

яких здебільшого лежать опозиційні категорійні семи, такі як 

динамічність1, часова локалізованість2, фазовість3, пасивність 

суб’єкта4 [6], [9], зберігаються лише частково (залежно від 

граматичного способу вираження). У семантико-синтаксичних 

структурах предикати процесу можуть транспонуватись у позицію 

вторинних предикатних слів, набуваючи обставинної, об’єктної та 

означальної семантики, що відображено відповідними синтаксичними 

функціями на формальному рівні. Така транспозиція уможливлюється 

вживанням дієслів із значенням процесу в різних дієслівних формах та 

віддієслівними іменниками.  

                                                 
1Динамічними кваліфікують одиниці, що позначають дію в широкому 

значенні, мають часову перспективу, змінний темпоральний характер. Така 

ознака стосується як лексичних особливостей дієслова, так і граматичних: вона 

пов'язані із семантикою видових значень дієслова, тому може розглядатись у 

площині аспектуальності: Хлопець читає / Професор посивів. Натомість 

статичність розцінюється як опозиційна ознака до динамічності, яка у загальному 

філософському розумінні виступає синонімом спокою, а в мові включає дві 

ознаки предиката стосовно часу: 1) сталу властивість суб’єкта безвідносно до 

часу; 2) ознаку, що може мати часову характеристику. На цій підставі 

розмежовуємо предикати стану та якості: можна віртуально уявляти початок чи 

кінець певного стану, але не властивості, якою наділений предмет (Цей хлопчик 

сьогодні капризує / Цей хлопчик – такий капризуля!). 
2Часову локалізованість як семантичну категорію трактують на сьогодні як 

опозицію таких семантичних компонентів: 1) конкретності дії та ситуації загалом 

на часовій осі, тобто прикріпленості до якогось одного часового моменту чи 

періоду; 2) невизначеності чи часової узагальненості дії (ситуації). 
3Фазовість визначається як темпоральна послідовність трьох фаз дії / 

процесу (початку, середини та кінця) → принцип триєдності або ж 

протиставляється початок процесу його вичерпності → принцип бінарності. Така 

семантична ознака предиката обов’язково передбачає часову пов’язаність, тоді як 

її відсутність пов’язана з позачасовістю, відтак усі дієслівні предикати прийнято 

вважати фазовими. 
4Категорія активності / пасивності в лінгвістичних дослідженнях 

розцінюється як роль суб’єкта в реалізації події: виступає він безпосереднім 

каузатором тих змін, що виникають, чи ні. Опозицію «контрольованість / 

неконтрольованість» кваліфікуємо прихованою семантичною категорією (вслід 

за «активністю / пасивністю»), оскільки її поняттєвість не має граматичного 

вираження. 
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У формі дієприкметника транспозиція предикатів процесу у 

функцію означення досить поширена та відзначається багатьма 

специфічними семантичними особливостями, що корелюють з 

формально-граматичними особливостями цієї морфологічної форми, з 

одного боку, та з ознаками первинних предикатів – з іншого. Загалом 

дієприкметник нейтралізує значення процесу, позаяк значення 

атрибутивності таких одиниць на тлі речення сприймається як 

основне, формально засвідчуючи роль узгодженого означення. Такі 

вторинні предикати не відрізняються, на перший погляд, від будь-яких 

інших означальних детермінантів, виражених іншими частинами мови 

– прикметниками, займенниками, порядковими числівниками, 

функція узгодженого означення яких у реченні  засвідчена 

кореферентністю роду, числа та відмінка означуваного та означення, 

порівн: Так само хмуриться, немов брова святого, почорнілий 

іконостас; так само долівка, що викладена каменями-ріняками, 

вишіптує, повторює кожний людський крок (і кроки людські 

злітають високо під баню, як голуби); так само, як із самого початку 

постання храму, тут пахне сухим житнім полем, що проситься під 

серп (Р. Федорів). 

Варто зазначити, що відповідно до своїх семантичних 

особливостей предикати процесу в такій вторинній функції 

реалізуються лише формами активних дієприкметників доконаного 

виду: А скільки вихололих пташиних родинних вогнищ розкидано 

скрізь: під стріхами хатів і клунь, під мостами, у берегах річок, у 

пеньках, під корінням, під кущиками зів’ялої трави, на порубах, у 

купинах! (Є. Гуцало). Небо, збіліле від спеки, вже сивіє, мов 

попеліє (Леся Українка). Таких предикатних форм порівняно небагато. 

Це зумовлено тим, що більшість предикатів процесу засвідчують 

часову перспективу, відтак мають форму недоконаного виду, від якої 

не утворюються дієприкметники активного стану. Пасивність суб’єкта 

при процесах корелює граматично зі значенням неперехідності дієслів, 

адже від останніх, як відомо, і можна утворювати активні 

дієприкметникові форми. Означальна похідна обмежено зберігає 

структурно-семантичні ознаки процесуальності. Унаслідок такої 

деривації зберігаються субстанціальні характеристики, пов’язані з 

валентним потенціалом процесів, а часові характеристики 

нівелюються. Так, з огляду на форми доконаного виду таких 
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дієприкметникових форм, ознака динамічності засвідчена 

досягненням внутрішньої межі процесу, а значення атрибутивності 

засвідчує перехід від семантики динамічності до статичності. Розвиток 

останньої особливо помітно в непоширених означеннях: По зруділих 

стернях, затканих бабиним літом, ми збирали останні квітки 

(М. Коцюбинський); а  також у поширених, які не зазнали 

відокремлення: Над зарослими молодим сосняком схилами пагорбів 

ширяє, розкриливши нерухомі крила, птах (В. Дрозд). Ознаки 

атрибутивності в таких предикатах домінують, що підтверджують 

комунікативні показники висловлювання: такі члени речення не 

передбачають видільної інтонації, яка супроводжує зазвичай 

напівпредикативні компоненти, – власне, на формально-граматичному 

рівні такі одиниці ми не сприймаємо як засоби ускладнення простого 

речення. 

Ознака фазовості в дієслівних предикатах, виражених 

дієприкметниками, також зазнає семної модифікації: процеси, 

досягнувши кінцевої фазу розвитку, втрачають свою фазово-часову 

перспективу. Нейтралізація ознаки фазовості зближує предикати 

процесу в таких граматичних формах із власне статичними 

семантичними типами – субстантивними предикатами стану (Він 

сьогодні такий веселий) та якості (Миколка дуже дотепний), які 

прийнято вважати нефазовими, оскільки вони не локалізовані в часі, а 

лише віртуально існують в ньому. У дієприкметникових формах 

предикатів процесу досягнення виступає кінцевою фазою, стійкий 

вияв такої ознаки підготовлений її попереднім розвитком: Вона 

зробилася зів’яла, зсохла, як билина в спеку (І. Нечуй-Левицький). Він 

окинув поглядом звеселілі обличчя хлопців і подобрішав (А. Хорунжий). 

Така циклічність фазовості будується на основі бінарних опозицій, які 

творять складну структуру, відображаючи розвиток дії: формування 

початку → (через поступовий перехід) → завершення:  в’янути – 

зів’янути – зів’ялий. На основі циклів фазовості можемо говорити про 

семантико-граматичну деривацію одиниць як діалектику сфер статики 

і динаміки.  

Щодо іще однієї семантичної ознаки предикатів процесу – 

часової локалізованості, то у вторинних аналізованих одиницях 

відзначаємо наступне. На відміну від значення динамічності та 

фазовості, формально дієприкметникові деривати-процеси мають 
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фіксацію на часовій осі, засвідчену грамемами минулого часу (так 

званий зовнішній час) та доконаного виду (так званий внутрішній час). 

Однак така часова ознака не відповідає семантичному денотату 

прикріпленості до часової осі, адже одиниці, що засвідчують 

статичний результат, не можуть зіставлятися з реальним часовим 

відтинком / точкою в системі темпоральних координат. Часову ознаку 

сприймає генералізованою, як результат множинних фаз у певний, але 

не визначений часовий період: Сонце гріло своїм щедрим промінням і 

цю пірамідку свіжої паркої чорноземлі, вирослу край шляху 

(О. Гончар). У дієприкметникових зворотах із вторинними одиницями, 

як правило, не міститься часового детермінанту, який міг би чіткіше 

локалізувати в часі процеси. У такому граматичному вияві аналізовані 

предикати, однак, відрізняються від власне атрибутивних ознак, 

наприклад, прикметників, адже ознаку-процес сприймаємо як 

результат певних змін, а не як властивість чи якість, порівн.: Він [світ] 

одразу потемнів у моїх очах, коли я опинився перед поблідлою од 

страху і гніву матір’ю (М. Стельмах). / Тремтячий, блідий від 

хвилювання, він привітався до доктора, попрохав його сісти 

(М. Коцюбинський). 

Також варто звернути увагу на ступінь нейтралізації часових 

ознак у дієприкметникових формах залежно від формально-

граматичної функції дієприкметника. Недарма в сучасних граматиках 

частиномовне значення всіх дієприкметникових форм пропонують 

розмежовувати на синтаксичній підставі: дієприкметникові форми 

розчленовують на дієслівні та прикметникові утворення: «У сфері 

дієслова перебувають аналітичні дієприкметникові форми, бо вони 

виконують типову для нього формально-синтаксичну функцію» [3 : 

128]. «За семантичною ознакою дієприкметники ближче стоять до 

прикметників», – зазначає І. Вихованець [1 : 288]; відтак у функції 

означення такі форми варто розглядати як прикметники. Таке 

розмежування граматичної семантики лежить і в основі нашого 

розмежування вторинних предикатів процесу на дві групи, які 

відрізняються в структурно-семантичному аспекті різним ступенем 

нейтралізації часових ознак, властивих цьому семантичному типу, – 

динамічності, часової локалізованості та фазовості. Одиниці першої 

групи засвідчують повну модифікацію, вони формально зіставляються 

з функцією означення: Нема тут ні сирої затхлості, ні спертого 
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смороду застарілого людського поту й воску (Р. Федорів). Друга група 

включає предикати з частковою модифікацією, відповідно, вони 

формально зіставляються з функцією присудка: Каміння було поросле 

мохом, травою, витким зіллям, якимись маленькими жовтими 

квіточками (Марко Вовчок). 

Варто також зазначити, що транспозиційні вияви предикатів 

процесу в аналізованій атрибутивній функції також залежать від 

комунікативних чинників. Так, у функції відокремлених означень, як 

попередньо зазначалося у позиції характеристики ознаки 

динамічності, предикатні одиниці засвідчують менший ступінь 

нейтралізації часових показників: Він уміє ловити в степу коней, 

здичавілих за літо (за О. Донченком), тоді як невідокремлені – 

більший: У цім здичавілім саду тебе зустрів я на біду (П. Воронько). 

Власне, відокремленість / невідокремленість певною мірою корелює і 

з формально-структурними особливостями означень, виражених 

дієприкметниковими формами, – поширеними / непоширеними 

одиницями. Останні традиційно вважають ад’єктивованими, що 

фіксують і словники, напр.: «Побілілий а, е. Дієпр. акт. мин. 

ч. до побіліти. Марфа Долина стояла на своїх милицях, стискуючи 

держаки побілілими від напруги пальцями (С. Журахович) // у знач. 

прикм. Розвиднялося саме. Осокори в садочку, неначе намальовані, 

стоять на побілілому небі (А. Тесленко)» [12, Т. 6 : 616] (виділення та 

підкреслення наші), що виправдано з погляду їхньої структурно-

семантичної оцінки. 

На відміну від часових властивостей, субстанціональні 

особливості предикатів процесу в дієприкметникових транспозиціях 

зберігаються. Ознака пасивності суб’єктів та відсутністю контролю [6] 

з боку останніх залишається провідною ознакою процесів ув 

атрибутивній функції. Така особливість визначається низьким 

валентним потенціалом предикатів, який реалізується в одномісних 

семантично елементарних структурах, стосуючись здебільшого речень 

із непоширеними означеннями, що узгоджується і з граматичною 

властивістю активних дієприкметників – рідше утворювати звороти, 

на противагу від пасивних дієприкметників, а відтак більшою мірою 

ад’єктивуватися: Стиха лущиться зерно з перестиглого 

колоса (М. Коцюбинський). → (Колос перестиг). Варка підвела 

повеселілі очі, соромливо оглянула всіх (Ю. Збанацький). → (Очі 

http://sum.in.ua/s/pobility
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повеселіли). Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами, ти, мій 

бідний, зів'ялий квіте! (Леся Українка). → (Троянди зов’яли, квіт 

зів’яв). 

Суб’єкт процесу в реченнях із вторинними одиницями може 

невідповідно визначатися щодо семантичної ролі та формально-

граматичної функції. Приклади засвідчують різні особливості носіїв 

аналізованих вторинних результатів-процесів: 

1) первинний суб’єкт, що зіставляється формально з функцією 

підмета: Небо, збіліле від спеки, вже сивіє, мов попеліє (Леся Українка). 

→ (Небо сивіє. + Небо збіліло); 

2) вторинний суб’єкт, який відповідає прикладковому 

означенню: Працював у москалевій кузні й пан Станіслав, зубожілий 

шляхтич (О. Ільченко). → (Пан працював у кузні. + (Він) (був) 

шляхтичем. + (Він) шляхтич зубожів); 

3) вторинний суб’єкт (у первинній структурі – означальний 

детермінант), який формально виконує функцію неузгодженого 

означення: О земле з переораним чолом, з губами, пересохлими від 

сміху! (В. Симоненко). → (Земля з губами. + Губи пересохли); 

4) первинний власне об’єкт із суб’єктною транспозицією (який 

лише у семантично вторинному реченні є носієм ознаки), формально 

відповідає функції додатка: Вічний сон огортав зболіле тіло та 

потовчені кості (С. Ковалів). → (Сон огортав тіло. + Тіло зболіло); 

5) первинний локативний об’єкт у первинній структурі, що 

зіставляється з відповідною обставинною функцією: В цій зацвілій 

атмосфері єпархіального буття в’яли найбільш настійливі в 

живучості паростки, які й тримали сім’ю (І. Ле). → (В цій атмосфері 

в’яли паростки. + (Ця) атмосфера зацвіла). 

Окремої уваги заслуговують структурно-семантичні та 

граматичні особливості самих вторинних структур, які формують 

предикати процесу, демонструючи досягнутий результат у 

дієприкметникових формах (включно з ад’єктивованими похідними). 

Невисокий валентний потенціал первинних процесних предикатів, 

відображений у мінімальних, компактних структурах, також 

зберігається і в транспозиційних виявах таких одиниць. Предикати 

відкривають місце лише для суб’єктної синтаксеми, яка у структурі 

речення найчастіше виконує подвійну функцію щодо предикатної 

ознаки – стосується як вторинного предиката процесу, так і 
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первинного, причому будь-якого семантичного різновиду: На духовні 

посади йшли звичайно збіднілі шляхтичі (І. Франко). → Шляхтичі 

йшли (предикат дії первинний). + Шляхтичі збідніли (предикат 

процесу вторинний). = Шляхтичі збіднілі (результат предиката 

процесу). Також вторинні предикати процесу можуть засвідчувати 

полісуб’єктність: один із суб’єктів у такому разі стосується первинної 

семантичної структури речення, засвідчуючи функцію підмета, а 

інший – вторинної, формуючи з предикатом у дієприкметниковій 

формі зворот; таких предикатів засвідчено кількісно менше: По тім 

боці Пруту простяглася широка рівна низина, заросла лозою 

(О. Маковей). → Низина простяглася. + Низина (суб’єкт) заросла 

лозою (об’єкт). ↔ Лоза (суб’єкт) заросла (на низині). 

Як і первинні, вторинні предикати процесу також здатні 

сполучатися з обставинними детермінантами. Такі предикати 

найактивніше детермінуються компонентами зі значенням причини, 

виражених типово – формою родового відмінка з прийменником (для 

первинних предикатів-процесів найчастотнішою виділяємо 

детермінацію способу дії, порівняння та міри і ступеня [7 : 178]): Одно 

вузеньке віконце.. заліплене було пожовклим від сонця і дощу 

папером (І. Франко). Ну й бідова та Варка! Тоненька, пожовкла від 

пропасниці, а метка, мов козеня (М. Олійник). Я пропливаю шлюз і на 

мокрих, позеленілих від часу бетонних стінах читаю тисячі імен моїх 

прапрадідів (О. Довженко).  Шмигали сюди й туди здичавілі без 

господарів коти (О. Гончар). Однак натрапляємо і на інші, типові для 

предикатів процесу детермінанти: 

1) способу дії, міри і ступеня: Промоклий до нитки, втомлений 

і змарнілий, він переступив поріг рідної хати (П. Колесник). 

Розчепіреними пальцями лівої руки чесав білу бороду, трохи пожовклу 

від старості й тютюну (Л. Дмитерко); 

2) локативні: Мовчали навіть вартові од вежі, здичавілі в 

степу й охочі до розмови (О. Ільченко). Серед таких також 

натрапляємо і на детермінанти зі синкретичним значенням, із 

нашаруванням найчастотнішого значення – причини: Друзів згадаєм, в 

боях посивілих, і про загублених скажем по слову (Л. Первомайський);  

3) темпоральні: Вони спускаються попід парканами, з-поза яких 

звисають кущі давно відцвілого жасмину та бузку (І. Вільде). 
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Отож, у цілому вторинні предикати процесу в атрибутивній 

транспозиції засвідчують неоднорідність своїх семантичних ознак: 

найбільшої модифікації зазнають часові, меншою мірою транспозиція 

предикатів відображається на особливостях суб’єкта процесу та 

обставинній детермінації; на оцінку вторинних процесів впливають 

також комунікативні та структурно-граматичні чинники. 

Перспективним у дослідженні цього семантичного типу 

предикатів залишаються й інші транспозиції, пов’язані з такими 

морфологічними способами вираження, як інфінітив, іменник, 

дієприслівникові утворення. 

________________________________________________ 
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STRUCTURAL-SEMANTIC AND GRAMMATICAL FEATURES 

OF SECONDARY PREDICATES OF PROCESS EXPRESSED AS 

PARTICIPLES 

 

Halyna Kutnia 

 
Transposition modifications of predicates of process that are expressed as participles 

are studied in the article. Such predicates are found only in active voice forms, and they include 

the suffix -l-. The means of change of the semantic features of these secondary units, such as 

dynamic and phase characteristics, temporal localization, are researched. Neutralization of 

temporal features is the most prominent in participles that perform as attributes; it is less 

common in participles that function as predicates. Neutralization is affected by communicative 

factors, which correlate to isolated/non-isolated parts of the sentence; isolated parts of the 

sentence are less susceptible to neutralization. Structural-grammatical factors also influence 

neutralization, temporal features are subjected to neutralization in non-expanded units that 

gravitate towards adjectives; in participial constructions the semantic features of secondary 

processes are moderately neutralized. 

Additionally, the semantic subjects of secondary predicates of process and their formal 

grammatical functions (the subject, the object, the attribute, the adverbial) are studied in this 

article; such subjects have passive characteristics, which are also present in the case of main 

predicates. 

The circumstantial determination of transpositional predicates of process was analyzed 

in a separate part of the article. Unlike primary units, they are frequently determined by causal 

components; there are examples indicating their combinability with determinants of degree and 

measure, manner, locativity and temporality. 

Key words: predicat of process, secondary units, neutralization of temporal features, 

semantic subject, participle, attribute. 
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Простежено на основі писемних пам’яток та лексикографічних джерел 

еволюцію значення базової лексеми ВІРА, динаміку її семантико-словотвірних зв’язків 

з похідними вірний, вірувати, вірити.  

На основі лексикографічних джерел та писемних пам’яток української мови 

вдалося виявити динаміку розвитку семантичної структури твірного слова віра та його 

похідних вірний, вірувати, вірити, простежити активізацію їхніх значень у різний 

історичний період, уточнити місце кожної лексеми в системі української мови від 

найдавніших часів до сьогодні. 

Ключові слова: базова лексема, похідні слова, словотвірна парадигма, 

лексикографічні джерела, писемні пам’ятки. 

 

Корінь вір- генетично є основною значущою частиною базового 

слова віра, що є вершиною словотвірного гнізда в сучасній українській 

мові. 

Історично лексему віра визначають як непохідне слово 

праслов’янського походження, яке сягає пластів індоєвропейської 

лексики і має індоєвропейський корінь * ṷēr- «справжній» [9 : 402]. 

Первісна ад’єктивна природа кореневої морфеми підтверджує 

іменний тип основи у праслов’янській мові vĕra ≤ *vēra, який 

успадковує давньоруська мова вѣра та інші слов’янські мови, зокрема 

р. бл. м. вера, п. wiara, ч. víra , слц. viera , вл. нл. wĕra , болг. вяра , схв. 

вjëра, слн. véra , стсл. вѣрɑ [9 : 402].  

Спільним показником граматичного значення жіночого роду 

праслов’янського імені *vēra в усіх слов’янських мовах є флексія -а. 

Відомо, що «у праіндоєвропейській мові іменники з основою на -ā в 

наз. відм. одн. не мали флексії, вираженої звуковими засобами 

(нульова флексія)» [10 : 19]. У спільнослов’янській мові відбувається 
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перерозподіл структурних елементів слова: праіндоєвропейський 

основотворчий суфікс -ā- перетворюється на праслов’янське 

закінчення -ā- → -а, що його й успадковує давньоруська мова в 

іменниках на зразок вод-а, зємл-ѩ, укр. вод-а, земл-я [10 : 19]. 

Встановлення граматичної природи кореневої морфеми вір- та 

базового слова віра є визначальним для характеристики процесу 

творення похідних слів, що реалізують іменну семантику твірного 

слова впродовж історичного розвитку української мови різними 

словотворчими ресурсами в межах різних лексико-граматичних класів 

слів, зокрема іменників, прикметників та дієслів.  

На думку В. В. Ґрещука, «вивчення дериваційних мікросистем, 

що ґрунтуються на частиномовній спільності твірних основ, дозволяє 

виявити системні явища словотвору» (6 : 19). Автор переконаний, що 

найкраще дає змогу виявити системну організацію словотвору в 

такому розрізі, при якому «системність ґрунтується на константно-

змінній рівновазі, константна частина якої підтримується 

формально-семантичною тотожністю твірної основи, а змінна – 

різнофункціональними дериваційними формантами» словотвірна 

парадигма (СП) [6 : 19].  

У сучасній українській дериватології усталилося поняття СП як 

«комплексної одиниці словотвірної системи мови, яка містить 

сукупність похідних, що мають одну і ту ж твірну основу і знаходяться 

на одному ступені словотворення» [2 : 167].  

«Члени СП рівноправні і пов’язані за змістом через 

посередництво того самого твірного» [31 : 572].  

Дослідники Є. С. Кубрякова та П. А. Соболєва вважають , що всі 

члени парадигми дублюють певний набір вихідних значень (будь-яке 

значення основи проходить по всій парадигмі), а в дериватах гнізд, 

вершинами яких є полісемічні слова, можуть вибірково 

відображатися одні значення вершини і не відображатися інші. 

Важко також передбачити, які зі значень вершини будуть реалізовані 

в похідних [Цит. за: 7 : 45].  

В. В. Ґрещук обґрунтував доцільність використання СП як 

одиниці історичного словотвору, оскільки поняття словотвірна 

парадигма (СП) дає змогу «простежити історичні зміни дериваційного 

потенціалу і його реалізації в окремих похідних слів і їхніх 
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різноманітних лексико-граматичних та формально-семантичних 

класів» [7 : 47]. 

Мета статті – подати аналіз конкретної СП іменника ВІРА в 

історичній перспективі; на основі писемних пам’яток та 

лексикографічних джерел простежити еволюцію значення базової 

лексеми віра, динаміку її словотвірних зв’язків з дериватами різних 

лексико-граматичних та структурних класів СГ першого ступеня 

похідності. 

Коренева морфема вір- функціонує у структурі споріднених слів 

як носій основного лексичного значення, що підтверджує 

діалектичний характер словотвірного процесу, який виявляється в 

тому, «що ізольованих кореневих чи похідних основ у мовній дійсності 

не існує, як не існує семантики кореневої морфеми чи так званого 

кореня слова» [5 : 9]. 

Вихідною базовою лексемою СП похідних з коренем вір-  є 

іменник ВІРА.  

У сучасній українській мові слово ВІРА1 реалізує 3 значення: 

«1. Упевненість у чомусь, у здійсненні чого-небудь // Впевненість у 

позитивних якостях кого-небудь, у правильності, розумності чиєїсь 

поведінки. 2. Те саме, що довір’я. 3. рел. Визнання існування бога, 

переконання в реальності існування чогось надприродного // Те або 

інше релігійне вчення, віровизнання» [26 : 678].  

Така семантична палітра слова ВІРА1 та послідовність 

розташування лексичних значень в основному відображає еволюцію 

семантичних процесів базової лексеми, однак не дає уявлення про 

первісну сему, закладену в індоєвропейському корені *ṷēr- 

«справжній», яку успадкувало праслов’янське слово věra ≤ *vēra, яке 

споріднене з лат. vērus «дійсний, справжній, істинний» [9 : 402]. 

Первісну сему, закладену в первинному лексичному значенні 

слова, фіксують словники мови києворуського періоду, напр.: «ВѢРА 

– fides – … – правда» [29 : 490–491]; ВѢРА1 «1. Истина, правда; то, чему 

можна верить» [20 : 79–80].  

Еволюція семантики слова ВІРА пов’язана з виникненням на 

основі первісної семи компонента ’те, чому можна вірити’ і появою 

нового лексичного значення ’довір’я’, напр.: ВѢР/А «1. Вера, доверие» 

(19 : 299–300). У подальшому розширення семантики відбувається 

через прирощення семантичного компонента ’визнавати що-небудь за 
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правду’, що приводить до появи лексичного значення ’упевненість в 

істинності чогось’, напр.: ВѢРА, ВЕРА, ВИРА «1. (упевненість в 

істинності чогось, у можливості здійснення чого-небудь) віра Адамъ и 

Ева ... въ вѣре ... зоставали сталыми (Київ, 1621 Коп. Пал. 821)» [27 : 

145]. 

Первинні значення, однак, починає витісняти на периферію 

інше лексичне значення, яке пов’язане з вірою в Бога та інші 

надприродні сили, а також з релігійним вченням, пор.: ВѢРА, ВЄРА, 

ВѦРА «1. (віросповідання) віра ... подлугъ хрестьяньскоѣ веры 

(Чжюрзев, 1403 ДГМ)» (25 : 229–230); а також ВѢРА «1. Убеждение в 

существовании бога и иных сверхестественных сил и явлений. 2. 

Религиозное учение; вероисповедание // Религиозные представления, 

верования» [21 : 34–36]. 

В українській мові ХVІІІ ст. іменник ВІРА переважно 

функціонує зі своїм первинним лексичним значенням, а релігійний 

зміст відображає друге лексичне значення, напр.: ВІРА «1. Вѣра, 

довѣріе. 2. Вѣра, релігія. Хто за віру умірає, той собі царство 

заробляє. Ном. № 1.» [22 : 239].  

На нашу думку, розширення семантики лексеми ВІРА і поява 

нових лексичних значень пов’язана з перехрещенням семантичних 

полів лексем ПРАВДА, ІСТИНА та БОГ, РЕЛІГІЯ, яке закладене у 

сприйнятті без застережень Бога як самої Правди і всього того, що 

«Він нам сказав та об’явив і що свята Церква пропонує нам вірити (Як. 

2, 26)» [13 : 430].  

З іншого боку, деякі лексикографічні джерела, наприклад 

сучасної польської мови, засвідчують віддаленість семантичних 

компонентів ’віра в Бога’ і ’релігія’ , що виявляється в появі слів-

омонімів wiara I і wiara II [34 : 1218]. 

Крім зазначених елементів, іменник ВІРА1 в різний історичний 

період виражає інші значення, зокрема: «присяга, клятва» [29]; 

«2. Верность, честность, добросовестность. 3. Обещание, заверение» 

[19]; «2. (відданість) вірність. 3. достовірність. 4. довір’я. 5. свідчення 

правдивості» [25]; «4. Відданість, вірність. 5. Свідчення правдивості 

(клятва, присяга). 6. Довір’я. 7. Достовірність. 8. (підтвердження 

правдивості) свідчення. 9. Присуд» (27); «народъ» [22]. Ці значення 

лексема ВІРА реалізує в різних контекстах, напр.: Служити вірою і 

правдою (тобто віддано, вірно); Продати на віру (тобто в борг). 
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Як засвідчують лексикографічні джерела, аналізовані 

семантичні компоненти лексема ВІРА1 зберігає упродовж багатьох 

століть з різним ступенем активізації, їх переймають давні похідні 

слова словотвірної парадигми (СП), зокрема прикметник вірний та 

дієслова вірити, вірувати. 

Прикметник вірний у СП іменника віра є найдавнішим 

суфіксальним утворенням. Формальним виразником ад’єктивного 

значення в структурі прикметникової основи є формант -н-. Відомо, що 

в індоєвропейській прамові були «мало поширені прикметники n-

основ» [10 : 164]. Індоєвропейський корінь вір- первісно міг 

поєднувати в собі ад’єктивне і предметне значення, пор.: іє. * ṷēr- 

«справжній», ірл. fir «вірний»; лат. vērus «дійсний, справжній, 

істинний», свн. wār, нвн. wahr «тс. » [9 : 402], що підтверджує висновки 

науковців про первісну нерозчленованість іменника і прикметника в 

індоєвропейській прамові [9 : 163].  

Доступні писемні пам’ятки української мови фіксують 

прикметник, основа якого ускладнена суфіксом -н-, напр.: вѣрьныи 

[29]; вѣрныи, вѣрнїи, вѣрни, вѣрєнъ, вєрєнъ, верніи, вєрныи, вэрны, 

вирни, вирєн [25]; вѣрный, вірний, вѣрній, вѣръный, вѣрьный, верный, 

веръный, вирный, вірный, вѣренъ, верень [27]; вірний [22; 26].  

Писемна пам’ятка ХІІ ст. фіксує прикметник вѣрьньныи, у якому 

суфікс -н- приєднується до прикметникової основи, напр.: 

«Въсплекати достоино пьсньми хвалоу трьсвятѫю вѣрньнами 

ѹстами. Стихир. ХІІ в.» [29 : 493].  

Семантико-словотвірний зв’язок іменника віра і прикметника 

вірний в українській мові є нерозривним упродовж усього історичного 

розвитку. Здебільшого похідний прикметник вірний переймає основні 

семи твірного слова віра та актуалізує їх на рівні з базовою лексемою. 

Наприклад, пам’ятки ХІ ст. фіксують іменник ВѢРА1 з релігійним 

значенням: «4. Вера в бога, религиозное чувство: Вѣра без дѣлъ 

мърьтва ѥсть, ѩко и дѣла без вѣры (Изб. 1076, 115)» [19 : 299–300] і 

відповідно прикметник ВѢРНЫИ, напр.: «ВѢРНЫИ 3. 

Исповедующий христианскую веру, верующий; в роли с. Христианин: 

божиѥ свѧщениѥ падающа вѣрьныимъ. Стих 1156–1163, 97 об. въ 

славоу х(с)воу на ползȣ вѣрнымъ. Пр. 1383, 127а» [19 : 303]. Лише 

Словник староукраїнської мови 14–15 ст. не засвідчує випадків 

вживання прикметника вірний зі значенням, яке споріднює його з 
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іменником віра через сакральний зміст, пор.: «слуга нашъ вѣрныи 

(Судомир, 1361 AGZ 6)» [25 : 230–231]. Однак прикметник вірний в 

українській мові впродовж історичних часів не втрачає релігійного 

змісту, хоча це значення для нього, як показують лексикографічні 

джерела, не було основним, пор.: «ВѢРНЫЙ, ВѢРНИЙ, ВѢРНІЙ, 

ВѢРЪНЫЙ, ВѢРЬНЫЙ, ВЕРНЫЙ, ВЕРЪНЫЙ, ВИРНЫЙ, 

ВІРНЫЙ, ВѢРЕНЪ, ВЕРЕНЬ прикм. … 7. (який визнає, сповідує 

догмати певної віри, релігії) вірний  ... вѣрнии будучи бо˜у, служили 

ємоу... (1556–1561 ПЄ 295); ... Ѡто тѧ просимъ вѣрныи ч˜лвѣки 

(Чернігів, 1646 Перло 17 зв. –18). у знач. ім. (той, хто визнає догмати 

певної віри, релігії) вірний: придѣ(м) и поклонѣмсѧ вси вѣрнии кр(с)тȣ 

г(с)ню (1489 Чет. 25 зв.) [27 : 155–156]; «Вірний 1) Вѣрный, 

преданный. 2) Истинный, дѣйствительный. 3) Правовѣрный» [22 : 

240]. 

На відміну від української мови, у сучасній російській мові 

прикметник верный трактують як непохідне нечленоване слово, що є 

вершиною окремого СГ і не має словотвірного зв’язку з іменником 

вера [30 : 122]. Причиною такого явища може бути звуження 

семантики прикметника верный, який у сучасній російській мові не 

містить релігійного семантичного компонента, пор.: верный «1. 

Соответствующий истине, правильный, точный. 2. Несомненный, 

неизбежный. 3. Надежный, прочный, стойкий, преданный. 4. верно, 

вводн. сл. Должно быть, вероятно. 5. верно частица Выражает 

утверждение, да, дейсвительно» [16 : 79].  

Релігійний зміст концентрує однозначне віддієслівне утворення 

верующий «Признающий существование бога» [16 : 79]. Співзвучний з 

ним і поширений у сучасній українській мові субстантивований 

дієприкметник віруючий «Людина, що визнає існування бога; релігійна 

людина» [26 : І : 682], а також термін релігієзнавства віруючий «Особа 

як носій певного релігійного світогляду» [33 : 83] або елемент 

богослужбових текстів, наприклад, «... Ним віруючі мужніють і 

стають вірними своєму покликанню до кінця [23 : 153]; ... Через 

Церкву Бог втілює свій *задум, спасаючи віруючих [23 : 150]; Для 

віруючого не буде *суду. Він уже воскрес, ходить у світлі і має життя 

вічне. Навпаки, невіруючий «уже засуджений» (23 : 152) можна 

вважати, вслід за С. Караванським, совєтизмом [12 : 23], рівноцінним 

замінником якого є прикметник вірний. Саме цю лексему послідовно 
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вживає Митрополит Андрей Шептицький у пастирських посланнях до 

вірних, богословських творах, документах і листах 

загальноцерковного значення [14], а також інші Глави УГКЦ, зокрема 

Блаженніший Любомир Гузар, напр.: «Твори Слуги Божого 

Митрополита Андрея – це великий скарб християнської мудрости, 

який кожний вірний нашої Церкви повинен знати» [14 : 6]. 
Щоправда, С. Караванський виразно диференціює семантику 

російських лексем верующий і верующие. На його думку, прикметник 
вірні може бути відповідником лише до форми множини 
субстантивованого російського іменника верующие, а перифраз «той, 
хто (що) вірує» та відповідно іменники вірянин і віряни можуть 
замінити обидва російських слова [12 : 23). Серед відповідників до 
російського верующий С. Караванський зазначає також іменник вірник, 
а до російського верующие іменник миряни. Щодо слова вірник, то його 
подають також інші українські мовознавці як еквівалент до 
субстантивованого прикметника вірний, напр.: «Вірний ім. і вірянин, 
вірник Охрещений учасник богослужіння» [17 : 37]. В історії 
української мови іменник вірник фіксує І. Срезневський з кількома 
значеннями, пор.: «ВѢРЬНИКЪ – вѣрный, fidelis … (въ смыслѣ 
приверженецъ): И ѥлико же ѥ вѣрникъ Бж˜ии. да нынѣ молѧтьсѧ на 
мѣстѣ томь. Изб. 1073 г. 257 … – вѣрный (своему слову): – Вѣрникъ 
есть в словесехъ своихъ Богъ. Конст. Болг. поуч. – … и Новгородцу 
дати подъ грамоту вѣрникъ, а на Ругодивѣ судьѣ объявити, а 
выводного дати денга … Дог. гр. Новг. 1481 г.» [29 : 492). Близькість 
звучання призвела до ототожнення значення слів ВѢРА і ВИРА, пор.: 
«ВИРА = ВѢРА – денежная пѣня, замѣняющая смертную казнь … – 
денежная пѣня за убійство свободнаго человѣка; пѣня за разныя 
преступленія» [29 : 262) та відповідно похідних вѣрьникъ і 
вирьникъ, пор.: «ВѢРЬНИКЪ см. ВИРЬНИКЪ» [29 : 492]; 
«ВИРЬНИКЪ = ВѢРЬНИКЪ: – … То то вирникоу съ ωтрокомь. Р. 
Прав. Яр. (по Син. ср.; = вѣрьнику. по с. ХІV в.)» [29 : 264]; «Вирьник|ъ 
Лицо, назначаемое князем для суда и сбора вир» [19 : 232). Крім 
вказаного семантичного наповнення, лексема вірник була носієм 
значення «Довѣренное лицо, повѣренный» [22 : 240) і в сучасній 
українській мові функціонує як застаріле слово, напр.: «Вірник заст. 
Довірена особа» [26 : 681]. Очевидно, використання іменника вірник у 
релігійній сфері може активізувати його давнє лексичне значення 
«слуга Божий», яке суттєво відрізнятиме його від слів віруючий, 
вірянин, вірний, вірні. З цим значенням у богослужбових текстах 
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функціонує лексема довірені, напр.: «На чолі свого народу Бог ставить 
Своїх довірених. Вони не стільки політичні діячі, релігійні посланці, 
*посередники, *місія яких – зробити Ізраїль «*царством священиків і 
народом святим» [23 : 155).  

Як бачимо, семантика іменника вірний у спеціальних 
лексикографічних джерелах суттєво звужена, а заглиблення в зміст 
поняття виявляє його гіперо-гіпонімічні зв’язки з іменником мирянин, 
напр.: «Вірні поділяються на три стани: миряни, духовенство та 
богопосвячені» [32 : 36]. С. Караванський подає як відповідники до 
російського слова верующие іменники віряни і миряни. Семантично 
тотожними їх можна вважати, на нашу думку, лише в частині значень, 
пор.: «Мирянин Особа, що не належить до духівництва» [17 : 74) і 
вірянин як похідне утворення від іменника віра в значенні: «Народъ. 
Прийде віра християнськая во небесний рай. Гол. ІІІ. 271. Ум.» [22 : 
239). У цьому значенні семантично близьким до них може бути 
лексема вірник, вжита у вузькодіалектному значенні «парфіянин» [4].  

Порівняно з похідними вірянин, мирянин, вірник 
субстантивований прикметник вірні в значенні «3. рел. Про людей, які 
неухильно дотримуються догматів якоїсь віри, релігії; правовірні» [26 
: 681) має найбільш широке значення і семантично є найближчим до 
лексеми вірник. Однак у релігійних текстах семантика субстантива 
вірні уточнюється, пор.: «Вірні – назва мирян, що беруть участь у 
таїнствах» [1 : 58). У цьому контексті іменнику вірні протиставляється 
субстантив оглашенні в значенні «Люди, що приготовлялися до 
прийняття християнства і ждали торжества свого хрещення» [1 : 58], 
пор.: «Вѣрный … 3. Крещенный, принятый в общину (пртвп. 
ωглашенномȣ): літȣргіа вѣрныхъ» [18 : 101]. 

Наявність релігійного змісту в прикметнику вірний у сучасній 
українській мові засвідчує Словник синонімів української мови, який 
подає його як компонент синонімічного ряду ад’єктива релігійний, 
напр.: «РЕЛІГІЙНИЙ (який вірить у Бога), БОГОМІЛЬНИЙ 
[БОГОМОЛЬНИЙ], ВІРУЮЧИЙ, ВІРНИЙ; НАБОЖНИЙ, 
ПОБОЖНИЙ ...» [24 : 521). Жаль, що значення єдиного з цілого 
синонімічного ряду слова вірний автори Словника синонімів не 
увиразнили прикладами (ілюстративним матеріалом). 

Дослідження семантики прикметника вірний в історичному 
розрізі демонструє здатність похідного слова послаблювати 
семантичний зв’язок з окремими значеннями твірного, з одного боку, 
та набувати нових семантичних компонентів, з іншого. Так, 
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прикметник вірний у значенні «2. розм., рідко. Те саме, що 
правильний 1; правдивий, точний» [26 : 680), що містить первинну 
сему твірного слова віра ’правда, істина’, у сучасній українській мові є 
рідковживаним, а цю семантику виражають прикметники правдивий, 
істинний. До речі, такого звуження сфери функціонування і частоти 
вживання прикметника вірний раніше не було, пор.: «Ві́рний, -а, -е. 
Вѣрный, преданный. Ой вийди, вийди, дівчинонько моя вірная. Мет. 
81. Ночує ніченьку з вірною дружиною. Н. п. Без вірного друга великая 
туга. Ном. № 9021. Прошу тебе, милий, вірними словами. Мет. 47. 2) 
Истинный, дѣйствительный. 3) Правовѣрный. Прохало два вірних 
одного невірного: дай нам те, що лучче царства небесного. Ном., стр. 
290, № 3. Ум.» [22 : 240]. Основним для прикметника вірний стало 
значення «1. Який заслуговує на довір’я» [26 : 680). У семантичній 
структурі твірного іменника віра компонент ’довір’я’ міг бути 
основним у певний історичний період, напр.: «Вѣр/а 1. Вера, доверие. 
2. Верность, честность, добросовестность. 3. Обещание, заверение. 4. 
Вера о бого, религиозное чувство. 5. Вероучение; вероисповедание. 6. 
Христианская вера» [19 : 299–230], однак з часом це значення 
переміщається на периферію, напр.: «Вѣра, вера, вира 1. (упевненість 
в істинності чогось, у можливості здійснення чого-небудь) віра. 2. 
(релігійні переконання в існуванні Бога, інших надприродних сил) 
віра. 3. (те або інше релігійне вчення; віросповідання) віра. ... 6. 
Довір’я. 7. Достовірність. 8. (підтвердження важливості) свідчення. 9. 
Присуд» [27 : 145–149]. 

Розвиток семантики прикметника вірний відбувається через 
появу значень, яких не містить базова лексема віра, напр.: «3. розм., 
рідко. Те саме, що неминучий; певний» [26 : 680). 

Безпосередньо утворені від іменника віра дієслова вірити і 
вірувати, які мають у своїй структурі суфікси -и(ти) ≤ псл. -і-ti: укр. 
гнівити, білити, дрібнити [11 : 148] і суфікс -ува(ти) ≤ псл. -ova-ti: укр. 
межувати, ковалювати [11 : 149]. 

Лексема вірувати є давнім утворенням, яке відоме ще 
українській мові києворуського періоду. Українські дериватологи 
стверджують, що основна група неперехідних дієслів на -ува- (-юва-), 
що виражають психічний або фізичний стан людини і відповідно до 
твірної основи виражають значення ’перебувати в стані, названому 
твірною основою мотивуючого іменника’, «існували ще в період 
східнослов’янської мовної єдності: бѣдовати, вѣровати…» [28 : 176), 
однак «у сучасній українській мові цей словотвірний тип розвитку не 
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дістав, наведеними прикладами майже вичерпується ряд таких 
дериватів» [28 : 176). Дієслово вірувати писемні пам’ятки української 
мови фіксують із найдавніших часів з різним значенням, напр.: 
«Вѣровати, вѣрȣю: – credere, …: – Аще можеши вѣровати, вьсѩ 
възможьна вѣроуѭщоуоумоу. Мр. ІХ. 23. Остр. ев.» [29 : 492]; 
«Вѣроувати див. вєровати. Вєровати дієсл. вірити (кому):  а вы о 
въсєм вѣроуитє. Дольний Торг, 1475 BD II, 336» [25 : 165); «Вѣровати, 
веровати 1. (бути переконаним у чому-небудь) вірити. (бути 
релігійним, вірити в існування Бога) вірувати. 2. (довіряти комусь, 
чиїм-небудь словам) вірити. 3. Надіятися» [27 : 157).  

Поступово релігійний компонент семантики стає визначальним 
і в сучасній українській мові є основним, пор.: «ВІРУВАТИ 1. Бути 
релігійним, вірити в Бога, у надприродні сили. 2. рідко. Бути певним, 
переконаним у чому-небудь» [3 : 147). Від нього походить форма 
вірую, яка стала назвою молитви: «Вірую Символъ вѣры. Говори, 
Грицю, Богородицю, а я буду Вірую. Ном. № 12962» [22 : 240]. 

Паралельно з дієсловом вірувати функціонує як давнє 
утворення дієслово вірити. На думку В. Даля, відмінність між цими 
дієсловами полягає в тому, що дієслово «вѣровати сильнѣе, 
положительнѣе, чѣмъ вѣрить и уптрб. о предметахъ высшихъ» [8 : 
331].  

Сучасні українські мовознавці трактують дієслова вірувати і 
вірити, а також російські веровать і верить як «спільнокореневі 
дієслівні пари, різні за семантикою чи стилістичним забарвленням і 
сферами функціонування у мовленні» [5 : 185]. 

Історично дієслова вірувати і вірити є семантично близькими. 
Цю семантичну близькість забезпечує словотвірний зв’язок з 
іменником віра, від якого обидва деривати утворилися і перейняли 
спільні компоненти значення, пор.: «Вѣр/овати 1. Верить, доверять // 
испытывать доверие, полагаться на кого-л., что-л // предавать значение 
// считать, быть убежденным. 2. Веровать в кого-л, что-л.; поклоняться 
кому-л, чему-л. 3. Веровать в Христа, быть христианином» [19 : ІІ : 
301–302] і «Вѣр/ити Верить, доверять» [19 : 300).  

Специфіка значень українських дієслів вірувати і вірити та 
актуалізація цих значень упродовж історичного розвитку тяжіє до того, 
що для дієслова вірувати основним є значення, яке містить релігійний 
компонент, напр.: «Вѣровати, веровати дієсл. недок. 1. … (бути 
переконаним у чому-небудь) вірити …; (бути релігійним, вірити в 
існування Бога) вірувати: и почали вѣровати въ с˜тȣю троицю (1489 
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Чет. 40 зв.).  2. … (довіряти комусь, чиїм-небудь словам) вірити. 3. … 
Надіятися» [27 : 157]. Для дієслова вірити релігійний зміст не є 
визначальним, пор.: «Вѣрити, вѣрить, вѣріти, вѣрыти, верити, 
верыти, верѣти, вирити, вірити дієсл. недок. 1. … (бути впевненим, 
переконаним у чому-небудь) вірити; … (приймати щось за правду) 
вірити. 2. … (мати довір’я до когось) довіряти. 3. … (дотримуватися 
релігійним поглядів, бути релігійним) вірити: … и за всѣхъ вѣрнъны(х) 
хр(с)тьянъ, которыи жь вѣрѧть въ с˜тȣю троицю (1489 Чет. 52 зв.). 
4. … Визнавати: ...вѣрити головою ц˜ркви (Острог, 1599 Кл. Остр. 221) 
…» [27 : 149–151].  

Ця тенденція до спеціалізації значень дієслів з часом 

посилюється, пор.: «Вірувати, -рую, -єш, гл. Вѣровать. Богу молиться, 

а чорту вірує. Ном. № 1137. Хто в Бога вірує, рятуйте! Котл. Ен. II. 

30» [22 : 240] і «Вірити, -рю, -риш, гл. 1) Вѣрить. Не вірь, то звір: хоч 

не вкусить, то злякає. Ном. № 4309. 2) Давать въ долгъ. Не вірять 

шинкарі горілки. О. 1862. X. 32» [22 : 239].  

У сучасній українській мові дієслово вірувати виражає два 

значення у послідовності: «1. Бути релігійним, вірити в Бога, у 

надприродні сили. 2. рідко. Бути певним, переконаним у чому-небудь» 

[26 : 682), а дієслово вірити реалізує 5 значень: «1. Бути впевненим, 

переконаним у чому-небудь. 2. Приймати щось за правду. 3. Мати 

довір’я до когось. 4. Бути релігійним; вірувати. 5. Вставне слово, що 

вживається для більшого переконання того, до кого звернена мова» [26 

: 680]. 
У російській мові дієслова веровать і верить стають 

семантичними дублетами, пор.: «Вѣрить 1. Иметь какие-л. 
религиозные убеждения, суеверные представления» [21 : 40–41) і 
«Вѣровать 1. Иметь какие-л. религиозные убеждения, суеверные 
представления» [21 : 45]. Це дає, очевидно, деяким дослідникам 
підстави вважати їх взаємозамінними, напр.: «Вѣрити (вѣрю), 
вѣровати (вѣрȣю) 1. доверять, поверить (См. вѣра 1). И поверил Аврам 
Богу, и это зачлось ему за праведность (Быт 15, 6). 2. веровать, быть 
убежденным, свидетельствовать об истине чего-либо верующий в 
Меня, если и умрет, оживет (Ин 11, 25)» [18 : 101].  

Давні пам’ятки фіксують також дієслово вѣрьствовати як 
словотвірний синонім дієслова вѣровать, напр.: «Вѣрьствовати, 
вѣрствȣю – вѣровать (В): Не имамъ вѣрьствовати Супр. р.» [29 : 
493], яке має у своїй структурі суфікс -ствова-. Історію виникнення 
цього суфікса пов’язують з об’єднанням суфікса -ова-(ть) з суфіксом 
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іменників на -ств(о) [15 : 126–127], який «у новотворах може 
функціонувати самостійно», пор.: философствовать – философ 15 : 
127]. Однак, як показує матеріал, суфікс -ствова- самостійно 
функціонує вже у давніх утвореннях, пор.: въдовъствовати [29 : 332–
333]. Дієслово вѣрьствовати «Верить, доверять» [19 : 303] дублює 
дієслово вѣровати в першому значенні «1. Верить, доверять» [19 : 301–
302], але не передає значень, які містять релігійний компонент. З часом 
його повністю витісняє дієслово вірити. Наприклад, словник 
староукраїнської мови 14–15 ст. та Словник української мови 16 – І 
пол. 17 ст. цього дієслова уже не фіксують. 

Дослідження етимології базової лексеми віра та її семантико-
словотвірного зв’язку з похідними першого ступеня похідності вірний, 
вірувати, вірити дало змогу на основі лексикографічних джерел та 
писемних пам’яток виявити динаміку розвитку семантичної структури 
твірного слова та його похідних, простежити активізацію їхніх значень 
у різний історичний період, уточнити місце кожної лексеми в системі 
української мови від найдавніших часів до сьогодні. 
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DERIVATIVES OF THE WORD BUILDING NESTS WITH 

THE ROOT VIR-: ETYMOLOGY, HISTORY, AND 

SEMANTICS 

 

Zoriana Matsiuk 
 

The evolution of the meaning of the VIRA (FAITH) basic lexeme and dynamics 

of its semantic and structural relations with the derivatives virnyi, viruvaty, and viryty 

has been traced based on written records and lexicographic sources. The peculiarities 

of the activization of meanings of the derivatives in different historical periods and of 

their functional stylistic colouring have been investigated. The place of each lexeme in 

the system of the Ukrainian language from ancient to present times has been specified. 

Keywords: basic lexeme, derivative, word building relations, written records, 

lexicographic sources. 
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ВЗАЄМОДІЯ ДЕЯКИХ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ 

ТА ПОХІДНИКІВ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 

Володимир Пілецький 
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Розглянуто семантику та функціювання спільнокореневих дієслів з різними 

афіксами та  віддієслівних прикметників, що вказують на здатність піддаватися дії, в 

українській науково-технічній термінології. 

Ключові слова: українська науково-технічна термінологія,  спільнокореневі 

дієслова з різними афіксами, віддієслівні прикметники, що вказують на активну і 

пасивну здатність, , семантика та функціювання. 

 

Семантика та функціювання різних станових форм дієслів у 

наукових текстах неодноразово були предметом аналізу українських 

науковців. Передусім дослідники звертали особливу увагу на потребу 

надавати перевагу реченням з дієсловами активного стану й уникати 

конструкцій із предикативами пасивного стану з постфіксом -ся [1–4]. 

Однак майже поза увагою фахівців залишалася взаємодія форм 

активного й пасивного стану із двома іншими становими дієслівними 

формами – дієсловами зворотно-середнього та нульового стану,  а 

також  не були об’єктом спеціального аналізу віддієслівні 

прикметники, що називають: а) здатність бути підданим дії (інтеґров-

ний, йонізовний, (з)руйновний, синтезовний, фільтровний); 

б) призначення виконувати дію (інтеґрувальний, йонізувальний, 

синтезувальний, фільтрувальний); в) здатність виконувати дію 

(йонізівний, руйнівний, фільтрівний). 

На практиці це призводить і до широкого розповсюдження 

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 

mailto:ukrmova.lnu@ukr.net
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прикметників (на взірець йонізувати – йонізовний, знищити – 

знищенний). 

Ще одним проблемним питанням взаємодії різноструктурних 

дієслів зі спільним коренем є словотворче оформлення запозичених 

термінів. Додавання інтерфікса до суфікса -ува може призводити до 

появи дублетних найменувань (еволюціювати – еволюціонувати) або 

ж змінювати семантику похідного дієслова (каналувати – 

каналізувати). 

Семантичній взаємодії спільнокореневих дієслів з різними 

афіксами та віддієслівним згаданим вище віддієслівним іменникам і 

прикметникам  присвячено цю статтю. 

 1. Дієслова та їхні похідники, що описують примусові та 

самочинні процеси 

Граматичне оформлення слів, пов’язаних із самочинними та 

примусовими процесами, рясніє, на жаль, задавненими системними 

спотвореннями, що постали, зокрема, під впливом позанаукових 

чинників (див., наприклад, [5]). Однією з найпоширеніших помилок є 

вживання афікса -ся в дієсловах, що називають лише примусову дію і 

аж ніяк не можуть позначати дію самочинну. Навіть у СУМі бачимо 

дивні утвори: репресуватися, експропіюватися, уособлюватися, 

уярмлюватися, очолюватися, симулюватися, ув’язнюватися, 

підбурюватися, упоюватися, перемагатися тощо. Майже звичними в 

науковій та технічній мові стали префіксально-суфіксально-

постфіксальні пасивно-якісні дієслова на взірець спричинюватися, 

оброблятися, розроблюватися, вироблятися, ви[від/пере/при/-

до/про]мірюватися, які висловлюють статичну ознаку предмета, що 

підлягає впливові іншого предмета. Перші зумовлені впливом 

російських граматичних конструкцій з дієсловами пасивного стану у 

функції присудків. Другі ж часто-густо є словотвірними кальками 

відповідних російських пасивно-якісних дієслів (увеличиваться – 

збільшуватися). 

Усувати ці не властиві українській мові дієслівні терміни на -ся, 

нав’язані репресивним способом (передусім спеціяльними пунктами 

сумнозвісних бюлетенів), – важлива проблема підвищування культури 

наукового мовлення (марно сподіватися, що вона відпаде сама собою). 

Принаймні мусимо вказувати на неможливість вживати дієслова з 

кінцевим -ся в науково-технічній термінології тоді, коли на 
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позначування самочинного процесу, пов’язаного зі зміною гео-

метричних розмірів чи якости/властивости, у сучасній українській 

науково-технічній термінології використовують кальку російського 

пасивно-якісного дієслова з постфіксом -ся, а тим часом існує коротша 

назва цього ж таки процесу – дієслово нульового стану без постфікса. 

Ось деякі приклади невластивого вживання дієслів, що 

позначають примусові процеси, замість притаманних дієслів зі 

значенням процесів самочинних: 

2. Словотворче засвоювання іншомовних термінів-дієслів 

Українська мова зазвичай запозичує основу іншомовного 

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 відповідних частин мови, а в 

українській жодної семантичної навантаги не несуть, лише роблять 

дієслова довшими та немилозвучнішими. Ми майже позбулися 

суфікса -ир- (-ір-), що в словах, запозичених з німецької мови, 

відповідає дієслівному суфіксові -ieren (ремонтувати, а не 

ремонтирувати). Так само відбувається усування іншомовного 

суфікса -он- у прикметникових та дієслівних похідниках від 

запозичених іменників, що не містять цього суфікса в сучасній 

українській мові: 
запозичений 

іменник 
прикметник/дієслово 

неправильне 

дієслово 

акція (action) акційний/акціювати акціонувати 

еволюція (evolution) еволюційний/еволюціювати еволюціонувати 

колекція (collection) колекційний/колекціювати колекціонувати 

кондиція (condition) кондиційний/кондиціювати кондиціонувати 

позиція (position) позиційний/позиціювати позиціонувати 

санкція (sanction) санкційний/санкціювати санкціонувати 

секція (section) секція/секційний/секціювати секціонувати 

селекція (selection) селекційний/селекціювати селекціонувати 

фракція (fraction) фракційний/фракціювати фракціонувати 

функція (function) функційний/функціювати функціонувати 
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Дещо розмаїтіша ситуація із запозичуванням слів з англійським 

дієслівним суфіксом -ize-, що в українських словах 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 (діяльність тощо – збільшити 

активність); 

 йонувати (вводити йони) – йонізувати (перетворювати на йони); 

 каналувати (створювати чи відокремлювати канали, зокрема в 

електроніці та радіотехніці) – каналізувати (проводити каналізацію); 

 екранувати (затуляти екраном, захищати) – екранізувати (знімати 

кіно); 

 гармоніювати (бути в гармонії) – гармонізувати (приводити у 

відповідність); 

 телефонувати (розмовляти телефоном) – телефонізувати 

(створювати телефонний зв’язок), 

 конвеєрувати (пересилати конвеєром) – конвеєризувати (створювати 

конвеєра). 

Іноді цей суфікс указує на надавання/набування нової 

властивості чи стану: (де)натуралізувати, (з)матеріялізувати, 

(з)нейтралізувати, (з)локалізувати, (з)реалізувати, (за)амортизувати, 

(з)раціоналізувати, (за/по)схематизувати тощо. Він доречний у 

похідниках від іменників, що вже мають його у своєму складі (аналіз – 

аналізувати), чи в українських відповідниках тих іншомовних дієслів, у 

яких суфікс -из/-із виникає унаслідок чергування (математика – 

(з)математизувати, ботаніка – (з)ботанізувати, електрика – 

(на)електризувати, автоматика – (з/по)авто-матизувати тощо). 

 

Так часто уживають Так належить вживати 

вирощуватися/вироститися, 

відрощуватися/відроститися; 

зрощуватися/зроститися 

виростати/вирости, 

відростати/відрости; 

зростатися/зроститися 

висинюватися/висинитися, підсинюватися

/підсинитися, насинюватися/насинитися, 
пересинюватися/пересинитися 

синіти/посиніти, 

синішати/посинішати 

висушуватися/висушитися, 
засушуватися/засушитися 

сохнути/засихати/висихати// 

вис(о)хнути/засохнути 
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вичорнюватися/вичорнитися, 

зачорнюватися/зачорнитися, 
підчорнюватися/підчорнитися 

чорніти/почорніти, 

чорнішати/почорнішати – 

так само інші кольори 

віддалюватися/віддалитися (про відстань) дальшати/подальшати 

вкорочуватися/вкоротитися, скорочуватися

/скоротитися (про розмір) 

коротшати/покоротшати 

гостритися/загостритися/вигостритися/ 
нагостритися 

гострішати/погострішати 

заморожуватися/заморозитися, 

на[під/об/пере/ви/при/про]морожуватися/ 
на[під/об/пере/ви/при/про]морозитися 

замерзати/замерзнути, 

на[під/об/пере/ви/при/про]мерзати/ 

на[під/об/пере/ви/при/про]мерзнути 

затуплюватися/затупитися, 
притуплюватися/притупитися 

тупішати/потупішати 

защільнюватися/защільнитися, 
ущільнюватися/ущільнитися 

щільнішати/пощільнішати 

збільшуватися/збільшитися більшати/побільшати 

зближуватися/зблизитися ближчати/поближчати 

зволожуватися/зволожитися воложчати/поволожчати 

звужуватися/звузитися вужчати/повужчати 

зменшуватися/зменшитися меншати/поменшати 

зміцнюватися/зміцнитися міцні(ша)ти/поміцні(ша)ти 

змочуватися/змочитися, 

замочуватися/замочитися, 

намочуватися/намочитися, 
підмочуватися/підмочитися 

змокати/змокнути, 

намокати/намокнути, 

підмокати/підмокнути 

знижуватися/знизитися, 

понижуватися/понизитися 

нижчати/понижчати 

кристал(із)уватися/скристал(із)уватися кристаліти/скристаліти 

нарощуватися/нароститися наростати/нарости 

 
Водночас цей суфікс, безперечно, надлишковий у дієсловах, що 

походять від власних назв – (ґальванувати, мерсерувати, пастерувати, 

рентґенувати, шампанувати), а також від іменників, що не мають 

власних суфіксів (стандарт – (за)стандартувати, магнет – 

(на/за)магнетувати, вітамін – (на/по)вітамінувати, карбон – (по)карбо-

нувати, каталог – (по)каталогувати, катетер – (по/за/с)катетерувати, 

паспорт – (за)паспортувати, синхрон(ність) – (за)синхронувати, 

шаблон – (за)шаблонувати тощо) 
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Уважне ставлення до семантики різноструктурних дієслів зі 

спільним коренем у сучасній українській науково-технічній терміно-

логії дасть нам змогу позбутися задавнених помилок та усунути 

покручі, що вже стали звичними. Тоді сама система словотворення 

стане стрункішою та логічнішою, а українська наукова та технічна 

мова – прозорішою та виразнішою. 

3. Прикметники, що вказують на здатність бути підданим певній 

дії (тобто пасивну здатність) 

Такі науково- технічні терміни неодноразово аналізував Виталь 

Моргунюк (детальний  огляд його підходів див. у [6]). Згадані 

прикметники найчастіше утворюємо від префіксових перехідних 

дієслів, додаючи суфікс -н- до дієслівного кореня, якщо він 

закінчується на приголосний: змін-и-ти/змін-н-ий, згин-а-ти/згин-н-ий, 

вигой-і-ти/ вигой-н-ий, стис-ну-ти/стис-н-ий, розв'яз-а-ти/розв'яз-н-ий, 

розгад-а-ти/ розгад-н-ий, передбач-и-ти/ передбач-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, розсу-ну-ти/ 

розсу-в-ний. Якщо суфікс -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, знищити – *знищний), тоді можна 

утворити дієприкметника і перетворити 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 останнього: порівняти 

– порівняний – порівнянний, знищити – знищений – знищенний, 

узагальнити – узагальнений – узагальненний; в)  перетворити 

дієприкметника на прикметника, змінивши місце наголосу: вáрений  - 

варéний, пéчений – печéний або використати дієприкметника без змін: 

комбінований, мішаний. 

У випадку в) постає питання, що досить часто спричиняє 

дискусію: чи не варто замість прикметників у двослівних 

найменуваннях об’єктів дій просто вживати дієприкметники? Наша 

відповідь – ні, бо прикметник указує на сталу дійову ознаку, а 
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дієприкметник – на тимчасову. Тому, використовуючи дієприкмет-

ники в обох функціях, ми наперед погоджуємося зі співіснуванням у 

мовній свідомості українського науковця багатозначного слова. 

Безпрефіксові дієприкметники у функції прикметника вказують на 

сталу ознаку, через що їх доречно використовувати без префікса 

(Вáрена картопля – улюблена страва багатьох українців. На сцені стояв 

мішаний хор. У комбінованій структурі відбувається більше складних 

переходів, ніж у простій), тоді як у функції дієприкметника вони 

вказують на тимчасову ознаку і потребують префікса та залежного 

слова (На столі парувала щойно зварена картопля. Щойно змішаний 

розчин ще не набув однорідного забарвлення. Скомбінована в такий 

спосіб структура має вищу симетрію, ніж її складники). «Чистий» 

безпрефіксовий дієприкметник означає, як пише В. Моргунюк, 

«перебування в стані дії»:вáрений – це той, що його саме зараз варять 

тощо. 

Випадки а) та б) треба заналізувати дещо докладніше. Проблема 

полягає в тім, що прикметники із суфіксами -овн-, -енн- та -анн-в 

загальній мові не надто поширені. Інверсійний словник української 

мови [7] подає 33 таких прикметники з суфіксом -овн- (серед них 

завойовний, (не)виліковний, (не)застосовний, (не)з'ясовний, 

(не)спростовний тощо), 34 слова з суфіксом -енн- (явленний, 

(не)спаленний, (не)дозволенний, (не/легко)здійсненний, (не)поясне-

нний, (не)збагненний та 14 слів із суфіксом –анн- (нездоланний, 

(не)пізнаванний, неописанний, недоторканний тощо). Цікаво, що деякі 

слова – незчисленний, незліченний, нескінченний – подано лише з 

префіксом не-, хоча в науковій літературі, зокрема математичній, ці 

прикметники без префікса не- мають надзвичайно високу частотність 

ужитку і є складниками деяких засадничих терміносполук. 

У сучасній науковій (тобто великою мірою «книжній») мові 

таких слів значно більше, ніж у мові загальнолітературній, бо вона 

потребує коротких способів опису відповідних процесових 

властивостей. Коли для називання понять, що вказують на здатність 

предмета бути підданим дії, використовуємо прикметники, то замість 

розлогих конструкцій із підрядними реченнями, що роблять тексти 

кострубатими та важкочитними, одержуємо зручні для вжитку 

двослівні сполуки. Тому поряд із історичними міркуваннями треба 
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зважити на теперішню мовну практику – всупереч тривалому втру-

чанню позанаукових чинників, що завадили нормальному розвиткові 

наукової мови, зокрема попри приписи сумнозвісних репресивних 

термінологічних бюлетенів (див., наприклад, [8] та перелік бюлетенів, 

наведений у цій статті), мова відновлює притаманні їй словотворчі 

моделі, наслідком чого стає гнучкість у висловлюванні найскладніших 

процесових понять. Попри те, що у бюлетенях 30-их рр. слова із 

суфіксом -ов- (та -овн-), особливо під наголосом, було оголошено 

«полонізмами» і фактично заборонено вживати, такі слова масово 

існують і постають в науковій мові. Існує нагальна потреба розрізняти 

видові поняття суб’єктів та об’єктів дій, через що, наприклад, ті 

українські науковці, що є природними носіями мови, самі того не 

помічаючи, легко утворюють та вживають віддієслівні прикметники з 

відповідними суфіксами, що відповідають властивим українським 

моделям словотворення. Сучасну наукову літературу важко собі 

уявити без слів типу нехтовний, прогнозовний, інтеґровний, 

реґульовний, зліченний, скінченний тощо.1 Поширена практика 

вживати замість таких слів дієприкметники вносить неоднозначність, 

що не надто помітно в загальній мові, однак суттєво ускладнює 

розуміння наукового тексту, особливо коли йдеться про аналіз 

перебігу реальних процесів та дій.  

Віддієслівні прикметники з суфіксом –овн- та пасивні 

дієприкметники минулого часу в двослівних найменуваннях об’єктів 

дії різняться семантично: нехтовний член – це той, що його можно 

викинути будь-коли, а нехтуваний член – це той, що ми його 

викидаємо у даному випадку; регульовний – такий, що його можна 

регулювати тоді, коли треба, а регульований – це той, що ми його 

регулюємо саме зараз; інтеґровний – той, що його можна проінте-

ґрувати (і на то є низка критеріїв), інтеґрований – той, що його 

інтеґрування є предметом даного допису. 
Різняться похідники семантикою і в іншому випадку: коли 

належить утворювати прикметники від префіксових чи 
безпрефіксових дієслів (доконаного чи недоконаного виду). Якщо 
йдеться про те, що може відбуватися процес, тоді утворюємо 

                                                 
1 Чимало утворених за такою моделлю термінів програмової інженерії, що є 

відповідниками англійських слів на -able та -ible, містить, наприклад,  англо-

український словник термінів з математики та кібернетики [9]. 
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прикметника від безпрефіксового дієслова недоконаного виду: 
контрольовний, керовний, реґульовний, прогнозовний. Коли нас 
цікавить можливість досягти результату, прикметника утворюємо від 
префіксового дієслова доконаного виду: здійсненний, виконанний, 
узагальненний, скасовний, виліковний, (не)доторканний. 

Завважимо також, що українська мова поступово усуває 
скальковані з англійської через посередництво російської мови 
прикметники на позначення пасивної здатности з суфіксом –абельн-: 
(не)читабельний, (не)презентабельний, (не)транспортабельний, 
(не)комунікабельний тощо. Натомість вона відновлює (чи творить 
наново) слова з такою самою функцією за допомогою українських 
словотворчих суфіксів: (не)читний, (не)презентовний, 
(не)транспортовний, (не)комуніковний тощо. 

Прикметники, що вказують на призначення виконувати дію чи 
здатність/властивість виконувати дію (активну здатність) згідно з 
настановами вже згаданих репресивних бюлетенів зазнали подвійного 
тиску. З одного боку, їх інтенсивно заміняли активними дієпри-
кметниками, 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 «охолоджуючий 
напій» (замість охолоджувальний), «керуючий пристрій» (замість 
керівний), «фіксуючий засіб» (замість фіксувальний) тощо. З іншого 
боку, з мови примусово вилучено віддієслівні прикметники з суфіксом 
-івн-. «Вижили» (принаймні у словниках) лише кілька: рятівний, 
панівний, руйнівний, гальмівний, будівний, чарівний, фільтрівний, 
засівний, гартівний, нищівний.  

На сьогодні вже майже зовсім втрачено відчуття семантичної 
відмінности між спільнокореневими прикметниками, що означають 
призначення до певної функції/дії (рятувальний човен, фільтрувальний 
пристрій, гартувальний розчин, коксувальна піч) та 
здатність/властивість виконувати дію (рятівна соломинка, фільтрівний 
ґрунт, йонізівне проміння, гартівне середовище). Прикметники, що 
вказують на призначення до дії, переважно творяться додаванням до 
дієслівної основи суфікса –льн- (чита-льн-ий, роздава-льн-ий, 
фільтрува-льн-ий, гостри-льн-ий, дої-льн-ий), а прикметники, що 
означають здатність предмета виконувати дію – передусім додаванням 
суфікса -івн- до дієслівного кореня (гарт-ува-ти – гарт-івн-ий, руйн-
ува-ти – руйн-івн-ий, нищ-и-ти – нищ-івн-ий) (хоч деривацію 
більшості із прикметників другого типу можна розглядати по-іншому: 
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якщо прикметник творимо від дієслова з суфіксом -ува- , то від 
останнього відтинаємо кінцевий голосний а, а звук у чергується з і: 
гарт-ув(а)-ти – гартівний). 

Отже, попри невелику поширеність прикметників обговорю-
ваного класу в загальнолітературній мові, наукова мова їх гостро 
потребує, а тому й активно продукує, бо носії фахової мови прагнуть 
стислих та точних засобів висловлювання абстрактних та 
вузькофахових видових процесових понять. Науковці творять термінні 
прикметники інтуїтивно, силою свого мовного чуття. Нові віддієслівні 
прикметники з нібито малопродуктивними в загальнолітературній 
мові суфіксами -овн-, -енн-, -анн- дедалі частіше з'являються у фахових 
словниках та науковій літературі. Наш аналіз свідчить, що ці 
прикметники утворювано згідно з притаманними українській мові 
словотворчими моделями і що такі моделі можуть бути 
високопродуктивними в науковій мові, зокрема в описах нових явищ 
та пов'язаних із ними понять. Поки що на заваді їхньому дальшому 
поширюванню стоять редактори старого гарту, але ми певні, що 
здоровий глузд переможе. Немає потреби вживати невимовні 
кострубаті покручі, якщо в мові існують цілком легковимовні, 
зрозумілі й семантично прозорі слова. 
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INTERACTION OF SOME VERBS AND DERIVATIVES IN 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY 

 

Volodymyr Piletsʼkyj 

 
The semantics and functioning of verbs with similar roots and various affixes in 

modern Ukrainian scientific and technical terminology have been discussed in the article. The 

irrelevance of using of verbs with postfix – ся for denomination of spontaneous processes  if 

shorter names (without postfixes) exist in literary language has been pointed out. 

The replacement of some prefix verbs with postfix -ся and derivative nouns for proper 

Ukrainian equivalents without prefixes and postfixes ( not збільшуватися, зменшуватися,  but 

більшати, меншати and not збільшення, зменшення but більшання, меншання 

відповідно) has been offered. 

The ways of derivative adaptation of foreign verbs in different terminological systems 

have been considered. The methods of avoiding of foreign suffixes in loan terms have also been 

defined. The structure and ways of forming processual (deverbal) adjectives which denote two 

types of abilities that things can have: to be subjected to an action (passive ability) and to be 

designated for an action or participate in a process (active ability) have been analysed. 

The verbal adjectives with suffixes овн-, -енн-, -анн- (прогнозовний, знищенний, 

виконанний) for denotation of passive characteristics of subjects have been offered to use more 

widely. 

Key words: Ukrainian language, scientific and technical terminology, the verbs with 

similar root, the deverbal adjectives  which denote  active and passive ability, the semantics and 

the functioning. 

 



418 

 

УДК81̓̓367:821.161.2Франко 

 
СЕМАНТИКА СЛОВА КРІЗЬ ПРИЗМУ  

СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕКСТУ 

 

Зеновій Терлак  

 
Львівський національний університет імені Івана Франка , 

кафедра української мови , 

вул .Університетська , 1, кімн . 234, Львів Україна , 79000, 

тел .: (0 322) 239 47 17 

e-mail: zterlar@gmail.com 

 

Розглянуто випадок, коли довільне втручання в синтаксичну структуру 

одного поетичного рядка із збірки Івана Франка «Зів’яле листя» –перетворення 

атрибутивного словосполучення на апозитивне – руйнує і спотворює первинний 

зміст закладеної в ньому авторської думки 

Ключові слова: збірка «Зів’яле листя», мовно-правописне редагування, 

прикладкове (апозитивне) сполучення. 

 

Одним із текстологічних принципів наукового видання 

спадщини класиків є орієнтація на останнє прижиттєве видання 

твору, бо саме воно відображає творчу волю автора і, як правило, 

застраховане від будь-яких сторонніх втручань у текст [1 : 17]. 

Перевидання художніх творів Івана Франка передбачає уважне 

звірювання текстів з оригіналом і вироблення єдиних науково 

обґрунтованих принципів їх мовно-правописного редагування, що 

відповідало б сучасним засадам української текстології та 

запобігало можливим перекрученням авторської думки. 

Поезію Івана Франка «Не боюсь я ні Бога, ні біса» вперше 

надруковано у другому виданні збірки «З вершин і низин» [6 : 93–

94]. Уміщений тут цикл під назвою «Зів’яле листя» охоплював 

твори, що згодом увійшли у складі «Першого жмутка» до 

самостійної збірки «Зів’яле листя». Третя строфа третього вірша 

мала тут такий вигляд: 

  Навіть гнів твій, дівчино-зірничко 

  Не лякає мене ні крихітки; 

  Я люблю те румянеє личко 

  І розіскрені очи красітки [6 : 94]. 
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У 1896 р. Іван Франко видав окрему збірку «Зів’яле листя», 

у якій названа строфа, крім доставленої коми при звертанні, майже 

не зазнала жодних змін: 

  Навіть гнів твій, дічино-зірничко, 

  Не лякає мене ні крихітки; 

  Я люблю те румянеє личко 

  І розіскрені очи красітки [7 : 12]. 

Коли 1911 р. у Києві накладом Українсько-Руської 

Видавничої Спілки виходило друком друге видання збірки 

«Зів’яле лист», то в «Передньому слові» до нього Іван Франко 

зазначив: «Пускаючи до друку се друге виданє, я де можна 

поробив язикові поправки, хоч се не скрізь було можливе» [8 : 8]. 

З цього видання, проте, київська цензура вилучила третій вірш 

«Першого жмутка» – поезію «Не боюсь я ні Бога, ні Біса». Цензор 

С. Щоголєв зазначав, що названий вірш «збуджує народ проти 

царя», бо в п’ятому рядку «прикладається до царів зухвало 

зневажливий епітет «держилюдів» («Не боюсь я царів 

держилюдів, Хоч у них є салдати й гармати») [див.: 13 : 475]. 

Наступні передруки збірки «Зів’яле листя» виходили вже 

посмертно. Зокрема, 1920 року в «Українській накладні» 

(Німеччина, Ляйпціґ) заходами Василя Сімовича побачила світ 

збірка Івана Франка «З вершин і низин». До цього видання 

редактор повністю включив і збірку «Зів’яле листя». «Хоч «Зів’яле 

листя», оця лірична драма Франка, ні своїм змістом, ні настроєм, 

який б’є з цілої збірки, ні навіть своїм окремішнім значінням не 

підходить до цілого цього збірника, – зазначав В. Сімович, – то ми 

все-таки завели його в це видання. Зроблено це через те, що сам 

Франко вмістив був у видання з 1893 р. ті вірші з «Зів’ялого 

листя», які в нього що-тільки складалися на ліричну драму – хоч 

місце тій збірці визначене в нас мало не на самому кінці книжки. 

Зроблено і одне і друге зумисне. Бо поміщено «Зів’яле листя» у 

збірнику ще й через те, щоб читач мав доказ, як поет уже в тому 

часі, в 1893 р., коли видавав другим виданням своє «З вершин і 

низин», боровся сам з собою, безнастанно зводячи бій між 

обов’язком – яким являлося в нього т. зв. громадівство, і власним 

чулим серцем, а що відзначено збірці окреме місце, то через те, 
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щоб додержати мало не до самого кінця характер самого збірника, 

наскрізь громадівський» [9 : 7–8].  

В. Сімович передрукував «Зів’яле листя» з другого 

київського видання, а сконфіксовані цензурою поезії відновив за 

львівським виданням, але пристосував їх до тієї правописної 

системи, якої на той час дотримувався письменник.  

Перед редактором стояло складне завдання «прилаштувати» 

це видання до потреб сучасного йому читача, тому він, 

послуговуючись «редакційною методою самого Франка» (а 

прикладом служили окремі вірші зі збірки «З вершин і низин», 

передруковані ним в інших виданнях та альманахах), в окремих 

випадках замінював давні, діалектні форми новішими, які були б 

зрозумілі читачам із Наддніпрянщини [9 : 5–6]. Разом із тим 

редактор намагався вирівняти і пунктуаційну систему у 

Франковому тексті. У згадуваній строфі в оригіналі є одне 

прикладкове сполучення, написане через дефіс, – «дівчино-

зірничко», а в редакції В. Сімовича маємо вже дві таких структури: 

   Навіть гнїв твій, дївчино-зірничко, 

  Не лякає мене нї крихітки: 

  Я люблю те румянеє личко 

  І розискрені очі-красїтки [9 : 638]. 

Дефісне написання «очі-красітки» перейшло майже в усі 

наступні перевидання «Зів’ялого листя», зокрема в третє видання, 

здійснене Українським Педагогічним Товариством у Львові [10], у 

ювілейне видання «Твори в 20-ти томах» [12], а також в академічне 

«Зібрання творів у п’ятдесяти томах» [13]. На останнє 

беззастережно орієнтуються сьогодні і при спеціальних 

перевиданнях талановитої збірки поета [14; 15] . 

Як прикладкову конструкцію її розглядають при аналізі 

системи виражальних засобів у відповідному Франковому тексті. 

Наприклад, підручник з української літератури для 10 класу 

містить таку характеристику ліричної героїні: «У Франка постає 

образ коханої з погляду ліричного героя, який помічає «рум’яне 

личко», «личко чудове», «очі-красітки», її очі, «як те море, 

Супокійне, світляне», мов «криниця чиста на перловім дні». Як і 

Бодлерівський герой, він веде уявну розмову з «дівчиною-
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зірничкою», звертається до неї, називаючи її красунею, 

«правдивою любов’ю» [5 : 122–123].   

Як бачимо, слово «красітки» у складі апозитивного 

словосполучення сприймається як якісна характеристика іменника 

«очі». Проте українські лексикографічні джерела ставлять під 

сумнів таке розуміння змісту цієї синтаксичної структури.  

Лексему красітка вперше зафіксував «Малорусько-

німецький словарь» Є. Желехівського і С. Недільського. У списку 

джерел до нього зазначено лексичні матеріали Івана Франка, які 

той записав «з уст народа» і які надіслав упорядниикові. Звідси і 

потрапило у словник слово «красітка», яке Є. Желехівський подає 

з посиланням на Франкові записи і тлумачить його як «красавиця» 

– die holde Schöne, schöne Frau, schöne Dame, eine Schönheit [2 : 

375]. 

Згодом із посиланням на Є. Желехівського фіксує цю 

лексему і «Словарь української мови» за ред. Б. Грінченка і 

пояснює її російською мовою як «красотка» [4 : 300]. 

Отже, слово «красітка» в поезії «Зів’ялого листя» означає 

«красуня», а «очі красітки» – це «очі красуні», тобто між 

компонентами словосполучення слід вбачати не апозитивне, а 

присвійне відношення. Підтвердженням цього є факт функціо-

нування аналізованої лексеми і в іншій відмінковій формі. 

Наприклад, у легенді «Цар і аскет» Іван Франко вживає лексему 

красітка у формі кличного відмінка стосовно особи чоловічої 

статі (у значенні «красень»). Так до царя Гарісчандри, який був 

«високий, статний, молодий, вродливий», звертаються його 

піддані: Жінки Айодії поперек шляху Його забігли й так заголо-

сили: «Куди ж ти йдеш від нас, красітко наша, Наш квіте запаху-

щий, наша мати? Побудь іще одну хвилину з нами, Най наші очі, 

мов ті бджоли, Впиваються красою личка твого!» [13, 1 : 315–

316].  

Отже, маємо всі підстави стверджувати, що сьогодні при 

перевиданні «Зів’ялого листя» необхідно відновити первісну 

синтаксичну структуру цитованого віршового рядка, тобто 

вилучити дефіс, щоб уникнути перекручення змісту 

висловловленої в поезії думки. Авторську конструкцію «очі 

красітки» було збережено лише в Харківському виданні творів 
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письменника у тридцяти томах, яке готував до друку 

Ів. Лизанівський при загальній редакції С. Пилипенка [11].  

________________________________________________ 
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The case is analysed how arbitrary intrusion into the syntactic structure of a 

poetic line in Ivan Franko’s collection «Withered Leaves» (the transforming of an 

attributive word combination into an appositive one) destroys and distorts the invariant 

/ primary sense of the author’s original thought. 

Key words: collection “Withered Leaves», language-spelling editing, applied 

(appositive) word combination. 
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У статті розглянуто особливості функціонування складних багато-

компонентних речень із безсполучниковим зв’язком і супідрядністю в наукових статтях 

І. Франка: охарактеризовано основні типи складних речень, виділено моделі 

аналізованих конструкцій та їх модифікації в тексті, встановлено значеннєві зв’язки між 

предикативними частинами структур на зовнішньому і внутрішньому рівнях 

членування, визначено довжину та глибину складних конструкцій, виявлено 

найуживаніші в науковому мовленні Івана Франка. У складних багатокомпонентних 

реченнях із безсполучниковим зв’язком і супідрядністю виокремлено всього три моделі, 

у межах кожної з них охарактеризовано їх модифікації залежно від довжини та глибини 

аналізованої конструкції, простежено їх структурно-семантичні особливості та 

функціонування у Франковому науковому тексті. Довжина речень коливається від 

чотирьох до дванадцяти компонентів, глибина обмежується двома-трьома рівнями 

членування. 

Ключові слова: наукове мовлення, складне багатокомпонентне речення з 

безсполучниковим зв’язком і супідрядністю, довжина складного речення, глибина 

складної конструкції. 

  

Наукові та науково-популярні тексти І. Франка засвідчують, що 

неелементарні конструкції з різними типами зв’язку становлять 47,5 % 

з усіх багатокомпонентних речень. Це зумовлено специфікою 

наукового мовлення, у якому логічні форми доказовості проектуються 

у структури з різними способами поєднання предикативних частин. 

У своїх наукових працях українські мовознавці Г. Горяна [1], 

О. Козіцька [2], І. Кучеренко [3], К. Шульжук [9] розглядали складні 

багатокомпонентні речення. Складнопідрядні конструкції з кількома 

підрядними, складні безсполучникові багатокомпонентні речення в 

науковому мовленні Івана Франка були предметом аналізу попередніх 
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наших розвідок [див. детальніше: 4, 5, 6, 7]. Неелементарні конструкції 

з різними видами зв’язку в наукових текстах письменника залишилися 

все ж поза увагою дослідників. 

При аналізі моделей складних багатокомпонентних речень із 

різними видами зв’язку, які вживає І. Франко, враховуємо спосіб 

підпорядкування предикативних частин, вид значеннєвих зв’язків між 

компонентами складних синтаксичних конструкцій, характер 

формального зв’язку між предикативними частинами на зовнішньому 

та внутрішньому рівнях членування, довжину й глибину речень, у яких 

реалізуються складні форми пізнавальної й мисленнєвої діяльності 

людини. Довжина складних речень визначається кількістю її 

складових частин. Глибина конструкцій наукового 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 зовнішньому рівні 

членування домінує безсполучниковий зв’язок, на внутрішньому рівні 

– підрядний. Ця модель складних конструкцій реалізується в таких 

варіантах (до уваги беремо характер синтаксичний зв’язок між 

предикативними частинами): 1) із безсполучниковим зв’язком і 

звичайною підрядністю; 2) із безсполучниковим зв’язком і однорідною 

супідрядністю; 3) із безсполучниковим зв’язком і неоднорідною 

супідрядністю; 4) із безсполучниковим зв’язком і послідовною 

підрядністю; 5) із безсполучниковим зв’язком і подвійною 

супідрядністю; 6) із безсполучниковим зв’язком, послідовною 

підрядністю і однорідною супідрядністю; 7) із безсполучниковим 

зв’язком, однорідною супідрядністю і послідовною підрядністю; 8) із 

безсполучниковим зв’язком, послідовною підрядністю і неоднорідною 

супідрядністю; 9) із безсполучниковим зв’язком, неоднорідною 

супідрядністю і послідовною підрядністю; 10) із безсполучниковим 

зв’язком, подвійною супідрядністю і послідовною підрядністю. 

Предметом аналізу цієї статті стали складні конструкції із 

безсполучниковим зв’язком і супідрядністю. Ці багатокомпонентні 

речення І. Франко вживає в таких варіантах: 1) із безсполучниковим 

зв’язком і однорідною супідрядністю; 2) із безсполучниковим зв’язком 

і неоднорідною супідрядністю; 3) із безсполучниковим зв’язком і 

подвійною супідрядністю. 
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1. Складні речення з безсполучниковим зв’язком і 

однорідною супідрядністю. 

Стосовно кількості компонентів конструкцій цього варіанта 

моделі складних речень із безсполучниковим і сполучниковим 

підрядним зв’язком, слід зауважити, що довжина таких конструкцій, 

виявлених у науковому мовленні І. Франка, становить мінімально – 

чотири складові частини, максимально – десять. Найпродуктивнішими 

є моделі п’яти- – шестикомпонентних речень. Залежно від кількості 

предикативних частин, конструкції мають різноманітну структуру. 

Чотирикомпонентні речення укладаються в такі структурні 

схеми: 

1) просте + трикомпонентне речення з однорідною 

супідрядністю: В коротких, але з погляду на характеристику справді 

майстерських віршах Шевченко вказує нам його в різних обставинах, 

перед різною публікою: всюди Перебендя вміє держати себе 

відповідно до своїх слухачів, уміє найти пісню, яка їм найбільше до 

вподоби і яка найбільш відповідає його головній меті [8, 27 : 293]; 

2) трикомпонентне речення з однорідною супідрядністю + 

просте: Забілі судилася ще в більшій мірі та сама доля, як і всім майже 

членам тої плеяди передшевченківських наших поетів, на якої чолі 

стоять Макаровський та Александров і до якої належать 

Чужбинський, Писаревський, Метлинський та інші поети «Ластівки» 

та «Южного русского сборника»; слава Шевченка та серйозне 

розуміння задач і суті українства, висунені Кирило-Мефодієвим 

братством у половині 40-х років, притьмили їх і зневірили їх у власні 

сили [8, 37 : 42]. 

П’ятикомпонентні конструкції мають таку структуру: 

1) просте + чотирикомпонентне речення з однорідною 

супідрядністю: Стефаник ніде не скаже зайвого слова; з 

делікатністю, гідною всякої похвали, він знає, де зупинитися, яку 

деталь висунути на ясне сонячне світло, а яку лишити в тіні [8, 41 : 

526]; 

2) звичайне складнопідрядне + трикомпонентне речення з 

однорідною супідрядністю: Отсі принципи і методи школи 

культурно-історичної, котрі я тут виложив, є також провідними 

думками моєї праці над історією южноруської літератури; вони 

лежать у основі того плану викладів, котрий тут предкладаю і 
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котрого ближче умотивування не стрітить ніякої трудності і 

являється майже лишнім [8, 41 : 39-40]; 

3) трикомпонентне речення з однорідною супідрядністю + 

звичайне складнопідрядне: Йому байдуже, чи фабула старшої драми 

надається для сього добре, чи ні; часто він удосконалює її своїми 

змінами, але не боїться полишати й деяких неконсеквенцій та 

недоладностей у будові, коли тільки головна його мета осягнена [8, 

32 : 175]; 

4) трикомпонентне речення з однорідною супідрядністю + два 

прості: Між ними трапився один, до котрого малий Джордж дуже 

прив'язався і від котрого багато скористав; се знов не подобалось 

матері; вона відправила учителя і оп'ять віддала сина до школи [8, 29 : 

284]. 

Конструкції, які нараховують шість предикативних частин, 

побудовані за такими схемами: 

1) просте + п’ятикомпонентне речення з однорідною 

супідрядністю: Та центр боротьби посувається о крок далі; за 

об'єктивним, майже безособовим нігілізмом Мопассановим іде 

суб'єктивний містицизм символістів і декадентів, для котрих нема 

вищого студіум над власне «я», нема законів понад власний 

темперамент, нема естетики понад власну хвилеву вподобу, нема 

моралі понад власні, нічим не в'язані пориви [8, 31 : 36]; 

2) п’ятикомпонентне речення з однорідною супідрядністю + 

просте: В повісті широко розказано, як Марка дали до школи, як він 

там учився, як опісля вернувся додому, як їздив з Якимом у Київ – у 

поемі про все те ані слова [8, 29 : 462]. 

Семикомпонентні конструкції мають таку структуру: 

1) просте + шестикомпонентне речення з однорідною 

підрядністю: Знайшлося між учениками гімназії кілька примірників 

повісті чеського письменника Хохолоушка п[ід] з[аголовком] «Змій 

Нотяйскій», основаної на подіях сербського повстання проти турків у 

початку XIX в., зараз про се пишеться до центральної власті, що в тій 

повісті представлено «glühendste sinnliche Liebe» [палке чуттєве 

кохання (нім.)], що вона «in sittlicher und politischer Beziehung anstössig» 

[в етичному і політичному стосунках огидна (нім.)], що перекладена 

не на руську, але на російську мову і що захвалює ідеї політичної 

свободи у сербів, що, власне, в тім часі, в початку Кримської війни, в 
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Галичині могло бути небезпечним через будження подібних ідей у 

русинів [8, 47 : 608]; 

2) просте + звичайне складнопідрядне + чотирикомпонентне 

речення з однорідною підрядністю: В повісті ідуть широкі розмови 

між Якимом і його жінкою, опісля Яким не менше широко розпитує 

Лукію, хто вона, далі розказано, як їй дали полуднувати, як дитина 

заплакала і старий кинувся її втішати, та ще гірше перелякав своїм 

голосом і т. д. [8, 29 : 458]. 

У реченні з дев’ятьма предикативними частинами 

безсполучниковим зв’язком поєднується просте із складним реченням 

з однорідною супідрядністю, в ролі підрядних частин якого 

виступають блоки речень. Перший блок – трикомпонентне складне 

речення із безсполучниковим і сполучниковим підрядним зв’язком, 

побудоване за схемою: просте + складнопідрядне. Другий і третій 

блоки – двокомпонентні безсполучникові конструкції. Між 

поетичними мотивами розрізнюємо пережиті і вивчені і дошукуємося 

їх сполучення і переробки, зміцнення і ослаблення, багатства й 

бідності; слідимо, чи поет зобразив реалістично, чи підкрасив, 

зідеалізував те, що бачив; чи віддав правду (вона може бути і в 

реалістичній і в ідеалізованій одежі), чи сфальшував її; чи творчість 

її йде скоками, під впливом моментальних товчків, чи держиться 

строго раз обдуманого плану [8, 41 : 14]. 

Десятикомпонентне речення має таку побудову: 

складнопідрядне + восьмикомпонентне речення з однорідною 

супідрядністю. За допомогою однорідного підпорядкування до 

головної частини приєднуються три прості та два блоки 

двокомпонентних безсполучникових речень. Наприклад: Щоби 

прослідити хід розвою одиниці, треба мати начерк тодішнього 

виховання, стан universitatis litterarum [університетської освіти 

(лат.)], треба знати, які поодинокі науки мали в тім : часі перевагу, 

яка була тенденція дослідів, який панував світогляд; чи в житті 

товариськім уважано на чистоту обичаїв, чи допускано 

легкодушність; чи панувала свобода, чи церемонія? [8, 41 : 12] 

2. Складні речення з безсполучниковим зв’язком і 

неоднорідною супідрядністю. 

Структура чотирикомпонентних конструкцій цього варіанта 

моделі така ж, як і чотирикомпонентних речень із безсполучниковим 
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зв’язком і однорідною супідрядністю: безсполучниковим зв’язком 

поєднуються просте та трикомпонентне речення з неоднорідною 

супідрядністю в різних модифікаціях. Зокрема, просте передує 

складнопідрядному: Але його широкий талант не зупиняється на 

самому інтелігентному житті, не прив'язаний до якої-будь одної 

місцевості, він однаково артистично рисує нам і мальовничі кримські 

береги, і Чорне море, що хлюпочеться о них, і тишину, що притаїлася 

в дрімучих комишах дніпрових плавнів, і палку самородну красоту 

бессарабського села, обведеного виноградниками [8, 35 : 102]. 

Водночас трапляються конструкції зі «зворотним» розміщенням – 

складнопідрядне з неоднорідною супідрядністю + просте. Наприклад: 

Щоб дати таку гарантію, «нація» висунула «Руську бесіду», львівське 

касинове товариство, яке в сангвінічних надіях тодішніх молодих 

ентузіастів мало бути і на все лишитися «серцем і душею Галицької 

Русі»; отсе товариство, видима організація народовської «громади», 

мало бути формально властителем руського театру, мало побирати 

субвенцію і розпоряджатися нею, організувати трупу театральну і 

дбати про неї, дбати за репертуар і за чистоту мови в виставлюваних 

штуках, одним словом, мало стояти на сторожі цієї національної 

руської інституції [8, 35 : 362-363]. 

П’ятикомпонентні речення побудовані за такими схемами: 

1) просте + чотирикомпонентне речення з неоднорідною 

супідрядністю: Адже ж наші розумові засоби підлягають тим самим 

психічним законам зціплення, асоціації образів і ідей, як усякі інші; 

значить, усяке нове зціплення, яке до нашої розумової скарбниці 

вносить вклад ученого, мусить розривати масу старих зціплень, які 

там були вже давніше, значить, мусить зворушити не тільки чисто 

розумові, логічні зв'язки, але весь духовий організм, значить, і чуття, 

що є постійним і неминучим резонансом всякого, хоч би й як 

абстрактно-розумового духового процесу [8, 31 : 46]. Або навпаки: На 

підставі того, що виложено вище, а також на підставі порівняння 

Забілиних віршів із Шевченковими, для якого тепер маємо досить 

багатий матеріал, можемо сказати зовсім напевно, що по крайній 

мірі щодо отсеї збірки суд Котляревського зовсім невірний; Забілині 

вірші були написані ще перед виходом першого «Кобзаря» [8, 37 : 50]; 

2) два прості + трикомпонентне речення з неоднорідною 

супідрядністю:  



430 

 

Скільки пристрасного бажання рятувати себе знанням, наукою 

в боротьбі за хліб насущний виявляє народна маса, се знають усі, хто 

хоч трохи доторкався до життя сучасного села, знають видавці 

укр[аїнських] книжок для народу: у них за останні 5-7 літ народився 

справжній, многомільйоновий читач [8, 35 : 101] – речення з 

неоднорідною супідрядністю передує простим. Тільки в остатнім часі 

цензура почала пускати драми з української історії – давніша 

українська драма з причини цензурної заборони була сучасна, жива; 

цензурна полегша, що допускає історичну драму, по моїй думці, 

вийшла драмі на шкоду, бо в числі українських історичних драм, з 

виємком «Сави Чалого» Карпенка, знаходимо майже самі невдатні 

твори [8, 41 : 511] – підрядне розміщується після простих; 

3) складнопідрядне + трикомпонентне речення з неоднорідною 

супідрядністю: І доки ми дивимося на малюнок, наші очі все блукають 

з одної деталі на другу; щоби скупити в собі враження цілості, ми або 

відвертаємося, або прижмурюємо очі, або відступаємо так далеко від 

малюнка, щоб деталі щезали, зливалися в наших очах [8, 31 : 105]; 

4) трикомпонентне речення з неоднорідною супідрядністю + 

складнопідрядне: Та коли героїчна драма «Сава Чалий» і являється 

одним із найкращих творів Карпенка-Карого, то проте не можна 

сказати, щоб героїчний напрям мав у нього перевагу; навпаки, він 

головно реаліст, що малює правду життя і дуже влучно підхапує його 

негативні сторони [8, 35 : 94]. 

Шестикомпонентні структури реалізуються в таких варіантах:  

1) просте + п’ятикомпонентне речення з неоднорідною 

супідрядністю: Скликати до Львова збір усіх щиро мислячих русинів 

для спільної паради; до участі в тім зборі зазвати особливо наші 

просвітні товариства, і коли можна, уладити так, щоб той збір, 

представляючий голос загалу, як інтелігенції, так і мужицтва, вплинув 

своєю повагою на ті товариства і поручив їм скликати знов свої 

загальні збори, коли можна, рівночасно, так, щоби таким способом 

могла статися ділом не тільки згода, але й спільна організація тих 

товариств, основана на вказанім вище поділі праці для народу [8, 45 : 

203]; 

2) трикомпонентне речення з неоднорідною супідрядністю + три 

прості: Очевидно, кождий, хто пише, чинить се в тім намірі, щоби 

піддати, сугестувати другим якісь думки, чуття, виображення, 
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тільки що один уживає для сеї цілі поетичної форми, другий наукової 

аргументації, третій – критики [8, 31 : 45]; 

3) просте + двокомпонентне складнопідрядне + трикомпонентне 

речення з неоднорідною супідрядністю: Тут подано подобизну 

титулової картки першого видання «Енеїди» з 1798 року, далі в 

хронологічному порядку опис видань творів Котляревського (усіх н-рів 

70, одначе новішу галицько-руську бібліографію від р. 1860 лишено 

майже зовсім на боці, отже, крім «Руської бібліотеки» Онишкевича, 

не зазначено ані одного передруку творів Котляревського, що були по 

читанках та взагалі в шкільних підручниках, у збірках пісень і т. і.); у 

другім відділі маємо 186 номерів писань, «що про Котляревського і 

його твори писано»; до сих двох відділів додано «алфавітний 

покажчик авторів, що про Котляревського писали, та видавців, що 

його твори видавали» [8, 35 : 228]; 

4) двокомпонентне складнопідрядне + чотирикомпонентне 

речення з неоднорідною супідрядністю: І знов бачимо аналогічну 

процедуру до тої, яку ми видали попереду: поет, коли береться 

малювати, то не чинить се виключно красками, фарбами, котрі у 

нього властиво є тільки словами, зчепленням таких і таких шелестів 

і гуків, але торкає різні наші змисли, викликає в душі образи 

різнородних вражень, але так, щоб вони тут же зливалися в одну 

органічну і гармонійну цілість [8, 31 : 101]; 

5) два трикомпонентні речення з неоднорідною супідрядністю: 

Коли терпів голод, то знав, що й інші довкола нього терплять; коли 

був ранений, то знав, хто його зробив неспосібним до праці [8, 45 : 321]. 

Семикомпонентне речення укладається в таку структурну 

схему: два двокомпонентні складнопідрядні + трикомпонентне 

речення з неоднорідною супідрядністю. Наприклад: Значить, те, що 

ми назвали поетичною сугестією, є почасти і в науковій сугестії; чим 

докладніша, доказніша має бути наука, тим сильніше мусить учений 

боротися з сею поетичною сугестією, отже, поперед усього з мовою, 

– відси йде, напр., конечність витворювати наукову термінологію, 

звичайно, дику, варварську в очах філолога, або звичай уживати для 

такої термінології чужих слів, відірваних від живого зв'язку тої мови, 

в яку їх вплетено, – на те, щоби не збуджували ніяких побічних образів 

в уяві [8, 31 : 47]. 
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Найбільша за довжиною конструкція цього варіанта моделі 

налічує дванадцять компонентів: безсполучниковим зв’язком 

поєднуються просте, двокомпонентне складнопідрядне та три 

трикомпонентні речення з неоднорідною супідрядністю: І так 

закоханому дуже часто сняться барвисті, пахучі квіти; чоловікові в 

веселім, погіднім настрої духу сниться, що він купається в чистій воді; 

в молодості, коли фізичні і духові сили доходять доповні розвою, нам 

часто сниться, що літаємо в повітрі або перескакуємо широкі рови чи 

навіть доми; чоловікові, що боїться напасті ворогів або дізнав такої 

напасті, сниться, що його кусають пси; чоловікові, що дізнався про 

якусь страшну, несподівану подію, сниться, що паде в пропасть, і т. і. 

[8, 31 : 75]. 

3. Складні речення з безсполучниковим зв’язком і подвійною 

супідрядністю. У науковому мовленні І. Франко уживає всього 5 

конструкцій цього типу, для яких залежно від кількості компонентів 

характерні свої структурні схеми. 

Шестикомпонентне речення реалізується в такому варіанті: 

складне речення з подвійною супідрядністю + просте: Покладіть лише 

обік себе на одній дошці кільканадцять ростин: такий зелений 

водоріст, що виглядає як один волос, такого гриба, що його називають 

пістряком, земним серцем або труфлею і який виглядає мов бараболя, 

а далі правдивого гриба, у якім, окрім кореня, розпізнаєте шапку, 

зложену з верхньої шкірки, білого м'яса під нею і рурковатої верстви 

внизу; положіть далі грубошкірого лопуха, стебло трави, корч 

папороті, а нарешті жолудь і молодого дубчака, яблуко і цвітучу 

яблуневу галузку, цвіт рожі та фіалки [8, 45 : 326]. 

Семикомпонентна конструкція побудована за такою схемою: 

просте + двокомпонентне складнопідрядне + чотирикомпонентне 

речення з подвійною супідрядністю. Наприклад: На стор. 10 (з котрої 

цитує рец[ензент] повищі слова) я кажу виразно: «Перебендю» 

можна вважати типовим приміром того, як в першій добі поетичної 

діяльності Шевч[енка] і т. д.– значить, я не брався доводити того, 

що були посто-ронні впливи на Шевченка, івзагалі не брався нічого 

доводити, а тільки хотів дослідити, як відбилися у Шевченка 

посторонні впливи і які іменно впливи ми можемо у нього добачити [8, 

27 : 308-309]. 
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Конструкції, які нараховують вісім предикативних частин, 

мають таку структуру: 

1) двокомпонентне складнопідрядне + шестикомпонентне 

речення з подвійною супідрядністю: О тім, як він росте і пнеться 

вгору, написано в чудово гарній і цікавій книзі Дарвіна про «Пнучі 

ростини» – тут і притока розказати о рухах ростин, о їх привичках, 

котрі не в однім разі будять підозріння о яку-не-будь свідомість і 

розвагу, о їх цвіті, з яких частей він складається, як відбувається 

запліднення, які до того бувають посередники і як приноровлення 

ростин до тих посередників (вітру, води, слимаків, птиць і комах) 

витворило через природний добір різнородні чудові цвіти, барви, 

запахи і т. д. [8, 45 : 196]; 

2) п’ятикомпонентне речення з неоднорідною супідрядністю + 

трикомпонентне речення з однорідною супідрядністю: Не вдаючися в 

те, що буде – на заміт д. Дашкевича про вплив освіти і взаємин 

міжнародних, котрі буцімто вменшують суперечності і вирівнюють 

особливості поодиноких народів, – ми могли б навести такі факти, як 

панування французщини в XVII і XVIII віці і упадок того панування 

тепер, коли освіта піднеслась, як ворогування національне 

найосвіченіших європейських народів (німців і французів, німців і чехів, 

французів і італіянців і т. і.), як міцне вдержування національних 

особливостей у народів, що живуть поруч і під найсвобіднішою в 

Європі конституцією – в Швейцарії і т. і., – ми не можемо 

заперечити, що останні виводи сього ученого мають в собі багато 

правди і що його погляди, найширші і найосновніші з усіх досі 

висказаних, мусять бути прийняті як основа дальших дослідів над 

історією української літератури [8, 27 : 286-287]. 

Дев’ятикомпонентне речення укладається у схему: два прості + 

двокомпонентне складнопідрядне + чотирикомпонентне речення з 

подвійною супідрядністю + просте: Правопис етимологічний, про 

Україну, козаків, гайдамаків, загалом про «славну минувщину» і 

«народні святощі» майже ані слова, натомість тверезе, просте слово 

до селян про їх насущні справи, про те, що діється довкола них, у краю, 

в державі; деколи редакція не боялася сказати й острішого (наскільки 

се тоді можна було) слова осуду на тих, хто робив кривди народові, 

без огляду на те, чи се були свої, чи чужі, – все те робило 
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«Батьківщину» перших років появою незвичайно цікавою й 

симпатичною [8, 41 : 487]. 

Складні конструкції із безсполучниковим зв’язком і 

супідрядністю у Франковому науковому мовленні реалізуються у 

трьох різновидах. Відповідно переважають моделі, у яких наявний 

зв’язок однорідної чи неоднорідної супідрядності. Найменш 

поширеними є структури із безсполучниковим зв’язком і подвійною 

супідрядністю. 

Довжина конструкцій коливається в середньому від чотирьох до 

дванадцяти компонентів. Найтиповішими для наукових текстів 

І. Франка є структури, до складу яких входить від п’яти до шести 

предикативних частин. Найдовшими є конструкції з дванадцятьма 

компонентами. Глибина багатокомпонентних речень із 

безсполучниковим зв’язком і супідрядністю обмежується двома-

трьома рівнями членування. 
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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 

 

Olena Trush 
 

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 and its modifications 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 

the author separates only three models of complex poly-component sentences with the 

asyndetic link and subordination, characterizes the modifications of models 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 four 

to twelve components and the depth of constructions has two-three types of linking. 

Key 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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Здійснено спробу виявлення лінгвальних і паралінгвальних сигналів 

невротичного і психотичного стану, в якому перебувають герої двох оповідань відомого 

українського діаспорного письменника Ігоря Костецького «Історія ченця Гайнріха» і 

«День святого», а також елементів авторського невротичного письма. Виявлені ознаки 

шизодискурсу в поведінці ченця Гайнріха та Йоана, а також елементи невротичного 

авторського письма. Аспекти організації тексту, пов’язані з поведінкою героїв та типом 

авторського письма, впливають на формування особливих комунікативних смислів, 

притаманних «одивненим» художнім текстам, тобто текстам, формальна організація 

котрих порушує узуальні жанрові канони літературних творів, а змістове наповнення не 

відповідає або порушує онтологічні засади існування «цього»« світу, соціальні чинники 

функціонування суспільства, поведінку його членів тощо. 

Ключові слова: текст, дискурс, комунікативний смисл, «одивнений» текст, 

невротичний текст, психотичний текст, невротичне авторське письмо, шизодискурс.  

 
У сучасній гуманітарній сфері знань помітно активізувалась 

проблематика досліджень «одивнених» (рос. «остранненных»), 

зокрема аномальних, абсурдних, невротичних, парадоксальних, 

паралогічних, тавтологічних, оксюморонних, асемантичних, 

шизофренічних, створених у змінених станах свідомості та інших 

типів текстів (дискурсів), а також їх складників – мовленнєвих актів і 

мовленнєвих жанрів. Ці дослідження ведуться у логіко-

філософському, семіотичному, психологічному, когнітивному, 

літературознавчому, лінгвістичному й комунікативному аспектах 

(див., напр.: [2; 3; 8; 11; 12]). Під «одивненим» художнім текстом 

будемо розуміти текст, формальна організація якого порушує узуальні 

жанрові канони літературного твору, а змістове наповнення не 

відповідає або порушує онтологічні засади існування «цього» світу, 
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соціальні чинники функціонування суспільства, поведінку його членів 

тощо. 

Залучити до лінгвістичного аналізу «одивнених» текстів твори, 

в яких наявні елементи невротичного і/або психотичного дискурсів, 

дозволяє специфіка їх формально-змістової організації, яка має помітні 

ознаки несхожості зі «звичними» текстотипами та комунікативними 

смислами, що породжуються в «узуалізованих» художніх текстах. Ця 

«одивненість» психічного характеру стосується особливої фізичної, 

комунікативно-мовної, ментальної поведінки героїв текстів або ж 

самої манери авторського письма (в розумінні Р.Барта). При цьому 

фізична і/або комунікативна поведінка героїв художніх творів може 

створювати такі формально-змістові збурення тексту та породжуваних 

ними комунікативних смислів, які вкладаються у розуміння 

«одивнення на межі абсурду» або навіть «повного» абсурду з усіма 

його ознаками (див., наприклад: [2]).   

Виходячи з широкого семіотичного розуміння тексту як будь-

якого носія інформації зі своєю специфічною категорійною 

організацією, поділяємо думку відомого психосемантика Вадима 

Руднєва про те, що «психічна хвороба – це хвороба мови .., хворіє не 

тіло, хворіє текст. Хвора не людина, хворий текст» [11: 22]. Як зазначає 

дослідник, «ми можемо говорити про хворобу людини лише за її 

патологічним текстом» [11: 26], а тому можливі паранояльний, 

шизофренічний, істеричний, депресивний, обсесивно-компульсивний 

тексти [11: 27]. Таке твердження ґрунтується на наявному паралелізмі 

між текстом, його смислом, свідомістю і структурою підсвідомого: 

«текст можна уподібнювати свідомості, а його смисл – підсвідомому» 

[11: 110]. Відповідно,  спираючись на особливості семантичної, 

глибинно прагматичної організації тексту, можна засвідчити поточний 

стан свідомості його творця. Спираючись на концепцію типів 

«хворих» текстів В.Руднєва, можемо твердити, що в українській 

літературі, як, зрештою, в багатьох літературах світу, були і є автори, в 

творчості яких помітні тенденції невротичного і психотичного письма 

як в аспекті зображення поведінки героїв творів, так і у виявах власного 

стилю. 

Чи не найвиразніше в українській літературі риси 

невротичного і психотичного художніх текстів представлені в 

творчості Василя Барки, Ігоря Костецького, Тодося Осьмачки, 
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Валеріана Підмогильного, Євгена Плужника, Миколи Хвильового та 

деяких інших письменників.  

В українському літературознавстві існує достатньо потужний 

напрям досліджень образно-стилістичних систем різних творів 

вітчизняної літератури з позицій виявлення елементів підсвідомого. Це 

праці В. Агеєвої, Т. Гундорової, О. Забужко, Н. Зборовської, 

С. Павличко, В. Панченка та інших літературознавців (див. певною 

мірою підсумкове дослідження [7]). У їх розвідках трапляються окремі 

зауваження щодо мовного втілення рис «акцентованості» текстів та 

стилю їх авторів, однак монографічного характеру досліджень, які 

стосувалися б лінгвістичних аспектів цієї проблеми, фактично, немає.  

Лінгвістичні аспекти створення в художніх текстах елементів 

невротичного і психотичного дискурсів, які в низці ознак збігаються з 

критеріями вияву художнього абсурдизму, розглянемо на прикладі 

прози І.Костецького. При цьому особлива увага буде звернена на два 

його оповідання: «Історія ченця Гайнріха» [5] і «День святого» [6]. 

Елементи психотичного дискурсу в оповіданнях Ігоря 

Костецького 

Характеризуючи манеру художньої прози І.Костецького, інший 

відомий діаспорний письменник Василь Барка, стилю якого також 

притаманні елементи психотичного дискурсу, говорив про 

екзистенціалізм і постекспресіонізм «зі сполохами готики» свого 

колеги по еміграції [1: 201], звернення до містичності та європейського 

готизму [1: 202-203]. Не заперечуючи в цілому цієї тези, уточнимо її за 

кількома аспектами. 

Аспект перший: на думку В. Руднєва, художній експресіонізм 

«гіпертрофує системність, але при цьому створює елементи системи, 

загострює знаковий характер цієї системності» [11: 102]. Це 

«загострення» семіотичності тексту може бути особливо 

«педальоване», засвідчуючи заступлення реального символічним і, 

відповідно, невротичний чи психотичний стан героїв художнього 

твору або їх авторів. 

Аспект другий: якщо І. Костецький насправді орієнтувався на 

принципи європейської готики, то довів їх до певних крайніх меж, що 

належать уже невротичним і психотичним виявам характерів героїв і 

манері власного художнього письма, зрештою, також характерним для 

низки творів західноєвропейських письменників (Ф. Кафка, Д. Джойс 
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та інші). Розглянемо згадані риси творчості українського письменника-

емігранта на прикладі згадуваних прозаїчних творів. 

Лінгвокомунікативні вияви психічного стану героїв  

Герої аналізованих творів І.Костецького – яскраво невротично 

акцентовані особистості шизофренічного типу з додатковими 

психотичними «конотаціями». Зокрема, аналіз лінгвальних (власне 

мовних, прагматичних, комунікативних), а також поведінкових 

особливостей в авторському зображенні дає підстави говорити про те, 

що Гайнріх із оповідання «Історія ченця Гайнріха» – шизофренік 

епілептоїдно-маніакального типу, а Йоан – один із головних героїв 

повісті «День святого» – шизофренік параноїдального типу з 

виразними рисами істеричної особистості. 

Які ж мовні сигнали – вияви спільного шизофренічного стану 

героїв оповідань? 

1. Одним із найважливіших клінічних проявів шизофренії 

вважається наявність у психічно хворої людини марення, слухових і 

зорових галюцинацій [4; 10; 11]. При цьому хворий сприймає і оцінює 

образи марення як реальні, тобто в цьому випадку редукується або 

повною мірою зникає важлива ментальна здатність психічно здорової 

людини до тестування дійсності, розмежування того, що насправді 

наявне в реальній дійсності, і того, що породжується виключно уявою 

(див., наприклад: [11: 123]). Згадані герої прозових творів 

І.Костецького перебувають у тому зміненому стані свідомості, коли 

реальність і марення не розрізняються; Гайнріх і Йоан живуть 

одночасно в «цьому» світі й світі галюцинаторгому. Межа між 

«видивом» і реальністю щезає: те, що щойно було реальним, мало 

конкретний фізичний стан, форму, колір тощо, змінюється; об’єкти 

перевтілюються, раптово щезають, змінюються невпізнанно тощо. Усе 

навколо хворого живе своїм життям, все перебуває в русі, й ці рухи для 

людини наповнені незбагненним, часто загрозливим смислом, 

натякають на щось таємниче, грізне, страшне в своїй суті. При цьому 

хворий не може зусиллям волі цей рух речей в своїй уяві зупинити, 

оскільки вони живуть своїм незрозумілим життям: 

Чернець Гайнріх поклонився опудалові. У нього все неначе повзло 

з рук. Таріль повзла з рук. Він бачив речі прозорими. Він не міг ні на чому 

сталому спинити зір, все являлося в русі, в безнастанному 
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становленні. Він дивився на настоятеля, але бачив міцну рідину, 

розгалужену по кишках рідину, як змішується вона з кров’ю (С. 22). 

Галюцинаторні утворення формуються з участю різних органів 

перцепції. В аналізованих творах це найчастіше наступні: 

А). Візуалізація ментальних образів, «оживлення» їх. Ось, для 

прикладу, як в уяві ченця Гайнріха квіти півники (іриси) 

трансформуються в чорних лицарів: 

Неозорим полем ішов чернець Гайнріх. Обабіч вибитої 

копитами стежки зростали малинові будяки, чебрець, маки, сила 

маків, королівства маків; праворуч на горбах гасали чорні лицарі. Вони 

наскакували один на одного, незграбні дерев’яні півники, наскакували і 

роз’їжджалися в усі сторони, щоб знову набратися зухвальства та 

потуги. Раз у раз із тріском ламалися ратища. 

Чорні лицарі піднімали очі до неба, збиралися хмари, чорні 

лицарі ніби-то гляділи вбік, насправді ж вони хижо зиркали один на 

одного збоку круглим риб’ячим оком, і раптом вони знов наливалися 

люттю, хвилювались, ворушились, гарцювали, коливалися в кульбаках 

(С. 18-19). 

Найрізноманітніші картини-видіння, які бачить Гайнріх, «чого 

ніколи не бачив» (С. 19): розлогі райські сади, печери, в яких «сиділи 

підсліпуваті одшельники і читали довгі книги, запаливши свічку під 

сонцем» (С. 19), «видиво кінця світу» (С. 19), «блукання спутаних душ» 

(С. 19) та багато іншого – все це головним героєм оповідання 

сприймалося як реальне. Як зазначають психологи, подібні 

апокаліптичні видіння викликають у хворого шизофренією відчуття 

неминучої смерті [11: 137]: 

... не встигав ковтати, вдихати, мацати, Йому бракувало 

чутливості, щоб усе сприйняти, воно валилося на нього одне з другим, 

одне з третім. Так буває тільки перед смертю (С. 20).  

Найважливішими лінгвальними сигналами згаданого зміненого 

і хворобливого (шизофренічного типу) стану свідомості Гайнріха 

стають так звані недиспозиційні предикати, тобто мовні засоби, які 

приписують (предикують) іменам суб’єктів онтологічно невластиві 

статичні й динамічні ознаки (наприклад, квітам ірисам – поведінку 

людей (чорних лицарів).   

Б). Сприйняття неіснуючих звуків як реальних, що можуть 

перетворюватись у зорові образи, візуалізуватись. Такі синестетичні 
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звуки-образи, як правило, або надзвичайно збуджують хворого, або, 

навпаки, пригнічують його, ототожнюються з чимось зловісним [11: 

54]: 

Коли запав вечір, він [Гайнріх] ліг головою на камінь. Він снив під 

гуркотіння міріадів зір, вони співали над ним гимни. Його вухо не спало, 

воно не спало, бо добре знало, що неспроможне було заснути, якби 

вдарив грім. І тоді він прокинувся, збудився під далекий рев зірок, і він 

пригадав усе, і він збагнув свою силу до дна (С. 16). 

Він чув, як гримить і гуркає, сповнена болю стіна, він упивався 

вибухом склепінь, що він їх валив на голови присутніх, на весь світ 

земний, на весь світ (С. 18). 

Основними мовними засобами створення подібних ефектів 

стають син естетичні предикати, що приписують ознаки одного типу 

сприйняття іншому, що створює незвичні комунікативні смисли. Так, 

наприклад, Йоан з оповідання «День святого» чує різноманітні звуки і 

голоси, які супроводжують його апокаліптичні видіння. Формується 

складний, внутрішньо структурований візуально-слуховий комплекс, 

що супроводжує героїв оповідань І.Костецького. Зокрема, Йоан, 

фактично, постійно існує в цьому складному звуко-візуальному 

«видиві», яке стало для нього звичним і реальним: 

... повіки болять, але солодко; там щось б’ється аж до вух. 

Можна оглухнути так. Очі викотити й оглухнути (С. 72). 

В). Клінічно підтвердженим виявом шизофренії визнається 

наявність марення. Шизофренічне марення має досить багато виявів, 

які умовно можна кваліфікувати на «нерелігійні» («звичайні» попри їх 

ірреальність) та «релігійного змісту», серед яких виділяються марення 

апокаліптичного спрямування. Оскільки психічно акцентованим 

героям аналізованих оповідань І.Костецького близькі релігійні ідеї, то 

навіть їх побутове марення тісно пов’язане із «релігійним», часто 

передує йому або переростає в нього, як у цьому випадку: 

... йому [Гайнріху] вже привиджувалося, що було б куди ліпше 

зійти сходами потихеньку, згинці, вийти зовсім із собору, а тоді 

загорнутись у килим і вкотитись у головне війся, прокотитись 

осередньою навою, рохкаючи та хрюкаючи, – і він реготав, реготав 

безнастанно, до болю в грудях, реготав дедалі зростаючим реготом. 

Тоді на той регіт з’являвся диявол... (С. 11). 
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Однак, чи не найповнішим і клінічно найскладнішим виявом 

екзальтованого шизофренічного марення вважаються видіння Бога, 

янголів, диявола, сцен Страшного суду, апокаліптичні видіння тощо. 

Психічно хвора людина може проживати ці видіння як спостерігач, 

бути їх учасником або «проходити крізь них». Ось, для прикладу, після 

«побутових» видінь ченцеві Гайндріху з’являється диявол:    

... Тоді на той регіт з’являвся диявол, червоний, багряніючий, 

величезний, всідав на найвищий хоральний акорд органу, що ставав 

йому за воздушний престіл, він віяв вогнистим язиком і керував 

пазуристими руками, керував янгольськими наспівами, керував 

людьми, керував помислами реґента, який лаявся страшними словами 

(С. 11-12). 

Чернець Гайнріх провадить плутані розмови з дияволом, які 

стосуються законів логіки мислення, світобудови тощо. 

Притаманними Гайнріху були також складніші апокаліптичні видіння. 

Ось, зокрема, що він бачить у своєму «видиві кінця світу»: 

По всіх кінцях світу кипіли казани з єретиками. Довгорукі, 

розпатлані, вони волали, вони вигорлали з усіх печінок пророцтва. 

Люди бігали довкола і галасували. Ревіли сурмами небеса, червоні 

янголи там літали, і князі землі виїздили з замків зведеними мостами, 

що падали перед ними, немов покарані раби. А в самім осередку землі 

сидів імператор, сидів на високім кону, страшний та безвільний, 

безвільний, бо чужа, не його воля світилася крізь зікри мертвих, 

невидячих очей його роду. Він сидів угорнутий у багряну мантію, 

викликаний чужим велінням фантом. 

І чернець Гайнріх ішов крізь своє видиво вщерть, притискав до 

грудей свідоцтво майстерності, йшов, болів, прагнув, видів (С. 20). 

Окрім «видива» типово шизофренічного характеру, достатньо 

показовим є досить нав’язливі повтори низки слів (там, сидів, йшов), 

що також свідчать про невротичну акцентованість авторського письма.  

Йоан із оповідання «Дня святого» також переживає 

апокаліптичні видіння, які у його плутаній свідомості синтезуються з 

реально сприйманими враженнями, поєднаними із повторами одних і 

тих самих слів-означень (у широкому сенсі). Ось як після чергового 

видіння сприймає герой жінку, що принесла йому до в’язниці хліб і 

вино: 
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Обличчя літнє, темне з  золотом. Хто прислав попоїсти? 

Тьмяне золото. Обличчя тьмяного золота, з’ява на світанку обличчя 

людини, обличчя, вид, зве на край безодні на світанку, вабить, обличчя 

людини. А третій звір подібний до... І третій звір, що мав обличчя ніби 

в людини ... (С. 68). 

2. Шизофренічний стан людини – це, перш за все, розщеплення 

свідомості, асоціювання себе з іншою людиною (найчастіше відомою), 

Богом, демонічними силами або міфологічними персонажами, 

істотами тощо. При цьому хворий може фізично відчувати неможливі 

в реальності трансформації свого тіла: його «розширення», 

«звуження», «політ» тощо [11: 62]. Щось подібне відчуває Гайнріх: 

По тому він пішов звертистими стежками, шляхом, поміж 

горбів, і він уже був не він, замість ченця Гайнріха то йшов велетень 

Конак, отой, що служив найманцем у володаря, з яким імператор мав 

оце нещасливу війну. І його впізнавали каліки війни, кульгаві й з куксами 

на місці рук, визирали вони через паркан шпиталю при дорозі... Він 

перетворився тепер у того злодія-конокрада, якого мали повішати 

надранок на перехресті стежок... (С. 16).   

3. Пояснюючи свій достатньо парадоксальний висновок про те, 

що душевно хворіє не людина, а створюваний нею текст, В. Руднєв 

уточняє, що людське тіло, поведінка людини і, зрозуміло, те, що вона 

говорить – все це текст, «читаючи» який можна спробувати встановити 

його «діагноз» [11: 34]. І. Костецький, змальовуючи своїх героїв, тонко 

зображає їх фізичну поведінку зі всіма ознаками шизофренії. Це, перш 

за все, немотивовані обставинами (контекстом, ситуацією) 

паралінгвальні й нелінгвальні вияви в комунікації та фізична поведінка 

героїв. При цьому можливі різкі перепади настрою людини, які 

позначаються на її фізичних діях. Ось, наприклад, як поводить себе 

Гайнріх у присутності дівчини, яка йому сподобалась: 

Він почав швидко обертатись навколо себе дзиґою, отаким 

ґанджелом, вдаючи собаку, що ловить власного хвоста. Він харчав, 

пирхав і гаркав, надимаючи щоки. <...> Він заспокоївся, закрив обличчя 

руками, визирав із-за червоних долонь і знов ховався за них. Тоді забіг 

за кущ і визирав звідти. Вона [дівчина] хмикнула, тоді знов узялась до 

вінка. А він схилився до землі та й заплакав. <...> Він ридом ридав... 

(С. 14). 
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А ось як поводить себе Йоан, сидячи у відведеній йому камері в 

очікуванні римлянина Теофіла: 

Він драпав собі груди й живіт, дедалі посилював напругу 

задубілих пальців... Він завивав від насолоди, коли ніготь трапляв у те 

місце, де засів уїдливий кліщ. Але завивав коротко, уривчасто,  раз  у 

раз ловлячись на думці, що чинить собі приємність, усуваючи 

сверблячку, а цього він для себе не дозволяв будь-що (С. 67). 

4. Одним із виявів шизофренії у найбільш загостреному стані 

вважається розвиток садистських бажань і вчинків. Ось як реагує 

Гайнріх на відмову дівчини від його залицянь: 

Тоді він почав її стиха ненавидіти. Почуття приходило з 

чорноти душевної, приходило пологом, не кваплячись, але враз 

зірвалось і вдарило в груди. <...> він ненавидів її чимдуж ...  

Ліпше всього задушити, думав він. Ліпше всього задушити. 

Узять двома руками попід нижню щелепу... (С. 15-16). 

5. Важливими клінічними ознаками розвитку шизофренічного 

та істеричного психотичних станів і породження відповідних 

комунікативних смислів вважаються раптові перепади настрою, не 

мотивовані поточною ситуацією (наприклад, раптовим переляком), 

виникнення немотивованих обставинами бажань діяти, а також 

вчинків часто «дикого», садистського характеру [10: 179]: 

Чернець Гайнріх перед тим здригавсь од шиї до щиколоток, 

тепер він заспокоївся страшним спокоєм (С. 17). 

Йому [Гайнріху] хотілося сміятись і плакати воднораз (С. 23). 

... як воно вийшло б, якби він [Гайнріх] зараз підскоком збіг із 

хорів, з такими ото вивертами та викрутасами підкотився до 

олтаря, під ноги епіскопові, глянув йому по-собачому в обличчя знизу і 

«гав-гав» або просто «бе-е-е». Воно було так шалено неможливо і так 

невтримно спокусливо... (С. 11). 

6. Одна з найважливіших ознак шизофренії – «розірваність» 

мислення, відсутність логіки розгортання думки, парадоксальність, 

нелогічність, абсурдність думок, які «виринають» у свідомості людини 

одночасно [4: 76]: 

[Читаючи теологічний твір Гайнріха, мастер Швабіус] 

розкладав кожне речення ... У силогічній фігурі на тему, чи може 

божество, будучи божеством, водночас бути гарбузом, він 

упорядкував мимохідь шістнадцять точок, в яких виводив 
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можливості споріднень субстанції елементів гарбуза з відповідними 

спіритуальними властивостями божественної істоти. У постулаті 

про вагу мозку в голові, коли вона перебуває вгорі, а не внизу, де ноги, 

він накидав побіжно цілу теорію думання ногами... (С. 24). 

У зміненому стані свідомості хворого шизофренією думки 

«скачуть», рухаються самі й безсистемно, незв’язно: це «скоки думки» 

як пише І.Костецький у «Дні святого» (С. 65). У передмові до цього 

твору автор згадує про «потік притомності», який у сучасній 

українській літературі, на його думку, має «тоненьку традицію» й, 

перш за все, наявний у «Вершниках» Ю.Яновського (С. 43). Ось, 

зокрема, які процеси характерні для свідомості Йоана із оповідання 

«День святого»: 

... думки його штафетували одна до одної швидко і рвучко, таке 

дзвінке ристалище думок... І щоб гонити за думками, і щоб ловити їх 

рухами рук і ніг, він мусив різко звертати назад і знов назад, раз у раз, 

бо простір ходити був коротенький (С. 65). 

Він звів руки догори і знов їх опустив. Він не хотів загубити свою 

думку, її бо вже наздоганяла друга (С. 85). 

Подібне «ристалище думок», що супроводжуються різкими 

фізичними рухами, тілесним і ментальним неспокоєм, – характерна 

риса також істеричних осіб [Психиатрия 2009, С. 89].  

Нав’язливі ідеї параноїдального характеру, які постійно 

повторюються в свідомості Йоана («Рим упаде! Рим упаде!» «Царство 

Боже на землі»; «Слово переможе меч»), пов’язані з його істеричною 

фізичною поведінкою: 

... їсть не їсть, а все говорить, бо думка в ньому не спочива., і він 

говорить, вкусить бублика вряди-годи, і знов говорить, усе говорить і 

говорить (С. 74); 

– Я їстиму, я їстиму, – заметушився Йоан, і бублика в рот собі 

заходився запихати, натоптав бубликом повен рот, але все говорив 

притому, не спинявся, все говорив: 

– Рим упаде, я тобі кажу: Рим упаде (С. 75); 

Йоан трусився і тільки час до часу вигукував, вигукував без кінця 

одне й те ж саме речення: 

– Слово переможе меч... слово переможе меч.... слово переможе 

меч... слово переможе меч ... (С. 84).    
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Повторення слів, висловлень, їх частин, незначна трансформація 

одних і тих же мовленнєвих актів – мовні засоби втілення вияву 

шизофренічного мово-мислення хворої людини і створюваного нею 

тексту. 

7. Примітною рисою обох згадуваних героїв І. Костецького 

(Гайнріха та Йоана) є так звана персеверація мовлення, тобто 

нав’язливе повторення однієї й тієї ж думки, часто в тій самій або дещо 

трансформованій формі й, відповідно, повторення автором для 

відповідного зображення або героєм у своєму мовленні слів, виразів, 

висловлень, мовленнєвих актів, їх частин тощо: 

Із промови доктора він [Гайнріх] чув тільки уривки, тільки 

уривки. Він чув, як гримить і гуркає сповнена болю стіна; він упивався 

вибухом склепінь, що їх він валив на голови присутніх, на весь світ 

земний, на весь світ. Із промови доктора він чув тільки уривки (С. 18); 

На одну тільки мить вони [чорні лицарі-іриси] спинялися, на 

одну, кожен спинявся на одну лише мить... (С. 19); 

Вийду на волю, – заговорив Йоан, – вийду на волю. Тепер записую 

об’явлення, вийду на волю, напишу євангелію, там усе буде сказано, 

було слово і стало Христом, і я його бачив і слухав ... і тепер слухаю, 

був Христос, усе напишу в євангелії, і писатиму євангелію в Ефесі 

(С. 76); 

– Старий єврейський закон був єврейський, кострубатий. 

Заспокоєний був, відрубаний і неростесаний був старий єврейський 

закон. Він був єврейський, був підготова, нерозпрацьована дубова 

дошка ... Ми збагнули закон для всіх, ми збагнули тепер закон, 

придатний для всіх, для всіх, і принесемо вам, нуте-читайте, а не 

тільки для юдеїв (С. 77). 

В. Руднєв зазначає, що повторення однієї й тієї ж думки з 

нав’язливою деонтичною модальністю – важлива ознака обсесивно-

компульсивного комплекса хворої людини[11: 32].  

Попри те, що обидва герої аналізованих оповідань І. 

Костецького досить активно вступають у діалоги з іншими героями, 

складається враження, що вони перебувають поза спілкуванням; їх 

слова бездіалогічні, замкнені на собі, не потребують відгуку Іншого; в 

діалогічносу сенсі вони знецінені. В. Руднєв називає такі слова і 

діалоги аутичними [11: 101].  
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Отже, аналіз мовних засобів утілення фізичної поведінки та 

психо-ментальних дій головних героїв аналізованих оповідань 

І.Костецького дозволяє констатувати їх акцентованість, перебування в 

межових станах між «нормою» та шизофренією (Гайнріх, Йоан) з 

елементами істерії (Йоан). Уживання таких мовних засобів створює 

нетипові комунікативні смисли, які часто мають характер 

абсурдистських.  

Аспекти авторського невротичного письма 

Окрім достатньо виразного вияву психотичних станів героїв 

аналізованих творів І.Костецького, спосіб авторського представлення 

(характер авторського наративу) змістової частини оповідань, тобто 

авторського письма, дає підстави говорити про елементи невротичного 

дискурсу у власне наративній частині творів. В обох оповіданнях 

всезнаючий недієгетичний наратор веде оповідь, значною мірою 

наслідуючи стиль Старого Заповіту та апостольських послань, що 

формує особливості викладу, які поєднуються з низкою ознак 

невротичного письма. Останнє, перш за все, виявляється у значній 

кількості повторів, які мають нав’язливий паранояльний, а часом 

істеричний характер. Це вербальний прояв так званого «колування 

думки», нав’язливого її повернення уже в той час, коли зароджується 

й вербально розгортається інша думка. Подібне явище спостерігаємо в 

обох оповіданнях. Примітною ознакою такого типу невротичного 

стану авторського наративу в прозі І.Костецького стає повтор або 

всього суб’єктно-предикатного комплексу висловлення, або його 

частини, найчастіше дієслова:  

Він [Гайнріх] поклявся не чіпати цього руками. Він поклявся 

ніколи, ні при яких потребах не чіпати цього руками. Він поклявсь 

погасити в собі всяке бажання чіпати це руками. Він поклявся 

заховати навіки від усіх таємницю, те, що він, у молодечім 

зухвальстві, намірився був чіпати це руками. <...> люди мали б нагоду 

довідатися, що він одного разу пробував чіпати це руками. <...> він, 

ще не знаючи своєї потуги, захватно наважився був чіпати це руками. 

Він поклявся, що піде на світ ярим барсом, лютим змієм, руйнуватиме 

дощенту все, що побачить, писатиме несусвітні, вибухові твори, зо 

труїтимуть думки і переконання, весь світ земний, – але руйнуватиме 

самою чистою думкою, і ніколи, ніколи не чіпатиме цього руками 

(С. 16-17). 
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У наведеному достатньо невеликому фраґменті тексту маємо 

п’ятиразовий повтор суб’єктно-предикатної складової висловлення він 

поклявся, яка вже в другому й усіх наступних висловленнях 

тематизується, стає інформаційно тавтологічною. Спостерігаємо 

семиразовий повтор не чіпати це (цього) руками з нав’язливим 

уточненням тавтологічного характеру руками. (Зрозуміло, що йдеться 

про формальну тавтологію, оскільки з контексту випливає, що Гайнріх 

міг чіпати це також думками). Особливо примітним є повтор 

анафоричного займенника це (цього), відсилання якого до об’єктів (чи 

об’єкта) в тексті не уточнюється. Подібна невизначеність, неясність 

зони референції – одна з примітних рис уже не невротичного, а 

психотичного стану, близького до шизоїдного. У подібних випадках 

уже розмивається межа між дискурсотворенням ченця Гайнріха і 

авторським наративом; стає незрозумілим, чи перед читачем повтори 

психічно хворого героя оповідання, чи це авторські особливості 

вербального мислення акцентованої особистості в зміненому стані 

свідомості:  

Із промови доктора він [Гайнріх] чув тільки уривки, тільки 

уривки, Він чув тільки уривки, окремі уривки він чув, він чув лише їх 

(С. 18).  

Досить помітними є подібні суб’єктно-предикатні повтори і в 

оповіданні «День святого», які нав’язливо повертають читача до однієї 

й ті ж динамічної або статичної ознаки, або їх суміщення: 

... він [Теофіл] згадав, він має ще пильний обов’язок від світання, 

від ранку, він добре згадав, і він прощається з Веронікою коротко і 

просто, і каже, він за місяць її знов побачить ... він обіцяє, і вона 

обіцяє, він обіцяє, за місяць вони знов побачаться, а тепер він піде, він 

повинен піти, виконати пильний обов’язок <...> він іде, і тепер він уже 

йде, він тепер далеко йде, далеко-далеко тепер він іде (С. 58). 

Повторення динамічних предикатних ознак поєднується з 

повторенням ознак статичних. Наведемо приклади такого типу 

авторського письма: 

 ... і тоді вона [Вероніка] розповідає, спиною до води стоявши, і 

вона розповідає коротко і просто, і вона гарна така русява, вона 

розповідає коротко і просто, і вони розмовляють коротко і просто 

(С. 56). 
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У наведених фрагментах, взятих із різних місць оповідання, 

наявні наскрізні повтори, які стосуються однієї ознаки розмови 

Теофіла й Вероніки: коротко і просто. Подібний повтор може 

виявлятися також у царині динамічної ознаки, поданої у різних фазах 

її вияву: 

Повагом, тримаючи за плече супровідника, обернувсь Теофіл 

назад. Ішов один чоловік. Колись високий, тепер сухенький – колись 

добре в тілі, тепер самі жили – колись красно вроджений, тепер із 

повіками білого каменя, такий ішов чоловік. Ішов так, ніби от-от 

упаде, але ішов і не падав. І Йоан підійшов (С. 63). 

Отже, твори та їх фрагменти невротичного і/або психотичного 

характеру містять низку ознак «одивненого» тексту, породжують 

комунікативні смисли, що потребують спеціальних ментальних зусиль 

адресата для їх сприйняття й розуміння того, що за ними стоять 

«межові», акцентовані особистості – герої або ж автор чи наратор. У 

деяких фрагментах фікційного дискурсу ці комунікативні смисли 

набувають рис абсурдистських «глухих» смислів онтологічного, 

ментального, поведінкового, перцептивного і комунікативного 

характеру (для прикладу, сприйняття світу й фізична поведінка ченця 

Гайнріха або спосіб комунікації Йоана). Аналізовані тексти І. 

Костецького тонко поєднують вияви психотичної поведінки їх 

головних героїв і невротичне письмо самого автора. Дослідження 

мовних і комунікативних засобів утілення невротичних і психотичних 

дискурсів (текстів) – актуальна проблема сучасної 

антропозорієнтованої лінгвістики.    

________________________________________________ 
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THE ELEMENTS OF A TEXT “ODYVNENN`A»: NEUROTIC 

AND PSYCHOTIC ASPECTS OF IHOR KOSTETSKIY’S SHORT 

STORIES 

 

Florij Batsevych 
 

The article presents an attempt at revealing lingual and paralingual signals of neurotic 

and psychotic states of the heroes of a famous writer of Ukrainian Diaspora Ihor Kostetskiy’s 

short stories “The Story of Monk Heinrich» and “The Saint’s Day» as well as the elements of 

the author’s neurotic writing. The signs of the author’s neurotic style and the features of 

schizophrenic discourse in monk Heinrich’s and John’s behavior were revealed. The aspects of 

textual organization connected with the heroes’ behavior and the author’s type of writing 

influence the formation of peculiar communicative senses characteristic to “odyvneni» fictional 

texts, those which formal organization violates usual genre rules of literary texts, and which 

content side doesn’t correlate with or violates the ontological basis of “this» world’s existence, 

social grounds of a society’s functioning, its members’ behavior, etc. 

Key words: text, discourse, communicative sense, odyvneniy» text, neurotic text, 

psychotic text, author’s neurotic writing, schizophrenic discourse. 
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У статті розглянуто емоційну конотацію одиниць із просторовою семантикою, 

які функціонують у творах В. Дрозда, В. Земляка та В. Шевчука. З’ясовано, що 

ставлення до подій, явищ, проблем передають просторовими засобами; емоції мають 

певну об’єктивацію в просторі; герої творів надають топосам певної емоційної 

характеристики. 

Ключові слова: простір, категорія простору, локативна семантика, емоції, 

химерна проза. 

 

Простір – «це одна із форм існування матерії, її атрибут (поряд з 

рухом і часом); філософська категорія, що характеризує співіснування 

об’єктів, їх взаємодію, протяжність та структурність матеріальних 

систем» [5 : 545]. Відповідну категорію можна досліджувати у різних 

аспектах. В українському мовознавстві найбільше досліджень 

здійснено в галузі когнітивної лінгвістики (С. Фоміна, Л. Саноцька, 

Ю. Тимченко, Ю. Лебеденко, Л. Голоюх та ін.) та у функціональному 

аспекті (В. Войцехівська, О. Курилас; О. Карадащук, З. Іваненко, 

О. Часник, Т. Поміркована, І. Коплик, Н. Степаненко, Г. Козачук, 

В. Ожоган, Т. Масицька, В. Костенюк та ін.). 

Оскільки простір є сферою життя людини, то тісно взаємодіє і з 

її емоціями, адже все може викликати певні переживання. Опис явищ 

зовнішнього світу – це «певний ментальний та емоційний порядок, 

який виникає під час пізнання світу, і водночас твориться як новий 

текстовий порядок» [3 : 112]. Відповідно і просторові бінарні опозиції 

(верх / низ, правий / лівий, горизонтальний / вертикальний) містять 

певне оцінне значення. С. Фоміна пише, що рух вгору часто позначає 

позитивний аспект (наприклад, піднесення в житті, буття в доброму 
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настрої), а протилежний вектор низу вживають на позначення 

скрутного становища чи краху. Дослідник відзначає позитивність 

вектора праворуч і негативність вектора ліворуч [6 : 99]. 

На думку М. Ющенко, найменування почуттів, емоцій людини, 

результати її мисленнєвої діяльності можуть бути предметом 

локалізації, тобто бути однією із трьох складових просторових 

відношень, куди, крім останньої, належить також місце локалізації та 

орієнтир [4 : 9-11]. Аналіз емоційної конотації мовних засобів із 

просторовою семантикою в українському мовознавстві лише 

починають вивчати, що й визначає актуальність цього дослідження. 

Метою статті є аналіз емоційної складової одиниць із 

просторовою семантикою, що функціонують у творах української 

химерної прози. 

Джерельною базою стали повість «Ирій» В. Дрозда, романи 

«Лебедина зграя» В. Земляка  та «Дім на горі» В. Шевчука. 

Простір у проаналізованих творах дуже тісно пов’язаний з 

емоційною сферою. По-перше, у всіх трьох романах є певні топоси, 

місця, де існує, на думку головних героїв, ідеальне життя. Ці місця – 

поєднання реальної (фізичної) та емоційно-фантастичної сфери. Так 

звані межові простори, в яких реальний світ накладається на світ 

вигаданий, бажаний, емоційний. По-друге, ставлення до подій, явищ, 

проблем передають просторовими засобами. По-третє, емоції мають 

певну об’єктивацію в просторі. 

Основна риса межових топосів: поєднання реального та 

фантастичного, раціонального та емоційного. Такі простори 

співвідносні із мріями, бажаннями та цілями головних героїв. Як 

правило, це місце, у якому існує ідеальне життя, герої, що є прикладом 

для наслідування. Ще однією рисою межових просторів є те, що в 

одних контекстах вони постають як реальні топоси, в інших – як 

вигадані. У кожному творі такі місця мають особливі риси. 

Наприклад, Ирієм у повісті В. Дрозда головний герой називає 

конкретний населений пункт, місто, куди його віддали вчитися (до 

того він жив у селі): …І подумки іду по Ирію в новому лискучому 

костюмі, […] а поруч такі ж поважні та святкові тітка Дора і 

дядько Денис, які пообіцялися узяти мене на традиційну недільну 

прогулянку по вечірньому Ирію... (В. Дрозд) [1 : 25]. З іншого боку, Ирій 

– це місце, де людині добре, де вона почуває себе по-іншому, може 
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розвиватися, досягати успіху, де існує ідеальне життя: ...Ирій — це 

край, куди щоосені поспішає птаство і звідки воно повертається 

весною, аби в нас перелітувати, буцім міські дачники; це край, звідки 

дме теплий вітер, що приносить відлигу у найлютіші морози; […] 

Ирій — це країна, звідки кінщик привозить щотижня нові кінофільми, 

а бібліотекар — книги, і де ці кінофільми знімаються, а книги 

пишуться та друкуються незбагненно розумними й освіченими 

людьми; Ирій — це країна, де існує насправжки те ідеально прекрасне 

життя, про яке тобі з першого шкільного дня розповідають учителі і 

про яке так гарно пишеться в книгах, країна молочних рік і медових 

берегів... (В. Дрозд) [1 : 19-20]. У цьому місці можливі нереальні, 

фантастичні речі, у людей та тварин проявляються незвичайні 

здібності, властивості: Ирій — це казкова країна, де ніколи не буває 

зими, де сонце днює й ночує на ясно-зелених пагорбах, де карасі 

надвечір вичалапують на піщаний беріг і лагідно бесідують із щуками 

та акулами, де вовчиці вигодовують своїм молоком ягнят, а леви 

наглядають за курчатами, аби ті не заблукали в лісових нетря 

(В. Дрозд) [1 : 19]. Ирій – місце мрій та сподівань: У кожного 

дитинства, мабуть, є свій ирій; моїм ирієм було місто за 

Собакаревою горою (В. Дрозд) [1 : 8]; Ирій — це країна твого 

майбутнього (В. Дрозд) [1 : 19-20]. Ирій – це стан душі, настрій, 

світогляд, переживання, певний ментальний устрій: Свій Ирій, а з ним 

і самого себе, я вільно пересовував по географічній, просторовій та 

часовій карті, бо мені вже замало було одного життя і одної, біля 

земної галактики (В. Дрозд) [1 : 53]. Особливість повісті В. Дрозда 

«Ирій» полягає в тому, що ментальний, емоційний простори плавно 

переходять в реальний, фізичний і навпаки: На сцені я чув лише його, 

свій голос і, наснажений ним, гукав так, що люстра гойдалася, наче 

від поштовхів п'ятибального землетрусу, а школа, напнута моїм 

голосом, буцім парус вітром, рвалася з підмурівків і була б попливла 

в піднебесся, якби я, самозречено надриваючи горло, нарешті не прорік 

останні слова монологу…(В. Дрозд) [1 : 45]; Ех, Михайлику, думаєш, 

дядько і душу за копійку продасть? Хіба б не хотів я, аби і мене, як діда 

Кіндрата, на небо живцем зачерпнули? (В. Дрозд) [1 : 61]. 

Інші герої твору, в тому числі дорослі, теж бачать Ирій чи 

можуть перебувати в ньому. Проте тільки тоді, коли відмовляються від 

своїх меркантильних цілей і починають мріяти. Загалом це не 
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характерно для дорослих героїв твору, адже вони рідко мріють і всі їхні 

думки та життя зайняті фінансовими питаннями чи проблемами 

виживання. Тому такий потяг до Ирію з’являється у дядька Дениса 

лише після психічної хвороби. 

Ирій має свого антипода – Пакуль – село, де виріс герой. Пара 

Пакуль-Ирій – це протиставлення хорошого і поганого, минулого і 

майбутнього, раціонального та мрійливого, консервативного та 

прогресивного, реального та фантастичного. Ще одним 

підтвердженням тісного зв’язку просторової сфери з емоційною, є те, 

що навіть спорідненість душ автор подає завдяки топосам. А емоції 

часто описують просторовими засобами, ідеями: Корова любила мене, 

я любив корову. Бо обоє ми тут, у Пакулі, були тимчасовими 

гістьми, обоє були не від світу пакульського, обоє снили на 

пакульському грузькому чорноземі Ирієм (В. Дрозд) [1 : 14]. 

Одиниці Ирій-Пакуль не є абсолютними антонімами, оскільки 

поняття останнього – не однозначне: він не є носієм абсолютного 

негативу, а поєднує певні хороші та погані, з погляду героя, риси. Така 

характеристика Пакуля вказує на те, що матеріальне та реальне 

невіддільне від духовного, фантастичного, оскільки все це поєднано у 

людському єстві: ...Пакуль — це країна, куди щовесни повертаються з 

сонячного, казкового щедрого на барви Ирію перелітні птахи, […] 

край матерів, закушканих у чорні куфайки та вовняні хустки, матерів 

з чорноземними, як поле, долонями, край, де започатковуються ріки; 

Пакуль — це країна викладених зеленою шпоришинною мозаїкою доріг 

і доріжок, сходжених твоїми босими ногами, країна золотистої 

стерні, повитої в долинах сивим туманом, на плеса яких випливають 

гуси, поки ти, примостившись під скиртою, химериш собі власний 

книжний світ; край мальованих чорним по білому тинів, ліс, 

соняшникових частоколів, заставлених кукурудзинням призьб, що від 

згадки про них тобі досі завмирає серце; Пакуль — це країна твого 

першого слова, першої любові, першої зненависті, країна, де 

започаткувалася недитинна, гіркувата печаль твоїх очей; Пакуль — 

це твій Ирій, що в нього ти до кінця днів своїх повертатимешся, а 

повернувшись — знову рватимешся в широкі світи; Пакуль — це ти 

сам... (В. Дрозд) [1 : 127]. 

Пакулю протиставлені антипакулі, антисвіти, що співвідносні з 

Ирієм: Ці нічні марення над книгами біля пічного віконця, на якім 
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блимає, виштрикуючись із картопляного кружальця, червонястий 

вогонь каганчика, і вихоплені ним з пітьми вервечки літер ведуть тебе 

в казкові антисвіти, антипакулі, де все не таке — і земля, і небо, і 

люди, і ти сам: казкові антисвіти починаються за Собакаревою 

горою (В. Дрозд) [1 : 7]. 

У повісті «Ирій» реальні простори взаємодіють також із 

топосами та подіями інших літературних творів, наприклад країною 

Бробдінгнегу із «Пригод Гуллівера», пригодами Дон-Кіхота, Тараса 

Бульби: Пшеничним ланом з серпами в руках ішли могутні люди, що 

їхні голови торкалися хмар; лелека, наче авіалайнер, шугав над полем, 

а десь за пшеницею рокотало море, по якім припливе у країну 

Бробдінгнегу невгамовний Гуллівер. І, перегукуючи шум колосся та 

гупання вилузаного вітром зерна об суху полівку, я покликнув до 

женців: — Будьте ласкаві, куди веде ця дорога? — Іди — і відкриється! 

— прогриміли з ясного неба їхні голоси. І вже узбіч дороги на пагорбі 

вимахував крильми вітряк, а його атакував закутий в їржаві лицарські 

обладунки прославлений Дон-Кіхот. Коли він упав, переможений у 

нерівнім, відчайнім герці, але не скорений, я запитав з глибокою 

повагою до лицаря: — Будьте ласкаві, куди веде ця дорога? […] «Іди 

— і відкриється» — шуміла тополя-дівчина серед поля; «Іди — 

відкриється!» — гукав Тарас Бульба, розіп'ятий на дереві, наче на 

хресті (В. Дрозд) [1 : 83-84]. 

Межовим простором у романі В. Земляка є Вавилон – 

поселення, де відбуваються основні події твору. Автор використовує 

назву, запозичену з Дворіччя, і таким чином зміщує поселення в часі і 

просторі, переносячи на українські реалії ХХ століття. Вавилон – назва 

умовного, проте типового поселення центральної України (автор 

вплітає у твір реальну річку Південний Буг), з його властивостями, 

тривогами та переконаннями. Завдяки поєднанню реальних та 

нереальних топосів створено ефект межового місця: вигаданого та 

справжнього водночас. Як і в Ирії, завдяки цьому місцю розкривається 

емоційна сфера, насамперед те, що місце, де живуть герої, уявляється 

їм центральним, важливим, герої гордяться своїм походженням: 

Замалювалася на дорозі, наче марево, й вавилонська валка – Мальва ще 

здалеку впізнала її по килимах та рябчиках, котрими вистелялося вози, 

аби вже одним тим показати свою приналежність до вічного 
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Вавилона (В. Земляк) [2 : 136]. Проте Вавилон, на відміну від Ирію, 

частіше постає як межовий у часовому контексті, а не в просторовому.  

Ирій у свідомості героя теж постає як центральний – у творі 

прочитуємо алюзії до котлет по-київськи: В сніжно-білім 

накрохмаленім халаті і такім же ковпакові я ходитиму в хмарах 

запашного диму між вилощених до дзеркального блиску каструль, 

сковорідок, з антрекотами по-політайлівськи, біфштексами по-

політайлівськи, беф-строганами по-політайлівськи, лангетами, 

ромштексами й відбивними по-політайлівськи, і довжелезні черги 

ирійців з досвіта стоятимуть біля дверей ресторану «Голубі хвилі», 

щоб поласувати вимріяною, з гарячими вершками в золотисто-

рум'янім череві котлетою «Ирій», яка ввійде в меню усіх ресторанів 

світу... (В. Дрозд) [1 : 124] – таким чином автор підносить Ирій до рівня 

столиці. Також у творів виявлено Ирійський вальс як алюзію до 

віденського: Оркестр залізничників, покликаний дядьком Яковом, 

Паровозником, награвав під тополями оптимістичний «Ирійський 

вальс» (В. Дрозд) [1 : 131]. Тобто в Ирії народжуються «всесвітньо 

відомі» речі та явища. Наприклад, такої конотації не мають назви 

відповідного типу у романі «Лебедина зграя»: Він сам готував таку 

собачатину по-маньчжурськи, що запахував нею усе пригір'я, але, 

окрім нього самого, більше ніхто не торкався тієї осоружної страви 

(В. Земляк) [2 : 168]. 

Ставлення до місць, країн, їх престижність виявляється також у 

вживанні форм імені. У таких конотаціях проявляється ментальність: 

закордонне вважається престижнішим, ніж своє: Операцією керував 

сам начальник міліції Пилип Македонський, який уперто називав себе 

Філіпом, гадаючи, що це щось може додати до його і без того високої 

особи (В. Земляк) [2 : 64]. 

У романі В. Земляка «Лебедина зграя», крім самого Вавилону, 

межовими просторами є також інші населені пункти (наприклад, Козів, 

Глинськ, Журбів, Семиводи тощо). Кожне поселення має свою 

ментальність, особливості чи типові події, завдяки яким автор 

характеризує це місце: …Колись то був город Козів, не так великий, як 

багатолюдний, з білими дзвіницями, з руїнами старої фортеці, 

ярмарками своїми доскочив, було, європейської слави. Згодом од них 

збереглася лише приказка: «Довгий, як козівський ярмарок» 

(В. Земляк) [2 : 34]. Межовим простором у «Лебединій зграї» є також 
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гойдалка, на якій хлопці та дівчата знаходили собі пару. На цей топос 

припадають також емоційні конотації стосунків між людьми. 

У романі В. Шевчука таким межовим простором є власне дім на 

горі, де проявляються всі просторові зміщення. Проте основна його 

характеристика – темпоральна. 

Другою визначальною рисою межових просторів у всіх творах є 

те, що певне місце асоціюється із певним настроєм, емоціями. Таким 

чином топос набуває емоційної конотації: Десятина на самій горі 

давала не стільки того хліба, як свободи для Мальви (В. Земляк) 

[2 : 67]; Адже недаремно, подумалося йому, двір Марії Яківни має 

ворота, які можуть існувати тільки в казках, і недаремно тут той 

спокій, що відчувається й на горі (В. Шевчук) [7 : 51]. Відчуття 

затишку також створюють певні об’єкти: «Їхала сюди, то вчувалася 

мені музика в залах цього палацу, ввижалися запалені свічки в 

канделябрах, жінки в шовках, аж тут життя безрадісне й таке, як 

скрізь…» (В. Земляк) [2 : 38]. 

Окрім межових просторів, емоційна сфера пов’язана із 

простором таким чином, що уявлення про хороше чи погане життя, 

певні настрої мають певне матеріальне вираження, передають 

просторовими засобами, через просторові метафори: Хлопець 

тихенько насвистував: було йому на серці просторо (В. Шевчук) 

[7 : 250]; Тоді побіг навздогінці за дядьком, відчуваючи, як страшок 

наздоганяє мене і хапає холодними лаписьками за спину (В. Дрозд) 

[1 : 66]; таким засобом виражають і характер (найактивніше 

функціонує в романі В. Земляка): …Я не стану називати вам усього 

Вавилона, але всі вони тягнуться туди… під вози…(В. Земляк) 

[2 : 131]; тобто вони всі були скромні, не дуже вміли за себе постояти і 

не любили бути на видноті. Наприклад, брати Скоромні та їх батько 

були дуже прив’язані одне до одного. Таку емоційну близькість автор 

передає просторовими конструкціями: Навіть сніг квилив під ними, 

ніби під одною людиною (В. Земляк) [2 : 178]. У В. Шевчука певні 

стосунки між людьми описані як нитки, що зав’язуються. Таким опис 

є типовим і функціонує у на межі реального та фантастичного, 

оскільки козопас Іван бачить ці нитки як реальні фізичні об’єкти. 

Таким чином емоційна сфера у творах виступає як ще один 

паралельний простір, в якому герої живуть та діють. 
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Емоції часто порівнюються чи співвідносні із просторовими 

явищами, їх передають за допомогою певних об’єктів. Таким чином 

емоції отримують фізичне вираження: Тітка з дядьком простували 

серединою вулиці, високо підвівши голови, буцім на параді, і тільки очі 

їхні косували в бік Цекалового двору. Але жодна голова не забовваніла 

над Цекаловим парканом, навіть занавіски на вікнах не здригнулися, і 

темна хмара розчарування повисла над нашими головами 
(В. Дрозд) [1 : 26]. Емоції передбачають також певне оформлення у 

фізичному просторі: Двома меткими пальцями дядько виліпив на 

обличчі приязний посміх і відгукнувся голосом, з якого цідився 

золотистий мед... (В. Дрозд) [1 : 50]. У романі В. Шевчука емоції 

можуть поширюватися в часі та просторі: ...Може, тому […] тихий 

жаль поплив йому із серця (В. Шевчук) [7 : 16]. Окрім неживих 

предметів, емоції у «Домі на горі» можуть ставати істотами: Добре, 

бабцю, — сказала Галя, і в неї раптом упорхнув малий голубий 

метелик. Стара завмерла в своєму ліжку: несподівано спалахнула її 

онука тою красою, що її побачила сама в нічному дзеркалі: начебто 

зайшов у неї сонячний промінь і освітив... (В. Шевчук) [7 : 109]. 

Безперечно, такі перетворення пов’язані із метафоричним уживанням 

мовних засобів. 

У повісті «Ирій» немає чіткої межі між світом реальним та 

ірреальним, тому емоції, передані просторовими засобами, 

функціонують як фантастичні властивості: Вибухнувши, тітка Дора 

розлетілася на три сотні маленьких, мов гумові ляльки, тіток Дор, що 

повсідалися на підвіконнях, дивані, етажерці і дзеркалі, на лутках 

дверей, на абажурі […] і заволали, зарепетували, загримали до мене 

та дядька в один голос […]. У цей мент дядько Денис […] сипонув на 

стіл жменю мідяків, вхопив скатертину за краї і забрязкотів 

дрібнотою. Триста тіток Дор, буцім горобці на просо, сипонули зі 

стін та підвіконь на звабливий дзенькіт, збилися в клубок, наче 

бджолиний рій, і знову породили тітку Дору в її щоденній подобі 

(В. Дрозд) [1 : 31-32]. 

Стан героя впливає на простір, певним чином відображаючись у 

ньому. Тобто інтер’єр, пейзажі, властивості предметів змінюються 

відповідно до переживань: Тут відчував тишу первозданну, бо не була 

глуха; можливо, відчувалася так об'ємно, бо звуки гучали напрочуд 
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влагоджено, світ раптом поширшав і спросторів для Володимира, 

тихе світло розлилося по ньому (В. Шевчук) [7 : 7]. 

Залежно від прочитання, можемо сприйняти такі просторово-

емоційні зміщення як реальне (фізичне), або як емоційне 

(фантастичне). 

Крім того, у романі «Лебедина зграя» існує традиційне уявлення 

про існування емоцій в людині: …Він і сам незчувся, як страх у 

животі переміг його і примусив побігти…(В. Земляк) [2 : 116]; І ось 

на Абіссінських горбах прохопилося зло до комуни, […] прохопилося у 

Даньковій душі…(В. Земляк) [2 : 46]. 

Отже, у всіх проаналізованих творах населені пункти та місця 

основних подій мають емоційну конотацію. Настрій та емоції автори 

передають просторовими засобами, просторовими метафорами. 

В. Земляк локативні одиниці використовує для окреслення характеру 

героїв. Герой роману В. Шевчука Іван бачить емоції як реальні 

просторові об’єкти; переживання у цьому творі можуть ставати також 

істотами; стан героя часто сихронізується із явищами природи, може 

впливати на навколишній світ. У повісті «Ирій» емоції можуть 

функціонувати як фантастичні властивості. У романі «Лебедина зграя» 

існує традиційне уявлення про існування емоцій в людському тілі. 
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EMOTIONAL CONNOTATION OF SPACE UNITS 

(BASED ON THE WRITINGS OF V. DROZD, V. ZEMLYAK AND 

V. SHEVCHUK) 

 

Olha Bachyshyna 

 
The article gives the analyze of emotional connotation of language units with space 

semantic in Ukrainian chimeric prose (magic realism). The research based on the story “Yrij” 

(“The clamor”) by V. Drozd, novels “Lebedyna zgraya” (“The swan flock”) by 

V. Zemlyak and “Dim na hori” (“The house on the hill”) by V. Shevchuk. As the description 

of phenomenones of exterior world is some mental and emotional order, then all facts have 

some emotional connotation. In the article found that interaction of emotional and space ranges 

evidents in such three aspects in this compositions: 1) attitudes to events, phenomenons, 

problams transmits by space devices; 2) emotions can functionate like some space objects; 3) 

the heroes of the writings impact toposes some emotional characteristics. The article is found, 

that there are bounder spaces in these three compositions; real and unreal, rational and 

emotional to gether in such kind of spaces. This toposes correlate with dreams, wishes and aims 

of main heroes. Bounder spaces can be like real or unreal in different context. Heroes of these 

three compositions think that there are some places, where life is perfect. V. Zemlyak uses 

locative units to show heroes’ characters. Ivan, the character from V. Shevchuk’s novel, sees 

emotions like real object in space; feelings can become a creature; the heroes’ poster 

synchronizes with phenomenon, can influence surrounding. Emotions can function as fantastic 

features in the story “Yrij”. 

Key words: space, locative category, semantic of space, emotions, chimeric prose 

(magic realism). 
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Метою розвідки є визначення шляхів і методик сприйняття й декодування 

художньої мови, а також з’ясування ролі навчального курсу «Лінгвістичний аналіз 

тексту» як одного зі способів популяризації читання художньої літератури. Особливу 

увагу закцентовано на інтерпретації поетичних творів, розуміння яких ускладнене 

відсутністю фактуальної інформації, неможливістю точно перекласти образну систему 

в систему понять, спроектувати її на власний життєвий досвід. Саме лінгвістичний 

аналіз тексту допомагає глибше зрозуміти новаторське ставлення творця до елементів 

мовної системи, самостійно мотивувати використання різноманітних мовних явищ (у 

тому числі й ненормативних), необхідних для створення образу. 

Ключові слова: лінгвістичний аналіз тексту, художній текст, антропоцентризм, 

мовна особистість, змістово-кнцептуальна інформація, підтекст, прирощення смислу, 

вертикальний контекст. 

 

Психологи й неврологи Ліверпульського університету після 

проведення експерименту з доволі представницькою кількістю 

добровольців дійшли висновку, що читання якісної художньої 

літератури, текстів зі складними метафорами й синтаксисом стимулює 

мозкову діяльність, провокує більш потужну й довготривалу роботу 

мозку. Окрім того, було з’ясовано, що читання поезії особливо 

активізує праву півкулю, у якій зберігається автобіографічна пам'ять, 

що допомагає читачеві інтерпретувати особистий досвід крізь призму 

прочитаного. «Дослідження демонструють, що література здатна 

відкривати нові горизонти свідомості, формувати думки, їх зв’язки й у 

молоді, і у людей старшого віку», – стверджує професор англійської 

літератури Філіпп Девіс [4]. 

На жаль, художню книгу в сучасному житті, особливо молодого 

покоління, усе активніше витісняє Інтернет, роль якого, безперечно, не 

mailto:filologtd@mail.ru
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можна недооцінювати, та все ж відомості про автора й короткий 

переказ сюжету літературної новинки не замінить її прочитання. Мало 

читають не лише пересічні громадяни нашої країни, а й ті, для кого 

обізнаність зі світовим і вітчизняним літературними процесами є 

частиною фахової підготовки. 

У розпорядженні Кабінету Міністрів України № 111 від 

24 лютого 2016 року було схвалено концепцію державної політики 

щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації 

читання до 2020 року.  

Концепцію заплановано реалізувати шляхом розробки 

механізму проведення систематичних досліджень стану українського 

видавничого ринку й рівня популярності читання в суспільстві; 

популяризації української видавничої продукції в ЗМІ; розміщення 

зовнішньої реклами української видавничої продукції; збільшення 

обсягів випуску видавничої продукції. Реалізація концепції повинна 

сприяти зменшенню не менш ніж в 2 рази до 2020 року кількості 

громадян, які протягом року не прочитали жодної книги. 

Неабияку роль у популяризації сучасної української художньої 

книги вбачаємо, перш за все, у заохоченні до читання студентів-

філологів, які мають самі «закохатися» в літературу й у майбутньому 

прищеплювати любов до читання своїм учням. Надзвичайно важливу 

роль у цьому відіграє навчальний процес загалом і вивчення курсу 

«Лінгвістичний аналіз тексту» зокрема. Він має особливе значення для 

професійної підготовки вчителя-філолога, редактора, журналіста. 

Метою нашої розвідки є визначення шляхів і методик 

сприйняття й декодування художнього тексту, визначення ролі 

лінгвістичного аналізу як складової частини комплексного 

дослідження мови художнього твору, його інтерпретації, що 

передбачає такі етапи роботи над художнім твором: 1) вивчення 

позатекстових чинників, що формують світогляд письменника, а 

відтак – модель світу митця, відображену в мові художнього твору 

через усі рівні; 2) дослідження мовних засобів реалізації художнього 

світу письменника, його мовомислення. 

Активно використовувана методика рівневого аналізу тексту 

спрямована на визначення ідейного задуму, співвідносного з 

концептуальною інформацією, крізь характеристику вживаних 

автором мовних засобів, але, окрім того, що студент має побачити ці 
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засоби, він повинен уміти їх інтерпретувати. Завдання, яке ми ставимо 

перед студентською аудиторією влучно розкривають рядки з роману 

Наталки Сняданко «Гербарій коханців»: «Їй (головній героїні Ірині – 

Т.Д.) щоразу здавалося чудом те, як звичайні поєднання букв в одному 

тексті раптом перетворюються на поезію чи прозу, а в іншому так і 

залишаються інформативними або не дуже буквосполученнями. 

Газети, журнали чи нехудожні видання не дуже її цікавили, адже у них 

поміж рядками не ховалася магічна субстанція, яка перетворювала їх 

на щось більше, ніж просто речення. А відчувати, як ритм якоїсь прози 

проникає їй, здається, під шкіру, як вона вбирає в себе тонкі і химерні 

побудови метафор, описів і карколомні конструкції сюжетних ходів – 

усе це заворожувало її і примушувало знову і знову шукати таємничий 

рецепт, який перетворює звичайні речення на художній текст» [7 : 164]. 

З другої половини ХХ ст. і до сьогодні проблеми лінгвістичного 

аналізу тексту, зокрема художнього, не втрачають своєї актуальності. 

Текст перебував у центрі уваги В. Виноградова, Г. Винокура, 

Ю. Лотмана, Є. Куриловича, О. Потебні, Л. Щерби та ін. Так, 

О. Потебня наголошував на тому, що естетико-стилістичний аналіз 

художніх творів є першим щаблем загального вивчення літературної 

мови [5]. Л. Булаховський стверджував, що мовні портрети окремих 

письменників, їхня індивідуально-художня манера письма вплітається 

в мовний контекст усієї епохи. Мовна своєрідність того чи того автора 

зумовлена не лише рівнем розвитку літературної мови, а й певною 

жанрово-мовною своєрідністю, соціально-мовними смаками. На 

думку вченого, вирішальна роль у створенні художнього образу, 

зокрема ідейно-образного цілого, яким є художній твір, належить мові 

[1 : 37]. 

Останнім часом мовознавці все активніше застосовують у 

дослідженні художнього тексту антропоцентричний підхід, 

звертаються до людського чинника, уводять у парадигму лінгвістики 

мовну особистість як рівноправний об’єкт дослідження, така 

концептуальна позиція дозволяє інтегрувати розрізнені й відносно 

самостійні особливості мови. 

Існують різні підходи до реконструкції мовної особистості, 

одним з яких є метод дослідження мови художньої літератури. 
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Проблему осягнення мовної особистості в контексті стилістики 

тексту порушив академік В. Виноградов. Досліджуючи мову худож-

ньої літератури в усій її складності й різноманітності, він бачив в 

індивідуальній мовній структурі елементарний рівень, елементарну 

клітину, відправний момент у вивченні цього неосяжного цілого. 

У теоретичних і конкретно-історичних працях усе частіше 

повторюється думка, що світогляд письменника зовсім не 

обмежується його поглядами, висловленими у прямій публіцистичній 

формі. Він відбивається і в його художніх творах. І оскільки образне 

мислення в художника переважає, то саме художня творчість 

найповніше розкриває ідейні та естетичні позиції письменника, його 

світогляд [8 : 18]. Отже, мовна особистість письменника 

відображається й у мові його творів: «...якщо підніматися від зовнішніх 

граматичних форм мови до більш внутрішніх («ідеологічних») і до 

більш складних конструктивних форм слів та їх сполучень; якщо 

визнати, що не тільки елементи мовлення, але й композиційні прийоми 

їх сполучень, пов’язані з особливостями словесного мислення, є 

суттєвими ознаками мовних об’єднань, то структура літературної мови 

постає в більш складному вигляді...» [2 : 62]. 

За наявності курсу «Лінгвістичний аналіз тексту» в навчальних 

планах філологічних спеціальностей, значної кількості наукових і 

навчальних видань, присвячених вивченню текстів і їх інтерпретації, 

ми все ж спостерігаємо певне зниження інтересу до читання і класики, 

і, особливо, творів сучасних авторів. Цілком імовірно, що «нелюбов» 

до літератури зумовлена її нерозумінням, невмінням декодувати 

приховану авторську концепцію, читати між рядками й проектувати на 

власний життєвий досвід, а інколи читачеві елементарно бракує 

фонових знань, вертикального контексту, під яким розуміють той 

рівень загального розвитку або спеціальної підготовки, на наявність 

якого в адресата розраховував автор. За відсутності такого рівня 

контакт, комунікативний акт не відбувається. Наприклад, для 

з’ясування змісту лінгвістичної мініатюри Л. Костенко: 

Марнували літечко, марнували. 

А тепер осінні вже карнавали. 

Душа задивиться в туман і марить обрисами літа. 

Чи, може, це приснилось нам 

купання в річці Геракліта? 
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необхідно мати фонові знання про давньогрецького філософа, 

прихильника ідеї безперервної зміни життя Геракліта, якому належить 

крилата фраза «В одну річку не можна ввійти двічі». 

Як відомо, аналіз художнього твору обмежений можливістю 

найповніше оволодіти комплексом ідей, реалізованих у його образній 

структурі. Ідейний зміст твору набуває свого виразу в образній системі, 

яка виступає як форма вираження ідейного змісту, а образ, своєю 

чергою, залежить від зовнішньої форми – художнього мовлення, що й 

організовує сприймання читача так, як цього прагне автор [3 : 10]. 

Визначити абсолютну естетичну вагу художнього твору, 

особливо поетичного, важко, бо неможливо перекласти точно його 

образну систему в систему понять. Невипадково відомий російський 

літературознавець та лінгвіст Б. Томашевський зазначає: «Тому й 

весело працювати над віршем, бо все в цій галузі є спірним». 

Через обмеженість, а то й відсутність у ліричних творах 

змістово-фактуальної інформації особливого значення набуває 

інтерпретація інформації концептуальної та підтекстової. 

Змістово-концептуальна інформація повідомляє читачеві 

індивідуально-авторське розуміння явищ, їх причиново-наслідкових 

зв’язків, їх значущості в соціальному, економічному, політичному, 

культурному житті народу, тобто авторське осмислення, ставлення до 

зображуваного. Декодування такої інформації потребує серйозної 

мисленнєвої роботи. Часто сприймання авторського задуму 

ускладнене, вимагає певних зіставлень, проникнення в суть засобів 

образності. 

Концептуальну інформацію в переважній більшості художніх 

текстів можна вивести лише з тканини всього твору, з характеру й 

співвідношення його компонентів, наприклад, у поезії Г. Чубач 

«Характер»: 
Допоки сонце не сідало – 
І хвилі грались на піску, 
І я думками святкувала: 
Перепливу через ріку! 
А сіло сонце –  
І туман 
Накрили скошену долину, 
Я розтривожилась думками: 
Чи допливу до половини? 
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Бажання серця  
Досвід студить. 
Але думок не остудити: 
Тоді, як плавати не буду, 
То… 
Буду берегом ходити! 

авторка переконує нас у тому, що характер людини має властивість 

змінюватися під впливом певних чинників, серед яких досить 

важливим є життєвий досвід. 

Змістово-підтекстова інформація – прихована, вона базується на 

тому, що одиниці мови можуть породжувати асоціативні конотативні 

значення. Для формування такої інформації певну роль відіграють 

прирощення смислу, що виникають у тексті. Підтекст і прирощення 

смислу – це не одне й те саме: ці поняття близькі, але не тотожні. 

Прирощення смислу є спонтанним, а підтекст раніше 

планується автором тексту. Саме підтекст є одним з показників 

специфіки художнього тексту. Як і образ, він не може бути 

сформований на основі поверхового рівня мовної тканини твору. 

Характеристика підтексту пов’язана з глибинною структурою тексту, 

з концептуальною інформацією, яка є основною для розуміння 

художнього смислу, але виражена імпліцитно. На перехрещенні тексту 

й підтексту формується художній образ. Саме синтез тексту й 

підтексту виявляє естетичні ознаки художнього твору. Так, у поезії 

І. Савича «Берізка на чужині» яскравим сигналом підтексту постає 

метафоризація (антропоморфізм): 

На чужині блукав я. Жарко. Парко. 

Немов завмерли хвилі на ріці, 

І навіть в темних тінях дендропарку 

Схилялися прив’ялі стебельці. 

Оливи. Пальми. Як їм любо й мило! 

Усім єством п’ють спеку досхочу, 

А он берізка біла нахилила 

Гілля донизу, мовби од плачу. 

Вона про щось, печальне й тихе, мріє, 

Щось рідне й давнє бачить у півсні… 

Мабуть, тому кора їй не темніє, 

Що не забула про деснянський сніг. 
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Насправді в тексті йдеться про нелегку долю емігранта, який не 

може позбутися болісного почуття – ностальгії. Додатковими 

сигналами підтексту виступають назви екзотичних рослин (оливи, 

пальми), протиставлених характерній для нашого ландшафту берізці. 

Семантику словосполучення деснянський сніг допоможуть зрозуміти 

фонові знання про те, що батьківщиною автора поезії є Полтавщина. 

Підтекст виникає в нашій свідомості як цілісна емоційно-

смислова реакція на текст. З психічної точки зору підтекст – це 

«осяяння», він відкриває для читача щось нове в «картині світу». 

Феномен підтексту – доказ випереджальної ролі мислення по 

відношенню до мовлення. Підтекст – явище когнітивне, це код 

свідомості, веде, як правило, до прирощення знання в читача. Він не є 

категорією тексту, але зрозуміти його без скрупульозного аналізу 

мовної тканини твору неможливо. Звідси діалогічність відносин між 

текстом і підтекстом. 

Підтекст не є «способом організації тексту» на противагу 

твердженню деяких дослідників, хоча він має матеріальне втілення у 

вигляді мовних «сигналів» – «напружених» ділянок тексту. До них 

відносять тропи, алюзії – відсилання до якогось факту (чи то 

історичного, чи то міфологічного, чи то літературного), лексичні 

повтори, що змінюють семантику слова, поетичну фразеологію, 

віршовий перенос, що веде до перерозподілу смислових акцентів, 

міжримові зв’язки, здатні формувати підтекстовий зміст, та ін. 

«Сигнали» приводять у дію механізм пам’яті, викликають у читача 

намагання співвіднести думки автора з власним життєвим досвідом і 

сприяють новому розумінню сказаного [6 : 23]. 

Отже, підтекст виникає не просто у взаємодії слів, а у взаємодії 

слів, уключених у певні композиційні сегменти. Підтекст – робота 

мислення, безперервність якої підтримує й стимулює художня 

структура тексту. 

Художній текст – це єдність змістово-стилістичної структури, 

«гармонія різноманіття», підкореність усіх складників авторському 

задуму, їх мотивованість цим задумом. 

Умберто Еко говорив: «Я завжди вважав, що хороша книга 

розумніша за свого автора. Вона може сказати про речі, про які автор 

навіть не знає». Але сказати це вона може читачеві тільки в разі його 

бажання й готовності розширити діапазон сприйняття художньої мови. 
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Стимулювати до цього читача може безпосереднє спілкування з 

автором, з іншими читачами й критиками. У пригоді тут може стати 

інтернет, соціальні мережі, саме вони дозволяють зазирнути в творчу 

лабораторію письменника, отримати відповіді на питання щодо змісту 

твору – вони виводять процес декодування в об’єктивну площину.  

Сучасні автори мають свої інтернет-сторінки, ведуть блоги, 

через які можна не тільки познайомитися з літературними новинками, 

а й долучитися до їх обговорення. Роль викладача в цьому незаперечна, 

він має фахово підійти до вибору того, на чому варто закцентувати 

увагу студента, залучити його до цього процесу. 

Як приклад хочу навести поезію Михайла Жайворона, 

опубліковану на Facebook, і не менш цікаву дискусію між автором і 

його читачкою, які можна використати під час навчального процесу в 

межах курсу «Лінгвістичний аналіз тексту». 
Ні зими, ані снігу – склювали птахи.  
Ми пройшли перевірку на міцність. 
Весняну іще треба пройти – на гріхи, 
На любов, на спокусу і вірність. 
 
Іще трохи – і вибухне повінню цвіт, 
Вже щебече і тьохкає просинь. 
У гніздечках сердець розселяється світ 
Різнобарвний і різноголосий. 
 
Відімкнули лелечі ключі горизонт, 
Аж замуркали протуберанці. 
Спалахнули веселки софітами сонць 
У калюжах нових декорацій. 
 
Захотілося волі – не тільки тепла, 
Стільки зим у душі вона квітла! 
Навіть квітка тендітна і зовсім мала 
Крізь асфальт проростає до світла. 

 

Читачка: Вірш гарний, але протуберанці муркати не можуть. 

Михайло Жайворон: А Ви не помічали, як березневі коти 

гріються на сонці і муркочуть? Коли дивитися проти світла, то цих 

дивних створінь не бачиш, а лише чуєш муркотіння – здається, ніби 
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муркочуть протуберанці сонячних променів. Втім, це авторський 

поетичний образ, і його не завжди можна пояснити. Тож у мене вони 

муркочуть, а у Вас – ні. Кожен бачить світ по-своєму – у тому ми і 

цікаві. Дякую за теплий відгук! 

Такі віртуальні дискусії дозволяють читачеві налаштуватися з 

автором на одну хвилю, дають можливість відчути себе учасником 

творчого процесу, а вивчення серед прийомів аналізу тексту стилістич-

ного експерименту перестає бути абстрактним, а набуває цілком 

конкретного вияву. 

Отже, лінгвістичний аналіз тексту допомагає глибше зрозуміти 

новаторське ставлення творця до елементів мовної системи, 

самостійно мотивувати використання різноманітних мовних явищ (у 

тому числі й ненормативних), необхідних для створення образу. Таке 

глибоке занурення в процес осмислення тексту наблизить читача до 

його розуміння й, безперечно, буде сприяти заохоченню до 

ознайомлення з літературною творчістю перш за все наших 

сучасників, яка, на жаль, не знаходить гідного поцінування серед 

студентської аудиторії. 

________________________________________________ 
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LINGUISTIC ANALYSIS OF THE TEXT AS A WAY TO 

POPULARISE THE READING OF IMAGINATIVE LITERATURE 

 

Tatyana Dolzhykova 

 
The objectives of the research are to determine the ways and methods of imaginative 

language perception and decoding, to clarify the role of the course "Linguistic analysis of the 

text" as a way to popularize the reading of imaginative literature. Particular attention is paid on 

poetry interpretation because its understanding is complicated by the lack of factual information 

and the inability to transform the system of images into the system of concepts, to project it to 

own life experience.Vertical context explains how to percept and understand the poetic line. 

Vertical context is the level of general development or of specific training, the author expects 

the recipient to have. Such background knowledge facilitates the decoding of implicit 

conceptual information the writer placed into the poetry. Linguistic units can generate the 

associative connotative meanings. The contextual information is based on this phenomenon. 

The subtext is the cognitive phenomenon; it is the code of consciousness that makes the readers 

to enlarge their knowledge. It is put into the form of language "signals" –the "intense" sections 

of text: tropes, allusions, lexical repetition that change the semantics of the word, poetic 

phraseology, etc. that starts the mechanism of memory, causing the reader to comparethe 

author’s opinion with their own life experience. The linguistic analysis in particular helps to 

understand the author’s innovative attitude towards the elements of the language system;to use 

various linguistic phenomena (including obscene words) needed to create the image. 

Key words: linguistic analysis of text, literary text, anthropocentrism, linguistic 

identity, content and conceptual information, subtext, meaning increment, vertical context. 
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Розглянуто  наукову лексику з міжнародним компонентом -лог-, що може 

займати різну позицію в слові. В основному це терміни наукової сфери різних галузей 

знань. Здійснено спробу виявити терміни з такими терміноелементами у словниках як 

загальномовних, так  і суто термінологічних, з’ясувати їхнє значення,  семантичні групи, 

синтагматику, парадигматику, простежити їхню динаміку в мові протягом століття. 

Визначити доцільність  уживання  їх в українській мові. 

Ключові слова: українська мова, слова з міжнародним компонентом, компонент 

–лог, термінологія. 

 

 

Постановка проблеми та актуальність дослідження. Слова з 

міжнародними компонентами займають чільне місце в будь-якій 

терміносистемі. Це пояснюється давністю багатьох наук, а кожна 

наука, як відомо, не знає національних кордонів. Термінологія 

розвивається паралельно з розвитком науки. Однак у кожного народу, 

у кожної нації мова науки має свою специфіку, що виявляється як у  

спільному (міжнародному) термінологічному фонді, так  і в національ-

них особливостях. Міжнародне є в різних національних реалізаціях, 

воно не існує за межами національного і не може протиставлятися 

національному як щось зовнішнє, позанаціональне чи безнаціональне. 

Слова з міжнародними компонентами належать до активного 

словникового складу мови, тому дослідження їхньої семантики, 

динаміки в часі, системної організації (парадигматики й 

синтагматики), особливостей словотворення в українській мові, 

кодифікації є актуальним. У статті запропоновано поглиблений 

погляд на  роль цих компонентів на прикладі лексем з блоком –лог. 

mailto:kim19540@i.ua
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Мета: виявити   терміни з такими терміноелементами у 

словниках як загальномовних, так  і термінологічних, з’ясувати їхнє 

значення,  семантичні групи, синтагматику, парадигматику, 

прослідкувати їхню динаміку в мові протягом століття. Визначити 

доцільність уживання їх в українській мові. 

Ступінь вивчення проблеми. Джерелом роботи стали наукові 

мовознавчі праці у к р а ї н с ь к и х   учених:  В.  Акуленка, Р. Бєляєва, 

В. Ґрещука, К. Городенської, А. Дякова, Т. Кияка, А. Загнітка, 

Є. Карпіловської, Н. Клименко, З. Куньч, А. Москаленка, Г. Онуфрі-

єнко, Т. Панько, Г. Півторака, Т. Секунди, О. Сербенської, Л. Симо-

ненко, Г. Чернецької та багатьох інших. 

Лексику з окремими термінолементами досліджували 

А. Москаленко (супер-, ультра-, гіпер-,  мікро-, міні-), Л. Пацера 

(електро-), Г. Півторак (філ-...-філ-); О. Сербенська (фото); М. Сташко 

(бібліо-); Н. Титаренко (авто-), Г. Чернецька   (гідро-, макро-,  м ікро-,  

міні-,  мульти-,  термо-,  турбо-)  тощо. 

Виклад основного матеріалу. Міжнародні компоненти – це 

корені грецького чи латинського походження, які уживаються з тим 

самим значенням  у багатьох мовах Європи. Компоненти можуть 

займати різне місце (позицію) у слові: уживатися на початку чи в кінці, 

або займати бінарну позицію. Елемент лого-…-лог(ізм, ія) якраз 

належить до таких. Він не був об’єктом спеціального лінгвістичного 

дослідження, тому актуальність його розгляду не викликає сумнівів. 

Компонент лог(о)- (від грец. όο – слово) – частина складних 

слів, що відповідає поняттям “слово», «мова», “мовлення» (напр.: 

логограма) [13 :. 497].  

У старих словниках є логіка, логічний [5 : 67]; логарифм, 

логарифмічний, логарифмування, логізм, логік, логіка, логічний, 

логічність, логос [4 : 198]; логограф, логографія, логогриф, логодедалія, 

логомахія, логометр, логософія, логотипія, логофет [1 : 237]; 

логографи, логогриф, логософія [11: 207]. 

«Словник іншомовних слів» подає такі слова з цим компонентом: 

логаеди, логарифм, логарифмічний, логарифмування, логіка, логіцизм, 

логічний, логограма, логографи, логогриф, логометр, логоневроз, 

логопатія, логопедія, логотипи, логофет [13: 497-498]. Усього 16 

лексем, частина з яких є простими словами, а частина – композитами. 
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«Словник української мови» фіксує 16 слів: логарифм, 

логарифмічний, логарифмувати, логарифмуватися, логік, логіка, 

логічний, логічність, логічно, логогриф, логопат, логопатичний, 

логопатія, логопед, логопедичний, логопедія [14 : 4 : 539-540]. 

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» є 

20 слів: логарифм, логарифмічний, логарифмувати, логік, логіка, 

логістика¹, логістика², логічний, логічність, логічно, логограма, 

логогриф, логометр, логоневроз, логопат, логопатичний, логопатія, 

логопед, логопедичний, логопедія [3 : 494]. В “Орфографічному 

словнику» знаходимо 21 лексему: логарифм, логарифмічний, 

лагарифмований, логарифмування, логарифмувати, логік, логіка, 

логічний, логічність, логограф, логогриф, логометр, логометричний, 

логопат, логопатичний, логопатія, логопед, логопедичний, логопедія, 

логотип, логотипія [7 ]. 

У словниках наукової термінології маємо: логограма, логограф, 

логогриф, логос [8 : 228]; логоклонія, логоневроз, логонім, логопатія, 

логопед, логопедичний, логопедія, логорея, логосфера, логотерапія, 

логофобія [9 : 264]; логометр, логометричний, логотип, логотипія, 

логоцикліка, логоциклічний [10 :. 303]. (21 слово).  

Терміни з цим компонентом позначають: 

1) осіб: логопат, логопед, логографи, логофет. Порівняймо: 

логопат – людина, яка хворіє на логопатію, логопед – фахівець з 

логопедії; логографи – автори перших давньогрецьких творів; 

2) письмові знаки: логограма, логогриф, логотип, логотипія. 

Напр.: логограма – в ієрогліфічних системах письма – знак, що 

позначає слово, логотипи – поліграфічні набірні літери з 

найуживанішими словами і складами; 

3) відхилення, вади, аномалії: логоневроз, логопатія. Напр.: 

логоневроз – розлад мовної функції людини у формі заїкання, що 

настає внаслідок невротичного стану особи; логопатія – вада мови 

внаслідок ушкодження апарату мовлення; 

4) наукові галузі, напрями: логіка, логопедія, логістика, 

логіцизм. Напр.: логопедія – наука, що вивчає різні порушення 

мовлення, а також розробляє методи подолання їх та запобігання їм; 

логістика¹ – розділ математики, що обґрунтовує логіку 

математичними методами і досліджує її можливості в констру-юванні, 

інформатиці і т. ін. ;  
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5)  дії, процеси: логарифмувати, логарифмуватися. Напр.: 

логарифмувати – знаходити логарифм числа; 

6) стосунок до того, на що вказує основа: логарифмічний, 

логічний, логопедичний, логопатичний тощо. Напр.: логічний – 

стосовний до логіки; логарифмічний – стосовний до логарифма. 

Окремо стоять слова логометр (механізм, яким визначають 

відношення двох механічних величин); логарифм (показник степеня, 

до якого треба піднести якесь число); логаеди (вірші античних часів). 

Полісемія виявлена лише у “Великому тлумачному словниу ...» у 

словах логіка, логічний, логос. Порівняймо: логіка – 1) наука про 

закони і форми мислення; 2) загальна назва формалізованих суджень і 

знань; 3) певний тип елементної бази в зв’язку зі специфічною 

технологією її виготовлення та способами застосування; 4) внутрішня 

закономірність, правильність, розумність висновків; 5) сукупність 

чиїх-небудь поглядів, побудова міркувань, умовиводів [3 : 494]; 

логічний – 1) стосовний до логіки; 2) у якому є внутрішня 

закономірність; розумний, послідовний; 3) який відзначається 

стрункістю внутрішньої будови [Там само]; логос – 1) у давньо-

грецькій філософії – загальна закономірність; 2) в ідеалістичній 

філософії – духовний початок, світовий розум, абсолютна божест-

венна ідея; 3) у християнстві – слово; 4) спец. мова специфікацій із 

графовим представленням потоків управління та даних [3 : 494]. 

Цей самий словник подає й омонімію термінів логістика: 

логістика¹ – розділ математики, що обґрунтовує логіку математич-

ними методами і досліджує її можливості в конструюванні, 

інформатиці і т. ін. [3 : 494]; логістика² – у підприємницькій діяльності 

контроль за рухом матеріалів на підприємстві: від надходження 

сировини до постачання готового товару споживачеві [Там само]. 

Деякі лексеми на лог(о)- сьогодні не є в активному словниковому 

фонді (логодедалія, логофет, логомахія). 

Окремі терміни стають базовими для творення похідних, 

порівняймо: логопатія  логопат  логопатичний; логарифм  

логарифмічний  логарифмувати  логарифмуватися  лога-

рифмування тощо. 

М. Вакуленко пропонує такі замінники слів з компонентом лог-: 

логометр – відносник, відношувач [2 :. 114]. 
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А у П. Штепи знаходимо такі національні відповідники: лого-

дедалія – пишномовність, логопатія – мововада, логограф – літо-

писець, логопатологія – моворозлад, логософія – етимологія [15 :. 174]. 

Усього з препозиційним компонентом виявлено 26 термінів-

композитів. З них 22 іменники та 4 прикметники (логопатичний, 

логопедичний, логометричний, логоциклічний). Можемо з 

упевненістю стверджувати, що це кореневий компонент, оскільки 

уживається і в значній кількості простих слів: логік, логіка, логістика, 

логіст. 

У постпозиції маємо різні варіанти компонента -лог: -логія, -

логізм тощо. Порівняймо: -лог – частина складного слова, що означає 

особу, яка займається наукою, вказаною в першій частині слова (напр.: 

біолог, філолог); відповідає поняттям “слово», “мова», напр.: монолог, 

некролог [55 : 497]. Виявлено слова: діалог, епілог, каталог, пролог, 

аналог, аполог, мартиролог, монолог, полілог, артистолог, візантолог, 

кометолог, мануолог, метеоролог, текстолог, антолог, агмолог, 

агростолог, адагіолог, аденолог, аеролог, акаролог, аколог, аксіолог, 

акцентолог, алерголог, анестезіолог, антрополог, археолог, ассіріолог, 

астролог, бактеріолог, бальнеолог, бібліолог, біолог, біоритмолог, 

венеролог, вірусолог, вітамінолог, вулканолог, гастролог, 

гельмінтолог, гематолог, генеалог, геолог, геронтолог, гінеколог, 

гістолог, гомолог, графолог, дерматолог, дендролог, дефектолог, 

діалектолог, еколог, ембріолог, ендокринолог, ентомолог, епідеміолог, 

етнолог, етолог, зоолог, ідеолог, іконолог, імунолог, інсектолог, 

іхтіолог, індолог, кардіолог, кінолог, кліматолог, косметолог, 

космолог, кримінолог, культуролог, ларинголог, лексиколог, лімнолог, 

магнітолог, марсолог, маркетолог, методолог, міолог, міфолог, 

мінералог, морфолог, нарколог, некролог, нефролог, океанолог, 

онколог, ономатолог, остеолог, офтальмолог, педолог, метролог, 

планетолог, проктолог, психолог, пульманолог, радіолог, радянолог, 

рентгенолог, рефлексолог, селенолог, сексолог, семасіолог, соціолог, 

спелеолог, стоматолог, сугестолог, текстолог, тератолог, технолог, 

токолог, тополог, трасолог, тюрколог, уролог, фізіолог, фенолог, 

філолог, фонолог, фразеолог, френолог, хронолог, цитолог, 

гастроентеролог тощо [19, c. 431-437]. Усього 130 термінів. 

Терміноелемент -лог входить до складу слів на позначення: 
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1) назв людей за професією чи виконуваною роботою: 

археолог, геолог, ларинголог, теолог, філолог тощо. Напр.: патолог – 

фахівець із патології; радіолог – 1) фахівець із радіології; 2) лікар, який 

застосовує радіотерапію для лікування хворих; спелеогол – фахівець із 

спелеології, людина яка досліджує печери  

2) літературознавчих та мовознавчих понять: діалог, епілог, 

полілог, монолог. Напр.: діалог – 1) розмова між двома або кількома 

особами // частина літературного твору, в якій відбувається розмова 

двох осіб // літературний твір, написаний у формі бесіди; мартиролог 

– у церковній літературі – збірка оповідань про християнських 

мучеників. Отже, значення компонента розширилося.  

Полісемія виявлена у слові діалог – 1) розмова між двома або 

кількома особами // частина літературного твору, в якій відбувається 

розмова двох осіб // літературний твір, написаний у формі бесіди. 

2) розмова, обмін думками; 3) переговори . 

М. Вакуленко пропонує такі замінники до слів на –лог: каталог 

– поспис, упис, перелік. 

У поєднанні з суфіксом –ізм: -лог(ізм) (від гр.οσό – 

судження, вислів) – частина складних слів, що відповідає поняттям 

«слово», «словосполучення»  

Такі слова позначають:  

1) філологічні поняття: неологізм, фразеологізм. Напр.: 

неологізм – нове слово або вислів, що з’являється у мові; 

2)   філософські течії, учення, напрями: панлогізм, 

психологізм. Напр.: панлогізм – ідеалістичне філософське вчення, яке 

вважає мислення сутністю, першоосновою світу й ототожнює 

об’єктивну реальність із системою логічних категорій; психологізм – 

суб’єктивно-ідеалістичний напрям у психології, який вважає 

психологію основною філософською наукою; 

3) абстрактні поняття: силогізм, соціологізм. Напр.: силогізм –

дедуктивний умовивід, у якому з двох суджень, що називаються 

засновками, одержують зумовлене ними третє судження – висновок; 

соціологізм – спрощене розуміння суспільно-історичної зумовленості 

фактів і явищ, яке ігнорує специфіку різних форм суспільного буття. 

Значення «слово, вчення» домінує. 
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Варіант –лог(ія) (грец. όο слово, вчення) – частина складних 

слів, що відповідає поняттям «наука», «знання», «слово», напр.: 

біологія. Він наявний у 197 словах, що позначають: 

1) окремі науки, наукові галузі, розділи, дисципліни: 
а) що мають відношення до води: гідрогеологія, гідрологія. 

Напр.: гідрологія – наука, що вивчає гідросферу, її властивості, явища 

й процеси, що відбуваються в ній; гідрогеологія – галузь геології, що 

вивчає підземні води, процеси, формування їх, фізичні властивості та 

хімічний склад, умови залягання й закономірності поширення; 

б) пов`язані з розвитком суспільства: археологія, генеалогія, 

соціологія. Напр.: археологія – наука, яка вивчає історичне минуле 

людського суспільства на основі речових пам’яток; соціологія – наука 

про закономірності виникнення, функціонування й розвитку 

соціальних утворень; 

в) філософські учення та погляди: гносеологія, ідеологія, 

методологія, монадологія. Напр.: гносеологія – вчення про сутність і 

закономірності пізнання, теорія пізнання; ідеологія – система 

політичних, економічних, правових, моральних, естетичних, 

філософських і релігійних поглядів, що виражають інтереси певних 

класів або соціальних груп; 

г) про життя і розвиток організмів, їх будову: антропологія, 

біологія, екологія, зоологія, краніологія, мікробіологія, міологія, 

палеоантропологія, палеозоологія, патофізіологія, фізіологія, 

фотобіологія. Напр.: міологія – розділ анатомії, який вивчає будову 

м’язів, м’язової системи; краніологія – розділ антропології і зоології, 

який вивчає відповідно черепи людини й тварин; 

д) мовознавчого циклу: діалектологія, етимологія, лексикологія, 

семасіологія, філологія, фонологія, фразеологія. Напр.: фразеологія – 

розділ мовознавства, що вивчає фразеологічний склад мови; 

семасіологія – розділ мовознавства, що вивчає значення слів і виразів, 

а також зміну цих значень; 

е) медичного циклу: алергологія, гінекологія, епідеміологія, 

неврологія, невропатологія, отоларингологія, психоневрологія, 

стоматологія, сурдологія. Напр.: алергологія – розділ медицини, що 

вивчає причини виникнення, розвиток, профілактику та лікування 

алергічних захворювань; 
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є) що займаються вивченням планет, рухом небесних світил: 

астрологія, планетологія. Напр. : астрологія – відоме з давніх часів 

учення, що визнає безпосередній зв’язок між розташуванням і рухом 

небесних тіл та явищами суспільного життя, долею людини; 

планетологія – комплекс наук, що вивчають утворення планет, їхні 

фізичні властивості й хімічний склад ; 

2) літературознавчі та мовознавчі поняття: дилогія, 

трилогія, тетралогія, тавтологія, гаплологія. Напр.: дилогія – два 

самостійні твори, пов’язані задумом, сюжетом, часто і персонажами; 

гаплологія – спрощення структури слова шляхом опущення одного з 

двох сусідніх однакових складів. 

3)  процеси: геохронологія, гносеологія. Напр.: геохронологія – 

визначення часу утворення гірських порід земної кори . 

У М. Вакуленка знаходимо такі національні відповідники: 

космологія – всесвітознавство, метрологія – міркознавство, 

сейсмологія – трусознавство, технологія – орудознавство, 

способознавство і под. Як бачимо, автор доповнює національну 

модель з другим компонентом -знавство. А що компонент -логія 

полісемічний, то в інших випадках маємо: хронологія – часовість, 

технологія – клиняк, способовість, орудовість, засоби; гомологія – 

одновідношення, відповідність, одновідносність, однознач, 

схожість, споріднення тощо.[2]/ 

Висновки. Отже, компонент -лог, - лог(ія), -лог(ізм) є одним 

терміноелементом, який у лексемах зберігає значення етимона, інших 

значень чи відтінків значень їм надають суфікси . 

Якщо слова на позначення наук мають прозору внутрішню 

форму, то на позначення понять літературознавства і процесів вона 

завуальовується. Немає жодних сумнівів, що відкидання таких слів з 

нашої мови і заміна їх національними відповідниками не сприятиме 

розвитку науки, тому що ці терміни вже давно усталилися в мові, а 

компонент -лог-  через свою зрозумілість і прозорість стає вдатним 

будівельним матеріалом для творення нових слів-термінів. Однак 

заперечувати деякі національні аналоги також не можна, бо деякі з них 

є цікавими і свідчать про невичерпне багатство української мови. Та на 

сучасному етапі розвитку  вони не вживаються. 

Постпозиційний компонент виконує лише дейктичну функцію. 
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Перспективу дослідження вбачаємо в подальшому 

дослідженні таких слів, у їхній систематизації, зіставленні з наявністю 

в інших слов’янських мовах. 
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WORDS WITH  COMPONENT -LOH- IN THE 

UKRAINIAN LANGUAGE. 

 

Iryna Kochan 

 
The article deals with words of scientific vocabulary with international component -

loh-, which may take a different position in the word. Basically this term belongs to variety of 

scientific disciplines. Attempted to reveal the terms with such term elements in general 

language dictionaries as well as purely terminological, find their meaning, semantic groups, 

syntagmatics, paradigmatics, follow their dynamics in the language for centuries. Determine 

the feasibility of their use in the Ukrainian language. 

Words with international components are prominent in any terminology. This is due 

to lapse of many sciences, and every science, as we know, has no national boundaries. 

Terminology is developing in parallel with the development of science. But in every nation, the 

language of science has its own peculiarities, manifested as a joint (international) terminology 

fund, and national specifics. International exist in different national implementations, it does 

not exist outside national and not national as opposed to something external, non-national. 

Key  words: Ukrainian language, words with international component, component -

loh, terminology. 
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ІЗ ЗБЕРЕЖЕНИХ СПОГАДІВ: ПРО СПІЛЬНО З ЛІДОЮ 

ПЕРЕЖИТІ  ХВИЛИНИ 

 

Уляна Єдлінська 

 

У Ліди ювілейний рік виходить якраз 70 років від нашого 

знайомства, це немалий час взаємного пізнання, зближення, 

поступового наростання сердечної дружби. Проте упродовж того часу 

ми далеко не завжди перебували фізично поруч. 

То був 1946 рік, почався другий курс української філології 

Львівського університету. Треба сказати, що перший курс у 1945 році, 

по суті не був повноцінним курсом, бо нас було тільки кілька дівчаток, 

які під опікою незабутнього професора Коструби провели цілий рік в 

нелегких умовах тяжкої зими, влаштування в гуртожитку. І властиво 

навчання, як таке, не дуже то й відбувалося – це були тільки зустрічі з 

окремими викладачами. На прохання Львівського державного 

університету приїхала ціла група студентів з Кіровограду (тепер – 

місто Кропивницький). Також тоді повернулося декілька хлопців з 

армії, так що аудиторія заповнилася, і появилося декілька так званих 

місцевих, а серед них – дві дуже симпатичні особи – це Ліда Коць і Зеня 

Франко. Ліда  перед тим відбула один рік навчання в Педінституті і за 

протекцією проф. Юліяна Редька перейшла в університет, а Зеня з 

цілою родиною Франків повернулася з Івано-Франківська (тоді – міста 

Станіславова). Вони обидві були дуже симпатичні і якісь інші від тоді 

незнайомої мені цілої маси студентів. Вони познайомилися зі мною, 

ми разом сіли в останній лавці і ділилися хлібом на другий сніданок. 

Вони обидві були просто нерозлучні, весь час проводили разом, 

виявляється – ще з часів єдиної тоді української державної початкової 

школи імені Маркіяна Шашкевича у Львові. Мали безліч спільних 

справ, інтересів і знайомих, тож цілими днями спілкувалися на різні 

свої теми, а я їх з цікавістю слухала. До нашої групи, тобто до нашого 

товариства приходив ще і молодий чоловік – Ярослав Дашкевич, – 

який, виявляється, вчився разом з ними в Академічній гімназії. Але 

приходив він не постійно, бо був студентом-заочником, який працював 

рівночасно  у Львівській філії Бібліотеки АН УРСР. І треба сказати, що 

в пізніші роки він нерідко допомагав нам своїми бібліографічними 

довідками для курсових робіт.  
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Ліда була особою, дуже активною в поведінці, вона часто 

виступала на лекціях. І, що було для нас цікаве, – вона приходила на 

лекції разом зі своїм симпатичним товаришем, який носив рідкісне ім’я 

Гарік. Як виявилося, Гарік був поетом, він писав вірші, а Ліда була 

оцінювачем тих поезій. Він їх читав, Ліда відбирала ті, які вважала 

добрими, і відносила до Миколи Ільницького – тоді редактора журналу 

«Жовтень». Ільницький їх друкував, майже не змінюючи тексту, 

вносячи зовсім невеликі правки такого типу як «закрий вікно» – 

«зачини вікно». Пізніше Гарік одружився з Лідиною сестрою Іриною – 

лікарем-окулістом. 

Ще треба згадати, що Ліда була засновником, разом із Марійкою 

Вальо, етнографічного гуртка в університеті. І, незважаючи на те, що 

тоді були дуже складні умови, Ліда наважувалася їздити й робити 

діалектологічні записи. Гарік дуже просився,  щоб їздити разом із нею. 

Вона питала, а він записував на магнітофон все те, яка була діалектна 

розмова, а потім вони разом оформляли карточки на основі записаного. 

Згодом Ліда заснувала ще й мовознавчий гурток у нашій групі. 

Окрім того, володіючи чудовим сопрано, вона брала участь у 

факультетському хорі, яким керував Ярослав Шуст, а потім – наш 

однокурсник, трошки старший від нас Олексій Скоропада. Вони з 

хором часто їздили на концерти, навіть до інших міст. 

Ми часто зустрічалися в гостинному домі родини Франків, які 

мешкали тоді в колишній віллі Михайла Грушевського, поряд з 

музеєм. Там ми любили грати у відбиванку1, і неодмінно до нашого 

товариства приєднувався Тарас Іванович, великий аматор спорту, 

наділений особливим почуттям гумору. Його привітна дружина, 

Катерина Іванівна приносила нам на перекуску по склянці квасного 

молока з хлібом. А з-за огорожі до нас часто заглядав директор музею 

Франка Іван Кияшко, який любив провадити з Лідою довгі розмови. 

Родина Франків постійно перебувала під негласним наглядом органів 

НКВД, і коли в домі Франків відбувався наш випускний вечір, то до 

нашого здивування й шоку, раптом посеред забави до кімнати увійшов 

гурт незнайомих нам і непрошених осіб у цивільному. Ясне діло, свято 

було зіпсоване й ми швидко розійшлися. 

                                                 
1 Волейбол. 
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Так у 1949 році ми закінчили повний курс українського відділу 
філологічного факультету Львівського державного університету імені 
Івана Франка. Ліда закінчила університет з відзнакою – в її матрикулі1 
не було жодної поганої оцінки – самі лише відмінні. День вручення 
дипломів був святковим і урочистим. Кореспонденти київських 
періодичних видань навіть сфотографували її як випускницю-
відмінницю й опублікували це фото в якійсь центральній газеті чи 
журналі. 

Після закінчення університету наш улюблений професор Іван 
Іванович Ковалик привів нас з Лідою Коць  до будинку на площі Ринок 
10, де знаходився тоді Львівський відділ Інституту мовознавства АН 
УРСР ім. Потебні. Нам, учорашнім студенткам, пощастило 
приєднатися до досвідченого мовознавчого колективу. Професор 
Ковалик представив нас, схвильованих дівчат, професорові Іларіону 
Свєнціцькому. При цій нагоді я вперше побачили й Лідину вчительку 
Лукію Лук’янівну Гумецьку. Старші колеги доброзичливо 
поставилися до нас і після розмови з нами вирішили рекомендувати 
Ліду в аспірантуру. Так, у січні 1950 року Ліда дістала призначення в 
аспірантуру на кафедру слов’янської філології університету під 
керівництвом проф. Свєнціцького, а мене залишили молодшим 
науковим співробітником відділу – для праці над польсько-
українським словником.  

Проте довго повчитися Ліді не довелося – вже 20 січня 1950 року 
вона була заарештована. Як і багато моїх друзів, вона стала жертвою  
сталінських репресій кінця 1940-х років проти населення Західної 
України, й зокрема, інтелігенції.  

Після тяжкого часу слідства в сумнозвісній тюрмі на Лонцького 
у Львові, за якийсь час ми дізналися, що Ліда опинилася на Сибірі, в 
розпал страшних сибірських морозів. Мені було дуже сумно за 
друзями й тяжко на душі, я весь час переживала про їхню долю. 

І хоч я не писала до Ліди в табір, але досить часто відвідувала 
Лідину маму на вул. Мельничука. Ми тоді разом ходили до старенької 
бабці – тобто маминої мами, а Лідиної бабці. І ця старенька, яка вже в 
основному лежала в ліжку, багато розказувала мені про Ліду – 
наприклад, як Ліда приносила їй кольорові цукерки. А коли мама 
писала листи в Сибір, я там дописувала по кілька рядочків. І треба 

                                                 
1 Свідоцтво; залікова книжка студента. 
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сказати, що Ліда, якщо були якісь контакти, часто згадувала про ті мої 
«круглі літери». Навіть склала колись такий маленький текст: «Я, 
Улянко, пам’ятаю ті Твої кругленькі букви, що котились, ніби перли, 
біля маминих рядочків – в Сибір, інкоґніто». 

Ліда розказувала потім, що вони могли тільки раз на півроку 
написати одного листа, та вона знайшла якусь можливість, щоби 
передати його через когось. Так що дуже рідко, але від неї якось 
приходила кореспонденція.  

Настав рік 1956, який в розмові називали «Хрущовською 
відлигою». І справді це була відлига – коли в  певний період року 
почали повертатися колишні в’язні. То був дуже щасливий час, коли 
багато моїх близьких приятелів, яких мені страшенно бракувало, і за 
якими я вічно тужила, почали приїжджати до Львова. І в тому числі, 
десь в половині року, повернулася Ліда. В перші дні зовсім не 
нав’язувала жодних контактів зі знайомими, а тільки, так би мовити, 
тішилася тою хвилиною повороту в себе вдома, під крилом своєї мами. 
Зрештою, вона ще просто була хворою і рештки фізичних переживань 
давалися взнаки. Оскільки  в таборі вона змушена була працювати над 
розщепленням слюди, її легені були так насякнені тим пилом, що довго 
ще відчували наслідки цього – в неї розвинулось кровохаркання. Після 
повернення нею опікувався її колишній товариш з гімназії Юрій 
Кулачківський – відомий фтизіатр, який досить рано помер. 

Ну, та все одно, тоді дуже актуально й болюче постало питання 
реабілітації, – треба було якнайскоріше її дістати. Ясна річ, що мама 
страшно хвилювалася тим, і де могла, ходила до різних своїх знайомих 
по всякі довідки, як підійти до тої справи. Але на щастя, появився голос 
Зені з Києва. Родина Франків з початку 50-х років була перевезена зі 
Львова до Києва у так звану «почесну депортацію» і там усі вони 
мешкали й працювали. Зеня відізвалася відразу, як тільки дізналася, що 
Ліда вже є вдома, і дуже активно й сердечно взялася за полагодження 
цієї справи. Вона оббивала пороги різних установ і в кінці 
зорганізувала візит до Верховної Ради для себе і для Ліди разом, і вони 
обидві були на розмові у Павла Тичини, який очолював тоді Верховну 
Раду УРСР1. Зеня постаралася про можливість побувати в кабінеті 
самого Тичини. Ліда дуже часто згадувала потім той момент і казала, 
що Тичина якось дуже по-людяному і приязно прийняв їх під час 

                                                 
1 П. Г. Тичина був Головою Верховної Ради УРСР двох скликань (1953-1959 рр.) 
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розмови. Ну і справді, незабаром після того візиту прийшов документ 
про  Лідину реабілітацію, який приніс дуже велику полегшу і самій 
Ліді, і всій родині. 

Скоро після одержання реабілітації Ліда була поновлена в 
аспірантурі. Тим разом вона стала аспіранткою Інституту суспільних 
наук АН УРСР. А її керівником стала Лукія Гумецька – її давня 
вчителька. І ми знову опинилися разом – та сама Гумецька була моїм 
керівником при складанні історичного словника української мови 
XIV-XV ст. Для Ліди настав період дуже інтенсивної праці. Вона 
максимально використовувала кожну хвилину – щоби якнайшвидше 
надолужити втрачений час, працювала наполегливо над дисертацією і 
ми тоді дуже рідко бачилися. Вона працювала десь по бібліотеках і 
тільки час від часу приходила на розмову до свого керівника, а на інше 
ніколи не мала часу, бо дуже дорожила кожною хвилиною. Вона була 
страшенно зайнята і така абсолютно затоплена в проблемах, хотіла 
якнайскоріше позбутися тих думок, які  все-таки ще дуже тяжіли над 
нею. Тема її дисертації була про дієприслівниковий зворот.  

Лукія Лук’янівна дуже  багато приділяла Ліді увагу, вона її дуже 
любила й пам’ятала ще маленькою дівчинкою з початкової школи. 
Ліда вчасно закінчила написання дисертації і щасливо захистила її в 
Києві. Головою дисертаційної ради був академік Максим Рильський, 
який на закінчення наради сказав своє поетичне слово про те, що він 
дякує долі за те, що мав можливість чути такий особливо цікавий і 
науково глибокий захист. Ліда розплакалася, чуючи ті слова. Поруч із 
нею на захисті весь час була Зеня, яка старалася заспокоїти її й 
підтримувала під час нервового пережиття. 

Той насичений період життя Ліди охоплював не тільки наукову 
роботу – вона встигла закласти свою родину. Вийшла заміж дуже тихо, 
нікого навіть не повідомляючи, то власне було під час її праці на 
дисертацією. Її чоловіком став інженер Іван Григорчук – видний 
співробітник Львівського автобусного заводу. Він був 
електрозварювальником і по своїй спеціальності іноді зустрічався з 
академіком Борисом Патоном. І, як Ліда мені розповідала, під час тих 
зустрічей вони говорили українською мовою. З чоловіком Ліди Іваном 
я познайомились досить пізно, під час якогось дня народження, коли 
вже минуло чимало часу від їхнього одруження. Він завжди був 
страшенно зайнятий – ніколи не мав часу на якісь товариські зустрічі. 

Так, у дуже кропіткій діяльності, щоб не втратити жодної 
хвилини, проходив тоді час у житті Ліди. 1959 року народився її син 
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Роман і вийшла перша праця, підписана прізвищем Коць-Григорчук. 
Після захисту Ліда короткий період працювала у Відділі мовознавства 
Інституту суспільних наук АН УРСР над вдосконаленням картотеки 
історичного словника, яким займалася і я. Це тривало недовго, бо вона 
тоді переважно була у відділі і ми час від часу обговорювали 
переважно побутові й родинні теми. Незабаром Ліда увійшла до складу 
групи діалектологів, які почали велику республіканську тему – Атлас 
української мови. У відділі  зберігалася величезна картотека, яку 
створювали філологи всіх навчальних заклалів України, які багато 
років працювали над точно створеною програмою, за якою треба було 
збирати матеріал. Цим займалися викладачі-філологи, зокрема 
україністи, а часто – і студенти.  

Був зібраний величезний матеріал, всі матеріали зберігалися в 

нашому відділі, тоді як матеріали зі Східної України – в Інституті 

мовознавства імені Потебні АН УРСР в Києві. Так українські вчені 

створювали Атлас української мови. Всі матеріали, що стосувалися 

Західної України, стали основою другого тому Атласу, яким займалися 

якраз співробітники нашого відділу. Перший том складався в Києві в 

Інституті мовознавства, а керівником обидвох томів атласу був 

професор Федот Трохимович Жилко. В зв’язку з тим він доволі часто 

приїжджав до Львова разом із також дуже заанґажованою в роботу 

співробітницею – Танею Назаровою. Тоді відбувалися наради про 

обмін досвідом, обговорювалися різні практичні й теоретичні питання 

завдання, яке перед ними стояло. Ми працювали в сусідніх кімнатах, 

та коли починалися наради, вони були такими голосними і тривалими, 

що ми мусили звідти перебратися. Наради  відбувалися досить часто, 

коли приїжджали гості з Києва, і праця проходила спільно, бо всі 

питання були спільними й актуальними для обох томів.  

Ліда була просто одержима роботою над Атласом, вона 

працювала в плані своєї наукової програми – фонології, тобто звучання 

змісту фонем, врахування їх кількості, якості, взаємозв’язку, дослі-

дження полів розсівання в різних діалектах загальнонаціональної 

мови. 

У той час, коли почалася робота над Атласом української мови, 

до відділу вступили на роботу два  молоді випускники університету: 

Дмитро Бучко – після курсу української філології. Він після повного 

періоду стажування у відділі переїхав у Тернопіль, і там здобув всю 

наукову кар’єру – доктора наук, завідувача кафедри, а потім став 
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відомим слов’янським ономастом. Другий співробітник, Антін 

Залеський закінчив слов’янську філологію, і вже будучи в університеті, 

захопився діалектологією. Ставши співробітником відділу, включився 

в роботу групи діалектології і на основі наявного там великого 

фактичного матеріалу почав працювати над дисертацією. Ліда багато 

йому помагала  в написанні дисертації, вона по суті була не 

формальним, а фактичним керівником його роботи. І коли робота 

щасливо доходила до кінця, він дістав місце аспіранта в Києві у 

професора Ф. Жилка. За пів року він захистив вже готову роботу – то 

властиво був перший Лідин справжній аспірант. Вона присвятила 

йому чимало уваги і дійсно керувала цією роботою. Дуже цінувала 

його мовознавчий талант і віщувала велике майбутнє в мовознавстві. 

Та, на жаль, він досить скоро помер. 

Доходила до кінця робота над Атласом. Ліда внесла свій 

величезний вклад у підготовку атласу – вона склала до нього 84 карти. 

Професор Юрій Шевельов написав велику рецензію про стан 

опрацювання і появи атласів, і наш атлас він назвав найкращим, – не 

тільки з уваги на рівень наукового опрацювання, але також з уваги на 

складність і цікавість тої території Західної України, яка охоплювала 

багато різних діалектів української мови, і які взаємно себе 

доповнювали, і на себе впливали. 

Так настав 1972 рік – рік нових тяжких репресій на нашій 

українській території. Чимало молодих людей мали перекреслене 

майбутнє і свою діяльність. В тому числі ми з Лідою були звільнені з 

інституту. Після досить довгого часу – майже року безробіття – ми 

дістали місце праці в Центральному державному історичному архіві 

УРСР у Львові. Ми працювали в різних відділах, Ліда – у відділі 

впорядкування і вдосконалення фондів, я – в іншому відділі, але в 

сусідніх кімнатах. Тільки часом ми зустрічалися у коридорах, думали 

про своє майбутнє, про характер роботи, ділилися нашими клопотами. 

Ліда досить часто згадувала свою гімназію, де здобула ґрунтовні 

знання греки й латини, які дуже стали їй у пригоді. Вона опрацьовувала 

складні фонди польських магнатів Лянцкоронських, багаті 

іншомовними матеріалами, так що знання класичних мов доводилось 

застосовувати на щодень. 

У той складний історичний період, коли відійшов з карти 

Європи Радянський Союз, коли почалися шляхи української 
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Незалежності, ми обидві закінчили роботу в архіві, здобувши там 

духовно близьких приятелів на все дальше життя. Ми перейшли в наш 

відділ української мови, який зовсім змінився в персональному плані – 

й застали багато нових співробітників. Правда, за цей час була 

складена картотека нового історичного словника XVI – першої 

половини XVII ст., де я, спочатку з трудом, повернулася до своєї 

попередньої лексикографічної роботи.  

Невдовзі Ліда перейшла в Національний музей під крило Віри 

Іларіонівни Свєнціцької. Ясна річ, в нових умовах праця теж 

змінилася. Водночас Ліда продовжувала займатися матеріалами атласу 

і дуже докладно й цікаво їх опрацьовувала, і писала про різні 

мовознавчі проблеми. Зокрема, про волинські діалекти, які 

перемандрували своїми особливостями по всій території України – а 

цей аналіз можна було зробити тільки на основі атласу.  

Уже як науковий співробітник Національного музею, заціка-

вилася іншою мовознавчою проблемою – написами на іконах – 

здебільшого недатованих. І зупинилась на питаннях палеографії, щоб 

за її допомогою визначити час появи того чи іншого напису на іконі. 

Треба сказати, що тут її завжди підтримувала Віра Іларіонівна, яка 

також була дуже зацікавлена в датуванні недатованих творів. Вона 

працювала дуже наполегливо, і в результаті вийшла друком гарна 

велика монографія на цю тему «Дипінті» [1], де вже були застосовані 

нові знання. 

У процесі роботи зібрався великий масив відомостей і 

результатів її праці, які стали об’єктом захисту докторської дисертації. 

Вона захищала сукупність своїх наукових проблем і, успішно 

захистившись, стала доктором філологічних наук. Після цього почала 

наполегливо працювати вже як спеціаліст на кафедрі української мови 

в ЛНУ ім. Івана Франка і читати курси палеографії та лінгвогеографії 

й історії мови, дістала звання професора. І одночасно у Львівській 

Академії мистецтва, де читала палеографію, також після певного 

періоду отримала звання професора. Ми разом дуже глибоко 

переживали особисту трагедію, а потім тяжку хворобу і смерть нашої 

коханої Зені Франко. 

То був час, коли ми знову майже не бачились – зустрічалися 

тільки на святкуванні днів народження у неї вдома та на НТШівських 

засіданнях. НТШ здобуло дуже великого розголосу і свого розквіту в 
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науковому плані під керівництвом нашого великого друга Олега 

Антоновича Купчинського. Тоді ми сходилися з Лідою і мали 

можливість поговорити, а так я далі працювала над словником, а вона 

– над своїми проблемами в дуже широкому розголосі. Появлялися все 

нові праці під прізвищем Лідія Коць-Григорчук.   

Українське книгодрукування стало ще однією темою її 

наукових досліджень. На це її наштовхнула історичні документальні 

знахідки архівіста Ореста Мацюка про передачу українським друкарем 

Степаном Дропаном своєї друкарні Львівському Свято-

Онуфрівському монастирю, а книг – до Словітського монастиря і заява 

Івана Федорова про те, що коли він прибув до Львова, то відновив 

занедбане книгодрукування. А також – теза російського дослідника 

Євгена Немировського про те, що ті відомості не підтверджені жодною 

друкованою продукцією, оскільки ніяких наслідків тої діяльності не 

збереглося. Ліда зайнялася цим питанням, переглянула велику 

кількість спеціальної історичної літератури і внаслідок пошуків і 

завдяки своєму дослідницькому хисту дійшла до висновку, що власне 

однією з книг, колись надрукованих в Україні, є раритетний 

примірник, який знаходиться в Національному музеї у Львові. І власне 

цю пам’ятку – вузькошрифтне Євангеліє, – Ліда почала дуже докладно 

аналізувати з точки зору палеографії і мовознавства. І в результаті 

дійшла до висновку, що  там дуже виразно відбиті риси бойківсько-

надсянського говору української мови і що походить вона з кінця XIV 

– першої половини XV ст.[2]. Тобто це є найраніша українська 

друкована пам’ятка, і якраз в тому часі працювала найдавніша 

українська друкарня – властиво, не тільки українська, а кирилична 

друкарня взагалі. Тобто йдеться про український друк, на 100 з лишнім 

років раніший від тієї книги, яку видав у Львові Іван Федоров.  

У такій наполегливій праці проходило все наше життя. Ліда 

стала відомим вченим, мала дуже гарні наукові результати – писала 

книги,  навчала студентів, які її радо слухали, виховувала аспірантів, 

які успішно захищалися.  
Настав час, коли ми опинилися на заслуженому відпочинку, 

почався пенсійний період. Мене доля  не пощадила – я опинилась 
прив’язаною до певного місця в помешканні. А Ліда, хоч і пішла на 
пенсію, й далі продовжувала свою широку діяльність. Вона приймала 
вдома студентів-україністів, які радо до неї приходили. Читала їм 
курси лінгвогеографії і палеографії, яка була в університеті абсолютно 
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занедбаним предметом. Роки робили своє, але, хоч і маючи обмежений 
зір, продовжувала працювати над проблемами мовознавства. 
Працювала на комп’ютері, використовуючи свою пам'ять. Мала 
чимало фотографій різних пам’яток з Національного музею – тож 
працювала, наприклад, над іконами Богоматері і написами на тих 
іконах, готувала до видання збірку. Особливу увагу приділила 
зображенням ікон Страшного суду, висловила чимало цікавих гарних 
думок. Дещо навіть записала  і вирішувала різноманітні проблеми, з 
тим пов’язані. Працювала, наприклад,  над питаннями моральності 
нашого народу, зокрема, вивчала написи на іконах, які проголошували 
назви гріхів. Ліда вважала, що ці ікони зберегли вигляд і портрети 
наших людей з XVI–XVII ст., групи праведників і грішників. Говорила 
про їхні обличчя, про те, що це  є матеріал для створення окремих 
портретів людей того часу. Для мене це все було надзвичайно цікаво.  

Якось Ліда сказала, що на її думку, люди діляться на тих, хто 
любить говорити, і на тих, хто любить і вміє уважно слухати. Вона 
пристосувала це до нас обох : мовляв, вона належить до тих, хто 
любить говорити, а я – до тих, хто любить і вміє слухати. 

Це був особливий період у нашому житті – коли, завдяки 
телефону, ми могли близько спілкувалися, розмовляти про себе і бути 
разом, ділитися своїми думками. В тому часі я особливо багато 
дізналася про життя Ліди, її родину, маму і батька, які разом 
працювали в початковій школі імені Шашкевича, про саму школу, її 
заснування, роль митрополита Андрея Шептицького в її створенні. 
Багато розповідала про родину свого батька й матері, про особливі 
співочі здібності її  мами, яку навіть думали віддавати до Риму на 
музичні студії. Ліда, ще як мала дитина, страшенно любила слухати 
розповіді своїх батьків, які мали широке суспільне життя і масу 
знайомих і приятелів. Вони часто бували гостями в їхній хаті – тоді 
Ліда залазила під стіл і з цікавістю слухала їхні розмови.  

Вона високо цінувала і свою Українську академічну гімназію у 
Львові, де теж мала дуже гарних вчителів, які після закриття 
Українського таємного університету стали викладачами гімназії. Тут 
здобула великі знання з грецької, латинської і, звичайно, української 
мови.  

Власне в гімназії Ліда стала пластункою і на доручення 
професора Івана Крип’якевича їздила на відновлення «Пласту» до 
містечка Криниці на Лемківщині, а потім,  вже як курінна, – на 



495 

 

засідання Пласту до деяких наших місцевостей, таких як Самбір і 
Стрий. 

Під час навчання в гімназії мала добрих, цікавих товаришів. Її 
улюбленцем був Степан Ярема – він пізніше здобув технічну освіту, 
але був глибоким знавцем гуманітарних проблем.  Ліда мала звичай 
читати йому свої мовознавчі статті й радо користала з його зауважень. 
Ще в період своєї наукової діяльності вона написала багато портретів 
людей, яких високо цінувала: присвятила біографічні нариси 
професору Іларіону Свєнціцькому, його дочці Вірі Свєнціцькій, Лукії 
Лук’янівні Гумецькій, багато говорила про Юліяна Костьовича Редька. 
Саме він був стимулом для її переходу з Педінституту в університет, 
вона часто відвідувала його, коли він хворів. Писала і про інших 
викладачів і залишила ряд портретів про цілу плеяду відомих і 
близьких людей.  

А тепер дуже докладно переповідала мені про все, що 
залишилось в пам’яті від пережитого. Це був період нашого близького 
контакту – раніше ми ніколи не мали часу на такі спільні розмови. 
Серед тих наших бесід велике місце займала тема її перебування в 
таборі. Вона згадувала про спільних знайомих, про людей, з якими 
зустрічалася – не тільки українців, але й литовців, завдяки яким трохи 
збагнула знання литовської мови. Про директора консерваторії з 
Німеччини – з якою говорила по-німецьки. Там було чимало 
інтелігентних і цікавих людей, з якими нав’язала контакти й 
підтримувала їх вже після повернення додому. Зокрема, ділилася 
темою збереження національних почуттів у таборі. В їх групі були 
молоді селянські дівчата, які мали по 18-19 років, і, властиво, були ще 
безграмотними. (Росіяни говорили про них: «Опять панчохи 
приехали»). Вона сідала поруч і писала разом з ними листи до родини. 
Так вони навчилися писати, а потім приносили й показували великі 
листи, Вона страшенно переймалася їх національними почуттями, які 
жевріли в їхніх серцях, щоб максимально, в міру тих можливостей, 
якось підтримувати їх. Після всіх страшних фізичних і моральних 
переживань, вона знаходила можливість, щоб організувати 
Шевченківські концерти. 

Вона нав’язувала безліч різних моментів, які заповнювали моє 
життя. Тільки тоді я усвідомила, яку вона має особливу пам’ять. Ліда 
може безперестанку читати мені напам’ять. Для мене було відкриттям: 
вона, наприклад, знає цілого «Мойсея» Франка, безкінечне число 
поезій Лесі Українки, цілу «Лісову пісню» і читала мені по черзі 
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окремо всі дії. Це був зміст мого життя того часу – її вміння 
розповідати. Я тільки ніяк не могла зрозуміти, як у тій маленькій 
головці могло все те поміститися. Вона навіть читала мені вірші свого 
університетського товариша Гаріка, пам’ятала те, чого навчилася від 
своїх товаришів з табору. Могла декламувати вірші литовською, 
хорватською мовою, згадувала різні навчальні уривки, вивчені в 
гімназії – латинською, грецькою, староруською, староукраїнською й 
німецькою мовою. Вона мала улюблені поезії, які любила 
повторювати: наприклад, лист Лесі Українки до Сергія Мержинського, 
який залюбки цитувала. Дуже любила Рильського й часто читала вірш 
під назвою «Лист». Це були хвилини мого духовного пережиття. 
Я тільки думала про те, в якому світі вона живе – тих поезій, які вона 
добре пам’ятала, і тих постатей, зображених у поезіях. Вона дуже 
любила Тичину, Рильського, цитувала Павличка – особливо його вірш, 
написаний після смерті Сталіна – «Коли помер кровавий Торквемада». 
Вона не раз наводила мені той вірш, бо якраз треба сказати, що 
Павличко був гостем її дня народження. Марія Вальо, яка мешкала тоді 
в нас, привела Павличка як гостя на її свято і він тоді вперше прочитав 
свого «Торквемаду». Поезіям, які збереглися в Лідиній пам’яті, не було 
кінця. 

Її розповіді до сьогодні весь час звеселяють мої теперішні дні. 
Вона якось живе в тому багатому духовному світі своїх героїв,  бачить 
тих людей, з ними розмовляє, спілкується. І за те, що тим усім вона так 
сердечно ділиться зі мною, я глибоко вдячна долі. 

 

Записала й підготувала до друку  

Галина Сварник  

у серпні-жовтні 2016 р. 

________________________________________________ 
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МОЇ ЖИТТЄВІ ПАРАЛЕЛІ З РОДИНОЮ КОЦІВ 

 

Мирослава Ковбуз 

 

Вулички Мельничука і Городницька паралельні – на відстані 

двох невеликих партерових домів і городів, що належали кожному з 

них. Перебігти до пані Коцевої в гості можна було навіть не вулицею, 

що з’єднувала їх і вела попри «смердючу гарбарню»  шкірзавод), але і 

через сусідські городи. У ті часи відвідувати родину Коців доводилося 

досить часто мені з батьком, а ще частіше забігала я сама послухати 

захоплюючих розмов старших дівчаток та їх музичні імпровізації.  

Домом на Мельничука правила маленька, з вигляду тендітна, 

енергійна сива пані Коцева – «наша директорка». Так її називали мої 

товаришки, що ходили до 5-7 класів у школу на вулиці Савиної, якою 

вимогливо керувала і навчала учнів пані Коцева. Втомлена після 

цілоденної роботи пані директорка вдома успішно керувала трьома 

своїми «різнодольними» прекрасними донечками: найстаршою 

Любомирою, середньою – Іриною, і наймолодшою – Лідою. Не 

дивлячись на однакові умови життя і строге, але таке самовіддане 

материнське піклування, вони під її крилом виросли не тільки 

зовнішньо різними, але й кожна зі своїм характером і талантом. 

У моїй пам'яті назавжди закарбувалися їх образи: матері – 

дрібної постави, з сивоволосим хвостиком, майстерно намотананим у 

мушельку на маківці голови і допитливим гострим, зацікавленим 

поглядом, зверненим до людей, їх потреб,  смутку та радості. І де тільки 

в тій маленькій постаті вміщалося стільки енергії, мудрості і сили духу, 

щоб так незламно протистояти всім бідам, що випали на її одиноку 

долю?  

Очевидно, джерелом її життєвої сили були три донечки, яких 

вона з почуттям материнської любові та спрямовувала на такі різні 

життєві стежки… Це я аж тепер усвідомлюю, бо в дитинстві та 

юності все сприймала простіше і не задумувалася над героїзмом цієї 

сім’ї. Мені серед них завжди було просто цікаво і весело.  

До дрібниць пам’ятаю Андріївські вечори на вулиці 

Мельничука, де збиралася молодь, щоб традиційно виворожити собі 

долю. Комусь на дні миски з водою застигав восковий «козак на 

коні» , у когось перший черевик виходив за ворота, хтось найбільш 
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нетерплячий хапав тарілку із закопченим дном і через мить 

виглядав, як чортеня. Всім роздавали маленькі карточки, на яких 

були виписані добрі долі для кожного, … але життя розпорядилося 

по-своєму.  

Найстарша красуня Любомира встигла врятуватися, 

опинившись після поневірянь світами, далеко від рідного дому аж в 

Америці (з 1951 року). Співуча красуня Коць-Огаренко (за 

професією технолог-хімік) зуміла вижити в чужому їй світі. Однак 

в ній перемогла лірична основа душі і 1998 у Львові вона 

презентувала виставку реалістичного живопису, сповненого 

ностальгією за Україною. Викликала своєю творчістю в нас і 

захоплення, і смуток. Чому ж вона так далеко від нас? Їй теж було 

сумно так далеко, про що писала в останніх листах до мене. 

Згадувала, якою я була колись маленькою і говорила, що такою ж 

залишилася в її пам’яті, хоч добре усвідомлювала, скільки часу 

минуло з тієї пори. 

Середня – Іринка – була завжди рішучою, серйозною, 

очевидно, завдяки окулярам, що якось завжди трималися на її 

маленькому носику. У воєнні і післявоєнні роки час летів дуже 

швидко. Маленька Іринка стала шановною Іриною Михайлівною 

Самченко – першим у Львові знаменитим спеціалістом з 

голкотерапії, рятувала багатьох людей від різних хворіб 20-21 

століття. Зокрема одним з перших її пацієнтів був мій батько. Її 

успішна праця переконала людей, тоді ще незнайомих з китайським 

методом нетрадиційної медицини, і створила умови для розвитку 

голкотерапії в нашому місті.  

Найменшій дочці – Лідії Коць-Григорчук – випала дуже 

важка доля, хоч колись давно на Андрія карточка віщувала їй ясний 

рівний шлях і вагомі життєві досягнення. Щодо вагомих здобутків 

Cвятий Андрій не помилився, але Лідин життєвий шлях виявився 

надто суворим, а часто трагічним. І якою загартованою духовно і 

фізично треба було бути, щоб побороти стільки життєвих катастроф 

(арешти, допити, заслання, погрози, непосильна праця) і не загубити 

на цій кам’янистій дорозі доброзичливості, зацікавлення життєвими 

проблемами і тієї особливої, по-дитячому світлої усмішки, яка 

завжди залишається юною.  
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Лідія Михайлівна – за покликанням педагог. Цей дар , 

очевидно, передали їй батьки. Вона пірнає дуже глибоко в 

мовознавчу науку і відчуває необхідність передавати свої наукові 

здобутки всім охочим їх осягнути. Молодь це оцінює і намагається 

почерпнути з цього джерела знань для себе те, що не часто можна 

почути, а ще й зрозуміти і запам’ятати. Володіючи складними 

науковими поняттями, професор Коць-Григорчук вміє їх передати 

просто і зрозуміло. Це майстерність, яка притаманна далеко не всім 

науковцям. 

Визнання її таланту молоддю, а також вчителями-мудрецями 

(І.Свєнціцьким, М.Рудницьким, Ю.Редьком та іншими), у яких 

вчилася Лідія Михайлівна, напевно, постійно підживлює її дух і 

мисль.  

Нехай здійсниться її мрія:  

Засвітити у темряві прекрасну омріяну мить; 

Перевагу здобудуть, нарешті, Любов і Посвята, 

Не зітреться, не згине народ!  

Піде він «у мандрівку століть»!                                               

Г. Самченко 

 

Щасти їй! 
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LINGUA  INTERPRES  ANIMI1 

 

Андрій Содомора 

 

Язик (мова) – товмач того дивного «посуду», який називаємо 

душею. Латиною, як і багатьма іншими мовами, «язик» (lingua) – це і 

сам язик, орган мовлення, і мова (як у Шевченка: «На всіх язиках все 

мовчить»). Про язик, що є «товмачем душі», говорить  Лукрецій, 

описуючи наприкінці своєї поеми ознаки захворювання на чуму: 

«Навіть язик, що душі товмачем є, кривавився в роті». Отож язик – це 

посередник (interpres) між душею, яка хоче щось сказати, – і слухачем 

(читачем); язик, отже, й мова, яку він артикулює. До механізму цієї 

«інтерпретації» приглядається Горацій у своїй «Поетиці» (дослівно): 

«Спочатку природа настроює нас, усередині, відповідно до різних 

життєвих випадків: то насолоджує, то штовхає до гніву, то тугою 

прибиває до землі, наче сковує, а вже потім, за посередництвом язика-

товмача, виносить ті порухи душі назовні» (108-111); неозвучене, 

внутрішнє слово, logos endiathetos (гомерівським виразом – «безкриле 

слово») стає озвученим –  logos prophoricos, «окриленим словом»…  

Що глибші, що болючіші порухи душі, то важча робота для того 

«товмача». «Біль, о царице, велиш мені згадувать, біль невимовний» 

(infandum, regina, iubes renovare dolorem), – каже Еней Дідоні, яка 

просить розповісти про події під Троєю. Ще більші клопоти, коли ті 

порухи – тендітні, ледве вловні, перелітні. «Слів бракує» – не раз 

кажемо, визнаючи, як то нелегко підшукати якусь словесну «одежу» 

для тих, що лише ми їх відчуваємо, порухів душі, щоб із кимось іншим 

ними поділитися. Цей «переклад» (із душі – на мовлене чи писане 

слово) набагато важчий, аніж з однієї мови – на іншу. Як буває щось 

поза межами болю, так само – й поза межами слів. Тоді на допомогу 

приходить щось найближче до слова – музика. Голос сопілки віддавна 

вступав у гру там, де «товмач душі» складав зброю. Сопілка – це 

спілкування душа в душу, від серця – до серця… 

А втім, коли кажемо «слів бракує», то це не значить, що бракує, 

власне, слів – бракує терпеливості, наполегливості у творчому 

                                                 
1 Язик – перекладач душі. 
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використанні потенційних можливостей мови – високої даності. Із 

збагаченням синонімічних рядів, з новотворами дедалі ближчим до 

«оригіналу» стає «переклад», про який говоримо; адекватним, 

щоправда, він ніколи не буде: десь у глибині душі щось таки 

залишиться невисловленим, незбагненним навіть для самого 

«товмача»… Але прагматична доба, з її поспіхом, жагою комфорту для 

тіла, не надто дбає про мовні, отже, душевні тонкощі, ба, й нехтує 

ними, упосліджує їх. Головне тут – швидке розуміння (вивчення мови 

– за такий-то термін), спрощення мови, мода на «правила», які 

здебільшого умертвлюють живий дух мови… А ще – такі плекані візії 

«виникнення спільної глобальної мови», що прийде на зміну 

«строкатій мозаїці із тисяч мов» та «народження планетної культури» 

(Мічіо Кайку) – мовляв, тоді, врешті, всі дійдуть порозуміння… 

 «Товмачеві душі» залишається хіба що чекати кращих часів, 

коли, переситившись словом інформаційним, людина знову стане на 

стежку до  Слова одвічного й шукатиме, на вищому витку спіралі, 

справжньої, глибинної гармонії – у розмаїтті мов і культур, 

роздмухуватиме рятівний для людської душі, пригаслий нині вогонь – 

«вогонь в одежі слова»…  

 

NIHIL  EST,  QUOD  NON  EXPUGNET  PERTINAX  

OPERA  ET  INTENTA  AC  DILIGENS  CURA1 

 

Годі знайти якийсь інший вислів, що так стисло відповідав би 

завзяттю, стійкості, наполегливості, – якостям, завдяки яким муж 

стоїчного гарту протистоїть тузі, зневірі, нехоті до життя (taedium 

vitae), як ось цей, карбований, категоричний: «Нічого немає такого, 

чого б не могла здобути завзята праця, напружене й пильне старання». 

Є щось у ньому від римської твердості, вірності обраним засадам, 

суворій дисципліні життя, адже «жити – то мов у війську служити»; 

римської, бо й «дисципліна» – латинізм; наше «суворий» – співзвучне 

з латинським словом цього ж значення «severus», а метафора 

«здобувати» (expugnare), наприклад, освіту побутує й у нашій мові  

(російське «получать образование», суголосне з «Do, ut des», даю, щоб 

                                                 
1 Нічого немає такого, чого б не могла здобути завзята праця, напружене й 

пильне старання. 
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ти дав, – формулою, що встановлює правові відносини між двома 

особами). Вислів з метафорою «здобувати» вселяє віру у власні сили, 

закликає покладатись лише на них, не чекаючи випадкових дарунків 

Фортуни, бути незалежним од неї, бути вільним, впевнено йти до 

перемоги. Тож не дивно, що ці слова знайшли яскравий відгомін у 

первісній версії гимну України на слова П. Чубинського: «А завзяття, 

праця щира свого ще докаже». 

І ще одна якість, без якої годі щось здобути, годі перемогти, – 

терпеливість: «Si vis vincere, disce pati» (хочеш перемагати – вчися 

терпіти). Іншими словами: «Терпи, козаче, отаманом будеш»… 

«Turpe est cedere oneri» (відступати перед тягарем – ганебно)  «Узявся 

за гуж – не кажи, що не дуж»… Труд і терпеливість. А ще – молитва: 

«Ora et labora» (молись і трудись)… У книжці «Скорботних елегій» 

Овідія, виданих у Ротердамі 1713 р., – напис від руки: «O Deus 

omnipotens, caeli terraeque Creator / Tu velis in studiis semper adesse meis» 

(порозою: О Всемогутній Боже, Творче неба й землі, / Зволь завжди 

бути зі мною у моїх студіях). Отож, підсумовує чільний римський 

стоїк, – «Non est vir fortis ac strenuus, qui laborem fugit» (не є сильним, не 

є рішучим той муж, який уникає трудів)…  

Такими, більше духом, аніж тілом, сильними мужами були ті, 

що самі проривалися до світла й інших до нього вели, натхненні добою 

національного відродження, «весною народів», прогресивні діячі 

Галичини – Маркіян Шашкевич, Яків Головацький, Іван Вагилевич, 

Антін Могильницький, Микола Устиянович… Проривалися з-під 

низьких крівель, зі скрути, слабі здоров’ям, але сповнені духу, який 

пориває («animus fert», дух пориває, – у першому ж рядку Овідієвих 

«Метаморфоз»), який кличе – до праці, до боротьби… 
 Одним із таких трудівників був Осип Шухевич (1816-1870), 

уродженець с. Раковець, що над Дністром, син священика і сам 
священик (з цього роду й головнокомандувач УПА, генерал-хорунжий 
Роман Шухевич – Тарас Чупринка). Передчасна смерть батька, 
годувальника багатодітної сім’ї (Осип був п’ятою дитиною), крайні 
нестатки, але – прагнення освіти і ті якості, що пойменовані у чільному 
афоризмі, вели до світла: гімназія в Бучачі, куди, напівголодний, ходив 
пішки, курс «фільозофії» при Львівському університеті, богословська 
семінарія, літературна праця: Осип Шухевич переклав українською, 
зокрема, Вергілієві «Георгіки» – твір, орієнтований на роботящі уми, 
на роботящі руки… Був наполегливий, бо, налягаючи на чепіги, 
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глибоко вів борозну на народній ниві; завзятий  – бо, взявшись за 
чепіги, не випускав їх із рук – «працював в тиши і не для слави, а все 
таки працював» (І. Франко – про Осипа Шухевича)… Працював, як 
працювали й античні автори, – для прийдешніх поколінь, здобував, як 
не собі, то нащадкам, – кращу долю в боротьбі… 

 
NEMO  ENIM  PATRIAM  QUIA  MAGNA  EST  AMAT,  

SED  QUIA  SUA1 
 

Із тим висловом мимоволі згадуємо «необъятную родину», а 
згадавши, замислюємося, чи справді можна її любити – 
«необъятную»?.. Це ж саме можемо сказати й про мову: любимо її, 
працюємо задля неї, служимо їй не тому, що вона, скажімо, «велика й 
могутня», а тому, що вона наша, рідна. Згадуємо усіх поетів, 
починаючи від античності, які оспівали свою малу вітчизну, край, де 
народилися й зросли. Горацій, щоправда, й інші поети вславляли 
владичий Рим в усій його просторовій величі, але то була офіційна 
хвала, справжньою ж любов’ю дихають ті їхні твори, де оживає 
природа рідного краю. 

 «Родимий краю, село родиме, / Вас пізнаю я, місця любимі: / 
Зелені ниви, ліси, могили, / Щасливі з вами / Дні ми уплили», – що разу, 
повертаючись з великого світу, співала Соломія Крушельницька, а 
співаючи, – поглядом душі озирала краєвиди свого родинного села на 
мальовничій Тернопільщині. Любов до малої вітчизни й робила її 
голос – великим… Визнана світом, на вершині слави, адресовані 
батькові листи закінчувала словами: «Ваша Солоха», підкреслюючи 
тим (на відміну від нинішніх хвалькуватих «громадян світу») свою 
кровну належність до села: знала, що своїм душевним багатством, 
своїм талантом вона завдячує красі свого рідного села –  Божій красі…  

І, врешті, саме про таку, душевну й духовну, велику любов, – 
М. Шашкевич у «Веснівці» («Цвітка дрібная…»). Любов, яка, 
проростаючи із глибинного, свого, «дрібного», хоче огорнути своїм 
теплом увесь світ: «Щоби-м згорнула / Весь світ до себе». Із 
«необъятного» – прагнення огорнути світ уже геть  не теплом і 
любов’ю… 

                                                 
1 Ніхто ж бо не любить вітчизни через те, що вона велика – любить через те, що 

вона своя. 
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