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Кононенко П.П. (Київ) 
 

ПРО ПОДАНИЙ ДЕПУТАТОМ  
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ О.О.МОРОЗОМ  

ПРОЕКТ «ЗАКОНУ УКРАЇНИ  
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ  

«ПРО МОВИ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР» 
 
Розглядається проект Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про мови в Українській РСР», поданий Народним депутатом 
України О.О. Морозом. 

 
Спочатку висловлю зауваження часткового характеру по ходу 

читання тексту. 
1. Україна була частиною СРСР, стала суверенною державою. Чому 

потрібно відштовхуватися від невідповідного статусу старого, а не від 
потреб нового? Хіба ми «поліпшуємо» всі закони старої УРСР, а не 
творимо сучасні? Нині потрібен Закон, відповідний історично-
державницькій реальності. Важливо й зазначити становище української 
мови до 90-х років ХХ ст. Коли цього нема, то й проблема постає, як 
дерево без коріння. Текст побудований так, немов би проблем розвитку 
української мови не існувало і не існує. 

2. Однонапрямна відправна позиція зумовила іншу колізію: йдеться 
про питання фундаментального масштабу, а в тексті немає Концепційної 
преамбули. Для статуса мови УРСР те є зрозумілим, а для мови 
суверенної держави? Від тогочасної мови не лише режим, а й батьки 
могли відмовлятися (точніше – навіть спонукалися) від імені дітей. 

Тепер українська мова є, згідно з Конституцією, державною. В усіх 
державах цивілізованого світу така мова є домінантною і обов’язковою 
для всіх . 
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Причина зрозуміла: державна мова є найбільшою цінністю кожного 
народу, бо вона – критерій культури і кожної людини, і цілих поколінь, а 
також – найуніверсальніша форма вираження буття та єднання всіх 
громадян і верств суспільства, тому й захищається Конституцією 
держави. 

Інші мови охоплюють лише частини суспільного організму, тому й 
мають відповідний статус. 

На превеликий подив, автор проекту, по-перше, ставить всі мови (і 
ціле, й окремі автономні частини) в один ряд; і тому, по-друге, робить 
кожну з мов засобом роз’єднання окремих частин суспільства, отже – 
збудником їх протистояння, антагонізму інтересів. Як не дивно, але в 
опозицію до окремих частин ставиться й універсальне ціле – державна 
мова. 

Неправомірний методологічний підхід деформує всю систему 
пропозицій, тим більше, що вони позбавлені логіки та аргументації та 
постійно провокують на роздум: чого (якої мети і яких наслідків) прагне 
О.О.Мороз? Не на словах, а насправді? Якими ж можуть бути наслідки, 
незалежно навіть від добрих (будемо так вважати) намірів? 

Адже вчитаймося: 
Ст.1. «Основні принципи мовної політики. Українська держава 

створює необхідні умови для розвитку і використання української мови і 
мов інших національностей у країні». 

Дивні принципи: а) ставити на один рівень загальносуспільну – 
конституційно-державну мову і «мови інших національностей у країні»; 
б) говорити про «національності» в Україні та ще й у множині; чи вже 
О.О.Мороз забув, що означає поняття «нація» (навіть у визначенні 
Й.Сталіна)? Отже, що в Російській Федерації досі є, а в інших імперіях 
були нації (у множині), а в Україні є нація і етноменшини. Подібні 
конгломерати в Німеччині, Іспанії, Франції (та ін.) не іменуються 
націями, хоч окремі частини тих держав (як Саксонія, Баварія, Прусія…) 
були навіть королівствами. Закономірно, що там існують окремі мовні 
різновиди, але особливим статусом наділені загальнонаціональні (або 
державні) мови (літературні). Є така мова і в РФ. І російські політики не 
займаються справою не те що підтримки, а й уваги навіть до української 
мови – «братньої», належної багатьом мільйонам українців (громадян 
РФ). Чи вже коли говоримо про права людини, то українців не вважаємо 
за людей? 

Бачимо інше: англійська королева, французький і російський 
президенти, дбаючи про єдність своїх суспільств, видали укази про 
захист загальнонаціональних мов у своїх державах! 

Український же політик пропонує Закон, спрямований на 
активізацію… диференціації, а тим самим і антагонізму всередині 
народу. 

Чи ж дивно, що далі маємо не менш прикрий лінгвістичний ляпсус: 
О.О.Мороз твердить, що в роботі державних, громадських органів… 
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«можуть безперешкодно використовувати поряд (?! – П.К.) з 
українською (прикметно: автор проекту Закону тут і далі «м’яко», але 
лукаво оперує поняттям не «державною», а «українською» (П.К.) мовою. 
Лукаво, бо одна справа – білоруська, єврейська, російська, румунська 
поряд з просто українською, і зовсім інша – поряд з державною). 

Не дивно й те, що термінологічна плутанина типу: «компактно 
проживає кілька національностей» – породжує ще одну фантасмагорію 
типу: «в роботі названих органів і організацій може використовуватись 
одна з офіційних  (?! – П.К.) для цього населення (?! – П.К.)» мов, але – 
не державна, вона a priori є …неприйнятною. 

Східні народи твердять: у кого криві думки, у того є кривою навіть 
тінь. 

У першій статті проекту Закону стільки «кривизни» словосполучень, 
що без тлумача їх не зрозуміти. Не можна погодитись і з наслідками.  

Справді: йдеться, нагадуємо, про фундаментальний принцип життя 
кожної людини, суспільної верстви, всієї нації і держави, отже, мала б 
виражатися воля народу в чіткому і лаконічному формулюванні Закону 
про державну та інші мови, а тут, як на клубок, намотується маса 
дрібних і не тільки суперечних принципу, а й необов’язкових порад та 
зобов’язань. 

Конспективно вкажемо хоч на окремі з них: автор проекту ні разу не 
говорить про обов’язковість для кожного володіти й користуватися 
державною мовою (хоч це – конституційна норма), зате зазначає: 
«3. Сприяння використанню державної та національних (які це?! – П.К.) 
мов в усній і письмовій формі у державному і приватному житті і 
заохочення такого використання»; «8. Поважання меж (?! – П.К.) кожної 
географічної місцевості, в якій переважно використовується мова, що не 
є державною…» 

А як бути з «межами», де використовується державна мова? 
Ст. 2. Кожен… «має право вільно (?! – П.К.) користуватись будь-

якою мовою…» Звичайно. 
Але що вийде, коли збереться гурт людей, кожен з яких буде 

«вільно» користуватися лише «будь-якою» мовою?.. 
Ст. 3. «Кожен має право… захищати свої… права». А чи має кожен 

ще й обов’язок захищати спільне багатство – державну мову? І, 
природно, чи має право народ (його державні органи) захищати 
конституційні права?! 

Ст. 4. Держава забезпечує… Але хто має обов’язок регулювати 
принципи поведінки та спілкування а) кожної людини; б) працівників 
органів влади; в) мови в міжнародному спілкуванні? 

Ст. 5. Дивна психологія політика суверенної країни, що спокійно 
констатує позиції функціонування державної мови, але раптом тут (?!) і з 
притиском наголошує: «Розповсюдження і функціонування державної 
мови не може бути підставою для дискримінації (?! – П.К.) та обмежень 
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щодо вільного використання російської (?! – П.К.) та інших мов в усіх (?! 
– П.К.) сферах…» 

Чи не заради цього вивищення ролі мови однієї сусідньої країни і над 
українською державною, і над іншими мовами в Україні (жодного разу 
так і не названими!?) і писався цей одіозний проект Закону?! 

Бо ж не можуть не виникати питання: а державну мову 
дискримінувати можна? А кримськотатарську, польську, єврейську, 
угорську? А також англійську й китайську, французьку й іспанську?.. 
Особливо з огляду на те, що українська вільно розвивається в Канаді і в 
США…, – і практично дискримінованою є лише… в Росії. І проти цього 
не протестують не лише соціалісти й комуністи РФ, а й О.О.Мороз зі 
своїми колегами в Україні. І це за умов, що соціаліст чи комуніст в Росії 
відстоює, насамперед, інтереси російські, в Китаї – китайські, у Франції 
– французькі і т.д. А от в Україні – «інтернаціональні». Які саме – 
бачимо. Лише питаємось: на якому ґрунті (інтересі) зростає цей 
лиховісний інтерглобалізм? Ця байдужість до долі свого народу?.. 

Дивні любов, патріотизм, інтернаціоналізм та «культ» Закону… І вже 
не дивно, що автор проекту повністю ігнорує конституційну 
обов’язковість державної мови й ревно піклується… практично про одну 
російську. Враження, що О.О.Мороз, захопившись листям дерева, забув 
про його коріння і стовбур; бачачи притоки, він не бачить Дніпра… І 
мовби не розуміє, що слідування його закону закріпить панівний статус 
лише російської мови і так привілейованої на терені України. Мови, що 
використовується політиками не з добрими намірами, а у власних чи 
корпоративних інтересах. Як і «русскоязычное население» не як людей, 
а тільки як знаряддя у боротьбі за владу та капітал. 

Ст. 6. «Офіційними мовами… є мови, які визнаються (ким, на якій 
підставі? – П.К.) робочими…» 

«Офіційною на всій території України є українська мова». 
За міжнародними визначеннями, «державна» і «офіційна» є поняття 

тотожні. 
Тому цікаво: 1. Скільки в Україні є (і може бути) державних 

(офіційних) мов?; 2. На яких підставах це визначають навіть органи 
місцевого самоврядування?; 3. З яких пір і чому постанови місцевих 
органів можуть ставати вищими за Конституцію?! 4. Чому аналогічний 
принцип діє лише щодо державної української мови й немислимий у 
сферах економіки, бізнесу, міжнародних відносин?; 5. Що тоді є 
«демократія» і сваволя, верховенство Закону і правовий нігілізм? 6. Як 
інші мови можуть діяти нарівні з українською, коли вони можуть бути 
мовами лише а) групи людей; б) одного села (чи й району) і їх не знають 
навіть судові органи (чи арбітражні суди), а коли для справи необхідні 
перекладачі й тлумачі, то скільки їх має бути в Україні? Та хто їх має 
готувати? А головне, чому «право» людини чи групи осіб має стати 
вищим за право (інтерес) цілого суспільства? 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том Х 
 

 12

А також: коли хочеться остаточно диференціювати народ за мовним 
чинником й породити незворотні процеси гострої конфліктності і на 
місце всезагальних принципів, зазначених у ст. 8, поставити «творчість» 
низових структур (які, до речі, на теренах Донеччини, Харківщини, 
Запоріжжя вже відміняли дію державної мови, але що, до речі, 
Конституційним судом було трактовано як протизаконне!). 

Р. ІІІ, с. 10. 
Службові особи мають володіти офіційними мовами, однак 

«незнання громадянином однієї з офіційних мов не є підставою для 
відмови йому у неприйнятті на роботу…» 

Воістину!.. 
Скільки ж (і на основі яких критеріїв) в Україні «офіційних» мов? Та 

чому ж, усе-таки, котрусь із них (з тексту – скоріше всього – українську) 
можна ігнорувати? Й аналогічно: чи переводять студента (школяра) на 
вищий курс, коли він не володіє хоч одним з основних предметів? 
О.О.Мороз воліє і далі (законодавчо!) заохочувати недоумків або 
політично зашорених функціонерів (як окремі міністри, адміністратори, 
депутати різних Рад) до неконституційної поведінки? За умов, коли 
«права» чиновника ущемляють права суспільства?... І коли навіть 
депутати Верховної Ради топчуть Конституцію, яку самі схвалили?.. 

І знову про мову органів державної влади, які, посилаючись на 
міфічну «більшість населення», можуть використовувати російську або 
«більшості населення», але ніяк не українську – державну. Звідки цей 
правовий нігілізм? Та антидержавництво? 

У всьому світі твердо дотримуються правила: щоб натуралізуватися в 
країні, найперше, необхідно скласти іспит з державної мови. Інакше – 
суспільний хаос. 

В Україні членують і антагонізують народ, посилаючись на етнічні, 
конфесійні, партійні, культурні, регіональні і т.д. «відмінності». 
Наслідки відомі. О.О.Мороз пропонує ще й Законом стимулювати 
розколи та антагонізми на мовному ґрунті. А також – навіть системою 
штампів і печаток вивищити російську мову навіть над державною, бо 
інакше важко зрозуміти «логіку», чому румуни, поляки, євреї, татари… 
(як і українці) мають обов’язково фіксувати текст ще й мовою сусідньої 
держави? 

Ст. 12. Мова діловодства і документації – «прийнятна для 
населення». А коли захоче з нею ознайомитися Міністр освіти чи 
юстиції?... 

Ст. 13. Мова виступів форумів – «гарантується право вибору…» Ким 
гарантується? Хто буде здійснювати переклад? 

Є ж чіткі міжнародні норми! 
Ст. 14. Аналогічно – щодо мови кандидата на виборах. Хіба всі 

виборці легше опановують якусь «місцеву», а не державну мову? 



Україна – мова 
 

 13

Ст. 15. Визивна стаття. Бо одна справа – для татар, євреїв, поляків – 
заповнювати паспорт державною і їхньою етнічному мовою, і зовсім 
інша – для всіх державною і російською. Це – ще один прояв 
антиконституційного вивищення однієї мови над усіма іншими. 

Історична реальність: за умов суверенітету російська мова в Україні 
(як українська в Росії) є мовою іншої держави. І її, як англійську, 
французьку, китайську…, можуть вивчати й культивувати певні особи 
чи групи населення. Але вона, як за царської чи більшовицької імперії, 
не може бути мовою примусу чи привілею. Розмови про особливу 
родинність чи стратегічне партнерство тут є чистої води політичною 
облудою, бо, нагадаємо, при всіх тих реверансах у РФ – мільйони 
українців, але – жодної школи, газети, радіо, телевізійної лінії держава 
не підтримує. Навпаки – торпедує. Звичайно, то – їхні проблеми, то – 
ознака їхнього дикунства. Одначе нам необхідно як знати Росію, так і 
мати свою національно-державницьку гідність. Та розуміти: Україну 
колонізували як військами, адміністративно, капіталами, ідеологією, так 
і культурою та мовою. Пора жити пріоритетом власних інтересів. І вчити 
нам бажано як російську, так і інші світові мови, але не за рахунок 
державної! Крім прав «русскоязычных», є ще права десятків мільйонів 
іншомовних, а відтак має працювати принцип справедливості. 

Ст. 16. Хто забезпечує виступи «рідною мовою» в ході судочинства? 
Ст. 17. Особа має бути повідомлена з питань досудового слідства 

мовою, якою володіє… 
Ще один фокус, бо що буде, коли та особа, приміром, з Азії, і її 

мовою не володіє ніхто з судових інстанцій? Або коли та особа свідомо 
не хоче користуватися державною мовою? 

Все в Законі має межі, у тому числі і гра в «демократію». Кожна 
особа має не лише права, а й обов’язки. Зазначена колізія має 
розв’язуватися підзаконними актами. 

Р. ІV. Ст. 21. 
«Вільний вибір мови навчання є невід’ємним правом громадян 

України». 
Щодо індивідуального навчання чи в приватному закладі – 

безумовно. Щодо державних закладів – то це не більше, як демагогічна 
агітка. Бо коли ми «багатонаціональна» країна, в якій вчаться ще й 
іноземці багатомовних регіонів, то як О.О.Мороз пропонує реально 
реалізувати задекларовану тезу? 

У США проживають представники майже 400 етнічних 
національностей. Вони мають всі права. Але вчаться однією мовою. 

Є етно-національні школи (інститути). У тому числі й українські. 
Але: вони існують на кошти українських громад. Держави (Австралія, 
Канада, Бельгія…) дозволяють реалізувати право, але не в противагу 
державним законам і інтересам, а в руслі їх гармонізації.  

Парадокс: в Україні українці й так всебічно забезпечують 
функціонування всіх (і найперше, російськомовних) навчально-виховних 
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закладів, а О.О.Мороз орієнтує на те, щоб і далі всі етнічні меншини 
дистанціювалися від обов’язків не тільки щодо українців, а, практично, і 
своїх власних. 

Ну й справді: діти, котрі закінчать заклади на пріоритетах 
етноменшин, неминуче опиняться перед життєвою проблемою вибору: 
або й далі жити в своєму вузенькому світі (адже для кожного 
румунського, угорського, словацького… села університету не збудуєш, у 
кожному ВНЗ десятків груп не створиш, бо це питання кадрів, програм, 
підручників, фінансів, технологій…), без належної освіти поповнювати 
ряди аутсайдерів (бо їм виявиться закритою дорога і в сфери загальної 
культури, науки, політики, державної служби…), або ставати на шлях 
загальнодержавних пріоритетів, інтересів, норм. Так діється у всьому 
світі. 

Ст. 25. Фальшива. Вона знову ставить «автономістів» – 
«русскоязычных» в привілейоване становище: складати вступні іспити 
не з державної, а з іншодержавної мови. Отже: ми заздалегідь готуємо 
для них цілі штати ресурсів, адмінпрацівників, гори навчальних засобів, 
а в майбутньому – масиви робочих місць. Тим самим формуємо 
специфічну психіку, відчуття виняткової особливості, вищості, 
неорганічності в суспільному бутті, націленості на подальшу 
диференціацію суспільства, на законне підпорядкування мас людей 
інтересам тих привілейованих. 

Ми ставимо цю (і чомусь тільки цю!) категорію людей над Законом. 
Чому? Хіба вони не такі, як всі, громадяни?.. 

Це ж стосується і ст. 26 щодо мови науки.  
Ст. 27 в дивний спосіб не визначає роль державної мови у сфері 

інформатики, а «безсторонньо» констатує: «інформатика… створюється 
і функціонує, як правило, на основі української, російської та англійської 
мов». 

По-перше, як правило – на основі російської. А це означає, що спосіб 
світосприйняття і мислення, до того ж – не тільки мільйонів учнів, а й 
фахівців, інтелігенції здійснюється в напрямі не лише російськомовної, а 
й російськокультурної, економічної, політичної сфер. Отже, в напрямі 
винародовлення, руйнування національно-державних традицій. 

Це – колонізаційна експансія сотень років, яку нам пропонується 
узаконити, а тим самим відчужити себе від успішного майбутнього і далі 
лишитися «підмайстрами» чужих систем. 

Аналогічно трансформуються положення щодо мови дисертаційних 
досліджень та культури: і в них закріплюється вульгарний стереотип з 
«комуністичного інтернаціоналізму», який і тепер не випадково 
рекомендується базувати на російському ґрунті. Це вже було. Наслідок 
відомий: ми позбулися не тільки тисяч науковців та митців, а й 
фундаменту української науки та культури. 

Кризу пропонується зробити незворотною.  
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Подібним чином доводиться сприймати й статті про мову видань, 
реклами, ЗМІ, телебачення, пошти і телеграфу: їх також чомусь 
розглядають в руслі інтересів не держави, споживача, всього 
суспільства, а власників тих соціальних чи й приватних інституцій. А в 
цілому – аматорів іншомовності, які вже призвели, за визнанням І.Чижа, 
до чужоземної окупації українського інформаційного простору. 

Наслідки ми вже знаємо: повна експансія чужоземної продукції: 
газет, журналів, книжок, реклами, поштових відправлень. Навіть церква 
Московського патріархату яскраво засвідчує: її іншомовність – не 
сакрального (отже, внутрішнього) походження, а тенденційно-
політичного, визивно антиукраїнського. Але за цим законом вони й далі 
діяли б у своїх власних інтересах. 

Хіба цього не бачить О.О.Мороз? А коли бачить, то чого ж він 
насправді домагається?! 

Стаття 36 – про мову Збройних сил України засвідчує, що автор 
поданого проекту при бажанні може формувати думки чітко і ясно. 
Навіщо ж весь текст закону про мови подано так велемовно, ніби 
пишеться не закон, а інструкція, в якій головне – підтекст. А той 
підтекст постійно двозначний. 

Висновки: 
1. Автором проекту здійснено значну роботу й окреслено основні 

сфери поширення Закону про мови, однак у тексті поєднано елементи 
Закону й інструкції (плану реалізації), що належать до компетенції: одне 
– Верховної Ради, а друге – Кабінету Міністрів.  

2. Закон має бути концепційним і строгим, виписаним в дусі 
Конституції й інтересів України як унітарної, суверенної держави та 
єдиного суспільства. Тут маємо спробу поєднати зовсім несполучне, 
протилежне загальноукраїнським інтересам. Як не жаль, але текст 
проекту Закону суперечить не тільки Конституції, а й постанові 
Конституційного Суду про обов’язковість дії 10 статті Конституції на 
всьому просторі і в усіх сферах української держави. 

3. Усі цивілізовані суспільства орієнтуються на те, що мова – 
державна мова! – це сакральний феномен, джерелом якого є Буття і 
свідомість суспільства, його історична пам’ять, духовний і 
інтелектуальний досвід усіх віків і поколінь; саме мова інтегрує всі 
ланки суспільства в одне ціле, визначає характер і долю народу. Тому 
«навіть нову державу може створити народ, але вимерла мова в устах 
народу – вимер і сам народ» (К.Ушинський). То коли людська душа 
здригається при вбивстві окремої людини – як же вона має здригатися 
при спробі вбивства цілого народу?! 

А сьогодні вже цілі партії займаються не селом і містом, освітою і 
наукою, робочими місцями й зарплатами, а… вивищенням російської 
мови і, тим самим, остаточним вбивством української мови, а тим самим 
і культури, нації, держави. 

В Україні немає загальнонародних (за інтересами) партій. Невже 
маємо узаконити і антинародні закони, закони для «обраних»? 

Проект може бути основою для Закону, але в поданому вигляді є 
неприйнятним. 
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Кононенко Т.П. (Київ) 

 
СИМФОНІЧНІСТЬ ФІЛОСОФІЧНОЇ  

ТВОРЧОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО МИСЛИТЕЛЯ  
ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В КОНТЕКСТІ  

УКРАЇНОЗНАВЧОЇ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ  
ПАРАДИГМИ 

 
У статті досліджується історіографічне представлення визначення 

літературної форми основних філософських творів українського 
філософа Г.Сковороди. Засновком до теми дослідження стала очевидна 
невідповідність визначення літературної форми філософських творів, 
які склали зміст сучасного зібрання творів Г.Сковороди та тривалої 
історичної інтерпретації відповідного питання у суто діалогічній 
формі. В результаті дослідження встановлено, що літературною 
формою основних філософських творів філософа є не діалогічна, а 
симфонічна форма. Діалогічна форма притаманна лише певній групі 
праць, а у деяких працях має підрядне значення. Симфонічна структура 
філософського твору, втілена у літературній формі “симфонії”, є 
предметом окремого дослідження. Тема перспективного дослідження 
визначається як фактичною відсутністю відповідних розробок в 
історіографії питання, так і наявністю певної традиції симфонічного 
письменства в історії української культури. 

 
Сучасні культурні тенденції, які, безумовно, набувають значення 

глобалізаційних, захопили і реалії культурного світу України. Наразі 
постають питання ментальної належності нашого суспільства до того чи 
іншого сегменту світу, проблема чого у досить спрощеній формі була 
представлена в опозиції Захід – Схід. І в пошуках відповіді на ці нагальні 
світоглядні запити саме царина філософії надає можливості 
встановлювати типові спільні та відмінні риси культур народів, 
інтегруючи чи розрізнюючи спільність культурних середовищ не 
ідеологічним або політичним чином, а встановленням стрижневих рис 
саме типовості філософування, незмінним у всіх сторичних різновидах 
характером розмислу. Власне тому історико-філософське дослідження 
характеру розмислів представників різних історико-культурних утворень 
є ще одним щляхом для встановлення середовища спільності та 
відмінності. Наголосимо на тому, що змістом зазначеного історико-
філософського дослідження має стати не безглуздо залучена з інших 
філософських традицій методологія, а саме методологія історико-
філософського українознавства, розвинута у головних складових 
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українським філософом та істориком філософії В.С.Горським1, вченими 
Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, плеяди 
філософів Інституту філософії НАН України, інших провідних закладів 
освіти та науки України. 

Безперечної цінності у цьому процесі набуває дослідження періоду 
зародження історичних типів рефлексії над парадигмальними основами 
буття власних народів, який унаочнюється періодом Нової філософії в 
історико-філософському процесі і співпадає з хронологічним виміром 
XVI-XVIII ст. Наразі питання щодо актуальності досліджень саме цього 
історичного відтинку розвитку філософського знання не стоїть.  Щороку 
в різних медіа-ресурсах представляються численні дослідження цього 
періоду. Утворюються міжнародні співтовариства з вивчення культурної 
спадщини європейської Нової доби XVI ст., а головне XVII-XVIII ст. 
Саме це дає можливість стверджувати про існування інтегративний 
спільного культурного середовища, яке, зокрема, стосується і 
філософського доробку. Типологізація спільних рис філософських 
зразків створює неповторний колорит філософської культури цієї доби. 
А розробки в царині заснування методів філософування відбивають 
найістотніші світоглядні засади представників Нового часу, формуючи 
сегмент методологічної культури, яка у власній динаміці стала 
середовищем формування нових поколінь розробників проблем Нової 
філософії. 

Відтак у витоках культурного становлення української філософської 
історії Нової доби знаходиться постать видатного мислителя Григорія 
Сковороди. Питанням належності його творчості до європейського 
сегменту філософської думки вже тривалий час переймаються 
дослідники його спадщини, біографи, літератори, культурологи. Не 
забувають нагадувати про себе і східні сусіди, перевидаючи праці 
авторів, де існує чітке бажання приватизувати спадщину і пам’ять 
філософа, розпочате ще з середини XIX ст. в російській філософії.  

Заспівом до викладу матеріалу статті може бути висловлювання 
президента Татарського ПЕН-клубу Туфана Мінулліна, у якому 
прекрасно відтінена своєрідна методологічна настанова щодо 
співвідношення духовного осердя людини, її мисленної творчості та 
форми подання здобутку цієї творчості: «З особливим почуттям я 
дивлюся на власні твори, які ввійшли у світ в образі книг (курсив – Т.К.). 
Хоча й знаю там ледь не кожну фразу напам’ять, наново їх перечитую. 
Намагаюся дивитися на власну роботу стороннім, критичним поглядом. 
Бо ж ким би не була написана книга, вона належить до скарбниці 
національної культури»2. 

Безперечно, евристичною є думка про те, що духовний злет людини, 
активне нуртування духу можуть бути виявлені в певному образі, 

                                           
1 Горський В. Філософія в українській культурі (методологія та історія). – К., 2001. 
2 Национальная библиотека Татарстана. – Казань: Милли китап, 1997. – С. 30. 
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імовірно, у множині образів, до яких належить і книга. Коли ми ведемо 
мову про книгу, не варто забувати, що духовне струменіння людини 
виявляється у певному образі, яким постає книга, і не є сама духовність. 
Філософська форма виявляється образом вияву глибинної духовності 
людини, яка за власним змістом є і національною. Проте і між 
філософською формою образу та книгою як ємкістю літературної форми 
філософічності існує принципова відмінність. Філософічність може 
набувати різних форм образів і формувати нові, ідіоматичні форми 
представлення. 

Відтак питання набуває нового змісту – чи може певний образ 
духовного виявлення людини цілісно представити власне духовність, чи 
певна форма образу, зокрема літературна, за всієї своєї сакральності, 
надає лише певну образну проекцію цілісного життя людини. Не може 
не викликати зацікавлення і імовірність існування інтегративних форм 
образів духовності, які включають різнорідні «прості» форми вияву. 
Саме аналіз структур літературного образу виявлення духовного світу 
українського філософа Г. Сковороди і дасть нам додаткове розуміння 
місця цієї філософії в часі історичної доби його життя. 

Безперечного поширення в науковому середовищі набула впевненість 
дослідників у тому, що твори Г. Сковороди написані у діалогічній формі. 
Часом ця впевненість навіть закладається у підстави далекосяжних 
висновків із досліджень змісту філософування мислителя. Визнаний 
авторитет у царині історії російської філософії прот. В.В. Зєньковській в 
«Истории русской философии» безапеляційно стверджує: «У роки 
мандрувань розквітла філософська творчість Сковороди – саме у цей 
період написані всі його діалоги (всі його філософські твори написані в 
діалогічній формі)»1.  

Не маючи у завданні дослідження мету з’ясувати причину такого 
пристрасного ставлення до діалогічної форми філософування та 
філософських творів у ХІХ-ХХ ст., зазначимо лише припущення, що до 
такої ситуації призвело безперечне панування діалектики та діалектичної 
методології, яка була виплекана зусиллями представників німецької 
філософії ХVІІІ-ХІХ ст., органічно проникла у всі зразки філософії 
марксизму, російської релігійної філософії, визначила на багато років 
методологію офіційного філософування у СРСР. Саме ця методологія 
зумовлювала і левову частку суто історико-філософських досліджень, 
коли пошуки діалектизмів та відповідного їм діалогізму ставали часом 
підсвідомим мотивом дослідження чи історико-філософської роботи. 
Тому джерельна база за останні 200 років, яка наразі й визначає коло 
методологічних підходів та представлена в освітніх закладах України, 

                                           
1 Зеньковский В.В. История русской философии. – Париж: YMCA-PRESS. – Т. 1. – 

С. 68. 
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була сформована під впливом саме цієї впливової методології, яка в 
певних випадках ставала навіть основою світогляду. 

Навіть у сучасних ґрунтовних дослідженнях діалогічна основа 
розмислу філософа покладається як інтеркультурний чинник та основа 
світогляду: “…виразною особливістю філософії Г.Сковороди є діалогізм, 
що наближає його до феномена “відкритості”, притаманному західному 
суспільству (Габермас Юрген. Структурні перетворення у сфері 
відкритості. – Львів, 2000. – посилання з джерела цитування – Т.К.). 
Діалогізм присутній і в текстах філософа, особливо у трактатах, і в його 
творчій діяльності як педагога і проповідника мудрості. Як 
філософський і життєвий принцип, діалогізм – це засіб наближення до 
вселюдських духовних цінностей, хоч у яких іпостасях вони поставали б, 
торування шляху до злагодженого існування людства на підставах 
диференційованості культур, релігій, націй, суспільно-політичних 
устроїв”1. 

На цьому тлі особливо красномовним постає твердження дійсно 
знаного філософа російської культури, який, проте, отримав ґрунтовну 
освіту в Німеччині, Г.Г. Шпета щодо визначення літературної форми 
основних ранніх творів Г. Сковороди: «…перші ж написані ним діалоги 
«Наркісс» і «Асхань»…»2 Однак чи дійсно ми маємо справу з діалогами? 
Якщо основу літературної форми «Наркісса» ще можливо визнати 
діалогом, то твір «Асхань» чітко названий Г. Сковородою «Симфонією» 
– «Симфоніа, нареченная Книга Асхань о познании самого себе»3. 

Варто відразу наголосити на тому, що симфонізм як літературний 
прояв філософської творчості неодноразово застосовувався українським 
філософом у власних творах. І, згоджуючись із думкою І. Іваньо про те, 
що «всі оригінальні твори Сковороди, і богословсько-філософські, і 
літературні дуже схожі між собою»4, звернемось до аналізу змісту такої 
літературної форми вияву духовного життя мислителя, яку у книжному 
виді він називав «Симфонія». Саме симфонічність філософічної 
творчості мислителя практично ніколи не ставала предметом детального 
розгляду. Цілком імовірно, що структурний аналіз такої літературної 
форми розмислу надасть нам багато нового для усвідомлення цілісності 
творчої спадщини Г. Сковороди. 

Визначення назви «симфонія» Г. Сковорода дає саме в першому 
значному творі «Наркісс»: «Симфониа, сиречь согласие священных слов 
со сл‡дующим стихом…»5 Але вже структурні складові цього твору 

                                           
1 Поліщук Н. Філософська мова Григорія Сковороди у річищі західноєвропейського 

філософського мислення // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність. – К., 2003. 
2 Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии // Введенский А.И., Лосев А.Ф., 

Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии. – Издательство Уральського 
университета, 1991. – С. 296. 

3 Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2 т. – К., 1973. – Т. 1. – С. 201. 
4 Іваньо І. Про стиль філософських творів Г. Сковороди // Григорій Сковорода 250: 

Матеріали про відзначення 250-річчя з дня народження. – К., 1975. – С. 148. 
5 Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2 т. – К., 1973. – Т. 1. – С. 193. 
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мають багато відмінного від суто діалогічної літературної форми 
філософського твору, основи якого закладалися творчістю 
давньогрецького філософа Платона, а поширення так активно 
відбувалося у новій європейській філософії, починаючи з XVII ст.  

Найперше, «Наркісс» названий Г. Сковородою у заголовку 
«Разглаголом»1. Зазначимо, що філософ застосовує значну кількість 
синонімічних форм до «діалогу» на означення розмислової діяльності, 
кожна з яких набуває переважання певного структурного чинника. Тобто 
«разглагол» є загальною динамічною літературною формою 
філософування, якому надане виключно чітке ім’я – «Наркісс». 
Розпочинається разглагол «Прологом», у якому з’ясовується іменна 
подія, яка буде викладена в разглаголі. Наступні частини означені 
філософом як «Розговор», їх ми налічуємо у числі 7 аж до власне 
частини під назвою «Симфониа, сир‡чь согласие священных слов со 
сл‡дующим стихом…». А далі в разглаголі Г. Сковорода включає таку 
незвичну для філософського діалогу-трактату частину, як «Хор»2, після 
якої ідуть чотири «Симфонії»3. Як бачимо, іменні частини розмислу, які 
називаються симфоніями, у мислителя наявні вже з перших значних за 
обсягом (наголосимо саме на цьому в цій порі визначенні) філософських 
творів. 

Ще виразніше прихильність до симфонізації певних змістів 
Г. Сковородою виявляється у «Симфоніа, нареченная Книга Асхань о 
познании самого себе». Передує викладу матеріалу аналог прологу, 
написаний у вигляді листа до М. Ковалінського. Саме після цього 
філософом означується загальний зміст твору у «Главизна книги сея»4. У 
главах цієї книги знаходиться 4 вірші. Саме до них, як до іменних частин 
загального твору, буде відбуватися «симфонізація» основного змісту. 
Зачин же основного змісту визначається симфонією з віршем із «Пісні 
пісней»5: «Симфонія с сим стихом: «Аще не ув‡си самую тебе, о добрая 
в женах, изыди ты в пятах паств и паси козлища твоя у кущей 
пастырских»6. 

Варто зазначити, що «Асхань» є класичним взірцем твору 
Г. Сковороди, написаного в літературній формі симфонії. У ньому не 
існує жодних інших частин та додатків. Проте вся послідовність викладу 
збігається з настановчими частинами твору, що засвідчує глибоку 
структурованість та апріорну цілісність змісту. Тому не існує підстав 
згодитись із твердженням вже згаданого Г.Г. Шпета, що наявність того 
чи іншого матеріалу в творі має хаотичний та свавільний характер: 

                                           
1 Там само. – С. 154. 
2 Там само. – С. 195. 
3 Там само. – С. 195-200. 
4 Там само. – С. 202. 
5 Там само. – С. 202. 
6 Там само. – С. 202. 
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«Засвоївши декілька моралістських тривіальностей, в іншому Сковорода 
насичується біблійною мудрістю і як істий начотчик засипає очі та вуха 
читача – до його виснаження, до запаморочення – біблійним піском»1. 
Ця позиція чітко узгоджується в автора, у свою чергу перенасиченого 
німецьким філософським доробком, з його пошуком єдиного 
уніфікованого принципу розвитку філософської концепції як 
визначального чинника і ознаки будь-якої «дійсної» філософії – у спадку 
Г. Сковороди. Безперечно, що вишукування та прийняття чогось за 
принцип побудови вимагає і розгляду видозмін цього принципу у 
власних проявах упродовж усієї філософії. Відшукавши «дуалізм» у 
Г.Сковороди, Г. Шпет констатує: «Якщо цей «дуалізм» і має вигляд 
метафізичного принципу, то цим і вичерпується власне філософія 
Сковороди. Бо як далі можна було б розвивати цей принцип»2. 

Але чи лише наявність одного принципу, виявленого в чіткій логічній 
формі, є визначальним положенням розгортання певної форми викладу 
змісту філософування? Найперший висновок, який варто зробити з 
нашого аналізу літературної форми філософських творів Г. Сковороди, 
полягає в тому, що всі вони написані надзвичайно структуровано, 
узгоджено у всіх частинах та відтворюють основний зміст розмислу 
філософа. У симфонії «Асхань» філософ надає філософський принцип не 
в логіко-лінгвістичній, а в симфонічній формі. Саме це положення є 
органічним для стану розмислювання представниками українського 
філософського терену, що, у свою чергу, становить цілком самостійне 
дослідження, оскільки такий підхід дає змогу включити до філософів 
українського терену виключно нові імена, які неможливо відшукати в 
традиційних підручниках філософії та історії філософії. 

До додаткових синонімічних терміну «діалог» формах літературного 
образу філософування можна долучити назву ще одного твору філософа. 
Власне, саме цей твір найвиразніше представляє форму діалогу у вже 
зазначеній нами елліністично-римській транскрипції. Г. Сковорода 
називає такий розмисел «Бес‡да», «Бесіда» – «Беседа, нареченная двое, о 
том, что блаженным быть легко»3. До означення терміну діалог філософ 
звертається ще в одному творі: «Діалог, или разглагол о древнем міре»4. 
Цей разглагол також виявляється типовим за формотворчим 
літературним принципом. Він має «Лист-присвяту» та «Основаніе 
діалога». Інший значний твір Г. Сковорода називає «Разговор, 
называемый алфавит, или букварь мира»5. 

                                           
1 Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии // Введенский А.И., Лосев А.Ф., 

Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии. – Издательство Уральського 
университета, 1991. – С. 294. 

2 Там само. – С. 301. 
3 Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2 т. – К., 1973. – Т. 1. – С. 263. 
4 Там само. – С. 307. 
5 Там само. – С. 411. 
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Ця літературна форма зацікавлює тим, що поєднує різнорідні образи 
духовної діяльності людини в одній літературній формі. В ній ми знову 
зустрічаємо «Пісню», «Лист-присвяту», «Основаніе», «Дружескій 
розговор», «Прим‡ты нькіх сродностей», «Басня», «Хор природных 
благовьстников» та ін. 

Зазначимо, що цей аналітичний матеріал є лише приступком до більш 
ґрунтовного дослідження літературної форми у творчості Г. Сковороди. 
За цими формотворами знаходиться глибинний зміст інтегративного 
світосприйняття. Автор матеріалу стверджує, що формою такої 
інтегративності є симфонізм, філософський зміст якого необхідно 
дослідити більш деталізовано. До ще одного твердження належить 
гіпотеза про те, що симфонічна форма філософування утримує діалогізм 
як складову частину, маючи принципово глибшу і складнішу структуру. 
Це ж, вочевидь, охоплює і відбиває складнішу структуру буття – тим 
чином, яким його намагався розмислити Г. Сковорода. 

Також варто наголосити на певному традиційному чиннику для 
культури українського терену, який також спроможний підтвердити 
положення у викладеному матеріалі. Симфонічний світогляд ми 
зустрічаємо в образах творчості видатного мислителя України 
П.Г. Тичини. Власне, декілька століть поспіль історичного часу життя 
Г. Сковороди П.Г. Тичина викладає в образі книги твір під назвою 
«Сковорода. Симфонія»1. І вже далі ми розглядаємо літературну огранку 
симфонії духовного життя П. Тичини, яка постала у вигляді книги.  

Чи можемо ми беззаперечно визначити літературну поетичну основу 
(певний принцип) цього твору? Вочевидь, що симфонічну. Наведемо 
лише посилання на ті матеріали, цілком “не поетичного” літературного 
характеру, які П.Тичина використав для створення симфонії. Подібних 
записів у Тичини можна знайти душе багато. Під час роботи над 
симфонією «Сковорода» П.Г. Тичина вивчив буквально тисячі джерел, 
які стосувалися життя і творчості великого українського мислителя й 
поета. Виписки з найрізноманітніших джерел, аркуші із записом тих чи 
інших думок П.Г. Тичини згруповані в таких теках: «Гомер у 
Сковороди», «Сковорода й Платон», «Сковорода й Арістотель», 
«Скоровода й Епікур», «Сковорода й Лукіян», «Сковорода й сміх. 
Сковорода й «Енеїда» Віргілія», «Чи міг знати Шекспіра Сковорода?», 
«Еразм Роттердамський», «Сковорода й Ян Амос Коменський», 
«Сковорода і Ісаак Ньютон», «Сковорода і Фенелон», «Сковорода і 
Лабрюйер», «Сковорода і Лесаж», «Сковорода і Лейбніц», «Сковорода і 
Прістлі», «Сковорода й Вольтер», «Сковорода і Юм», «Сковорода і 
Паскаль», «Сковорода і Боссюе», «Сковорода і Гольбах», «Сковорода і 
янсеністи (монастир Пор-Рояль)», «Сковорода і Кант», «Сковорода і 
Спіноза», «Сковорода і Жан-Жак Руссо», «Сковорода і Гельвецій», 

                                           
1 Тичина П. Сковорода. Симфонія. – К., 1971. – 403 с. 
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«Сковорода і Бюффон», «Сковорода і Гоббс», «Сковорода й Дідро», 
«Сковорода й зах.-європ. філософи матеріалісти», «Сковорода й 
Гурамішвілі», «Чи знав Сковорода твори Ів. Некрашевича?», «Сковорода 
і Кантемір», «Сковорода й Ломоносов», «Сковорода й Тредіаковський», 
«Сковорода й Сумароков», «Сковорода і Новиков», «Сковорода й 
Радіщев», «Сковорода й Фонвізін», «Сковорода і Котляревський», 
«Чернишевський», «Карл Маркс, Енгельс, Ленін, Сталін про XVIII вік», 
«Сковорода і всесвітня історія», «Сковорода проти Фрідріха II», 
«Сковорода і логіка», «Сковорода і геометрія», «Телескоп чи мікроскоп 
у Сковороди», «Слово «мануфактура» у Сковороди та слово «фабрика», 
«Історичні події у творах Сковороди», «Чи глухий був Сковорода до 
політики?», «Сільське господарство у Сковороди», «Чи уникав 
Сковорода світу, суспільства, громади? Суперечливість у нього щодо 
цього. Сковорода й народ», «Науки у Сковороди. Сковорода проти 
шахрайства у науці», «Сковорода й педагогіка. Окремо виховання», 
«Сковорода як філолог, як перекладач, фольклорист», «Сковорода й 
народна пісня», «Архітектура і малярство у Сковороди», «Слов’яни у 
Сковороди», «Сковорода і поляки», «Сковорода й угорська мова і взагалі 
Угорщина», «Латинська мова як мова міжнародна», «Сліди 
ознайомлення з деякими іноземними мовами у Сковороди», «До 
вияснення філософського обличчя Сковороди», «Пізнай себе самого» у 
Сковороди», «Матерія у Сковороди», «Сковорода й церква», «Ставлення 
до релігії у Сковороди», «Ставлення до смерті у Сковороди. Мотиви 
старості (чи єсть же вони у Сковороди?). Повернення молодості», «Ідея 
довголіття у Сковороди», «Сковорода про смерть і про позбавлення 
гніту смерті», «Повернення молодості у Сковороди», «Сковорода й 
царі», «Ханжа у Сковороди», «Що міг читати Сковорода. Кого міг знати 
чи про кого міг чути», «Кого Сковорода цитує або ж згадує в своїх 
трактатах», «Поезії Сковороди», «Сатира Сковороди», «Творчий 
темперамент Сковороди. Епітет у Сковороди. Порівняння. Окремі 
вислови. Слова», «Убогий жайворонок», «Пророцька недремність 
(бодрствование). Пророцький тон у Сковороди», «Листи Сковороди. 
Листування», «Дати під творами Сковороди», «Який був Сковорода в 
житті», «В яких місцевостях був Сковорода або ж про які місцевості він 
згадує», «До окремих років життя Сковороди», «Що треба прочитати», 
«Рецензії на праці про Сковороду» та ін. Крім того, є ще дуже багато 
виписок та посилань у теках, де зберігаються рукописи тих чи інших 
частин «Сковороди». 

Ось тільки невеличка частка ідейно-мистецьких зацікавлень 
П.Г. Тичини в період роботи над «Сковородою»1. 

Проте, слід зазначити, що на сьогодні не існує системного 
дослідження творчості Г.Сковороди, яке б визначало певний, 
методологічно виважений стрижень творчості філософа. В більшості 

                                           
1 Коментар та примітки // Тичина П. Сковорода. Симфонія. – К., 1971. – С. 365-366. 
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вагомих досліджень наголос здійснюється на одному тематичному 
принципі творчості, що, врешті решт, призводить до певних конфліктів з 
іншими тематичними напрямками філософської думки. Наукова гіпотеза 
дослідження полягає в тому, що стрижнем філософування Г.Сковороди є 
не уніфікований певний принцип, а інтегративна структура розмислу, 
яка має власні принципи поєднання складових інтеграції. Це дає змогу 
цілісного представлення творчої спадщини мислителя і, водночас, 
позбавляє необхідості зведення чи уніфікації принципової основи. 
Відтак розгляд проблеми набуває вигляду дослідження методологічної 
основи розмислу мислителя. Саме в цьому ключі висувається 
припущення щодо рецепції Г.Сковородою методологічних зразків Нової 
філософії, які стали йому відомі впродовж освіти в європейських 
університетах та науковому співтоваристві. Зазначимо, що йдеться не 
лише про рецептивну природу розмислу філософа, але й про збагачення 
філософом європейського методологічного культурного досвіду, що є 
самостійною дослідницькою проблемою. Г.Сковорода є засновником 
унікальної і, водночас, суто європейської форми філософського 
розмислу – симфонії. У цій літературній формі філософського розмислу 
подані найістотніші твори Г.Сковороди. Проте значення цього доробку 
можливо висвітлити лише в середовищі методологічної культури 
європейської Нової філософії, встановлюючи порівняння з класичними 
зразками у галузі становлення певних типів методологій.  

Таким чином, літературна форма філософських творів Г. Сковороди 
не має чіткої діалогічної структури. Для аналізу його творчості потрібно 
використати той тип літературної форми, який представляється як 
симфонія. Відтак, до змістовного аналізу спадщини філософа ми маємо 
долучити рівнозначний аналіз формалістичних ознак образів його 
духовного вияву. 
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Фігурний Ю.С. (Київ) 

 
МОВНІ ТА КУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ  

В УКРАЇНСЬКОМУ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОМУ 
ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ 

 
У статті досліджуються мовні та культурні чинники в 

українському етнонаціональному державотворчому процесі. Автор 
переконаний, що тільки українознавство, як цілісна інтегративна 
система наукових знань про Україну, українців та світове українство в 
просторі і часі, може і повинно стати етнонаціональним ідеологічним 
стрижнем Української держави, української політичної нації і кожного 
свідомого громадянина-українця.  

 
Розпочинаючи дослідження мовних і культурних факторів в 

українському етнонаціональному державотворчому процесі, зразу ж 
треба наголосити на важливості української мови в розбудові 
Української Самостійної Соборної Держави. Ми переконані, що 
українська мова була, є і буде одним із наріжних каменів вітчизняного 
етнонаціонального державотворчого процесу. Саме вона протягом 
багатьох століть була виявом українського незалежницького Духу та 
проявом національної ідентичності. Так, українське козацтво не тільки в 
середині ХVII ст. створило Гетьманщину – козацьку державу, а й 
сприяло цілісному становленню і розвитку вітчизняної культури, у тому 
числі й української мови. Після декількох віків бездержавності, знову 
з’явилася сила, яка змогла б очолити боротьбу українського народу за 
визволення від іноземного й чужомовного гніту. На відміну від т.зв. 
української еліти – шляхти, яка майже повністю сполонізувалася, 
окатоличилася і розмовляла переважно польською, козацтво говорило і 
думало рідною – українською мовою, та по праву сильного «през 
шаблю» – як писав пізніше гетьман Іван Мазепа, зайняло спустіле місце 
національної аристократії і вибороло у важких і кровопролитних боях 
Гетьманщину. Саме українське козацтво упродовж ХVII – ХVIII ст. 
зуміло в цих складних умовах сформувати військовий осередок, 
витворити соціальну верству воїнів-професіоналів, котра поклала на свої 
міцні плечі обов’язки керуючої й провідної сили української нації та 
національної держави. Разом з тим, козацтво через ряд об’єктивних і 
суб’єктивних причин незмогло утвердити Гетьманщину як незалежну 
європейську державу, тому з часом вона стала автономним утворенням у 
складі Московського царства, а потім взагалі зникла в нетрях Російської 
імперії. З повною ліквідацією залишків козацького самоврядування 
важкі часи настали й для української мови, вона знову перетворилася на 
безправну і безталанну, яку офіційні імперські мовознавці називали не 
інакше як «малорусское наречие», зіпсована польськими словами 
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російська мова. Протягом бездержавного ХІХ ст. рідну мову оберігало й 
розвивало українське селянство й найсвідоміші представники 
вітчизняної інтелігенції. Саме вони й стали головною рушійною силою 
українського етнонаціонального державотворчого процесу на початку 
ХХ ст. У визвольних змаганнях поряд з політичними, мілітарними, 
економічними чинниками важливого значення набув і культурний 
фактор, у тому числі, та насамперед вплив і значення на державотворчий 
процес української мови. Проте українцям не вдалося відстояти 
Українську Народну Республіку. Більшовики нав’язали їм бутафорську 
Українську Радянську Соціалістичну Республіку (УРСР), та навіть у цій 
декоративній адміністративній структурі саме українська мова стала тим 
легальнодозволеним комуністичною владою фактором, який допомагав 
українцям у формуванні в них стійкої етнічної, а в майбутньому й 
національної самосвідомості. 

Друга світова війна та породжений нею вітчизняний рух опору, 
спочатку військовий (початок 40-х – середина 50-х років ХХ ст. – 
головним представником якого була Українська повстанська армія, а 
потім і мирний (друга половина 50-х початок 90-х років ХХ ст.) – т.зв. 
дисидентський рух активно боровся за звільнення українського народу з 
тоталітарного комуністично-радянського ярма. В цій виснажливій 
кровопролитній боротьбі українська мова отримала від своїх 
супротивників такі образливі епітети «бандеровская мова», «буржуазно-
националистический язык» тощо. На наше тверде переконання, кожен 
пістолетний постріл, кожна кулеметна чи автоматна черга в українських 
повстанців,разом  з тим була й безжалісним смертельним вогнем, який 
плюндрував і нищив рідну мову, оскільки кожен вбитий карателями з 
НКВД і МГБ – партизан, співчуваючий, були в переважній своїй 
більшості не тільки етнічними українцями, а й носіями української мови. 
І з кожною смертю вбитого українця чи закатованої українки помирала й 
українська мова. Саме тому в 60-90 х роках українська мова стала не 
тільки символом спочатку етнічної, а потім і національної ідентичності, 
а й важливим чинником у вітчизняному етнонаціональному 
державотворчому процесі, що врешті-врешт і призвело до відновлення 
24 серпня 1991 р. Української Самостійності Соборної Держави. 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, щоб переконливо 
довести, що українська мова була, є і буде одним із надзвичайно вагомих 
чинників у вітчизняному етнонаціональному державотворчому процесі. 
Отже, плекаючи й всебічно розвиваючи українську мову в політичній, 
економічній, науковій, культурній, освітянській і мілітарній сферах 
українського суспільства, ми тим самим гарантуємо стабільний 
перспективний розвиток національної держави в третьому тисячолітті. 

Наукова новизна дослідження проявляється в тому, що автор 
намагається в міру своїх сил і можливостей, залучивши на допомогу 
сучасні професійні дослідження з цієї тематики, усвідомити та показати 
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важливість мовних і культурних чинників в українському 
етнонаціональному державотворчому процесі. Тому ми для розкриття та 
осягнення вищеназваної проблеми, використовуємо комплексний 
українознавчий підхід, що допомагає нам не тільки дослідити важливу 
наукову тему, а й налагодити міцний зв'язок з цілим комплексом 
українознавчих дисциплін і врешті-решт вирішити нагальні практичні 
завдання, які допоможуть нам повноправно утвердитит українську мову 
в усіх сферах вітчизняного соціуму. Саме в цьому, на наш погляд, і 
полягає постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із 
важливими науковими й практичними завданнями. 

Розпочинаючи дослідження цієї проблеми, розв’язуючи конкретне 
наукове завдання щодо вивчення мовних і культурних чинників в 
українському етнонаціональному державотворчому процесі нам 
насамперед треба визначитися з методами, за допомогою яких ми 
досягнемо поставленої перед собою мети. Для цього ми 
використовували таку сукупність способів теоретико-практичного 
опанування проблематики, як: по-перше, порівняльно-історичний метод, 
коли ми шляхом порівняння виявляємо загальне й особливе в 
українському етнонаціональному державотворчому процесі та роль у 
ньому мовних і культурних факторів, а також причин цих подібностей і 
розбіжностей, базуючись при цьому на твердому переконанні, що 
історичний розвиток етнонаціональних державотворчих явищ має 
загальні закономірності вияву. Також треба наголосити, що залежно від 
конкретних пізнавальних цілей ми використовуємо в основному три 
види історичних порівнянь: історико-типологічний (вивчення явищ, що в 
процесі розвитку набули схожих ознак), історико-генетичний (вивчення 
явищ, що мають єдине генетичне коріння або генетичний зв'язок), 
історико-дифузійний (вивчення явищ, що набули схожих ознак 
унаслідок етномовних контактів). По-друге, типологічний метод одного 
з важливих універсальних засобів упорядкування багатоманітного 
емпіричного матеріалу, що передбачає виявлення всієї різноманітної 
сукупності однопорядкових явищ як певної тотожної цілісності, де 
головним і ключовим поняттям є тип. Разом з тим тут треба виділити 
такі особливості типологічного методу, як типологізація наукової 
інформації, коли упорядкування схожих та однотипних історичних 
ознак, явищ здійснюється вченими в синхронному аспекті; періодизація, 
коли конструювання моделі однопорядкових ознак робиться в часовому 
аспекті; класифікація, коли ми систематизуємо зібраний фактичний 
матеріал наперед визначеними критеріями. По-третє, структурно-
функціональний метод, як дієвий спосіб аналізу етнонаціональних 
державотворчих явищ, подібних до цілісної системи, при цьому ми 
визначаємо, що елементарні структури, наприклад, проблеми мовних і 
культурних чинників в українському етнонаціональному 
державотворчому процесі, які ми досліджують, виконує певні визначні 
функції всередині системи або для структур більш високого рівня, таких, 
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як, наприклад, вплив сучасних глобалізаційних процесів на перебіг 
цивілізаційного етнонаціонального державотворення в ХХІ ст. По-
четверте, комплексно-міждисциплінарний метод, коли для вивчення 
етнонаціональних державотворчих явищ як цілісних систем, що мають 
складну структуру, ми залучаємо матеріали різноманітних наук, 
наприклад, українознавства, етнодержавознавства, мовознавства, 
етнології, політології, етнопсихології, історії, філології, фольклористики, 
філософії тощо. По-п’яте, системно-компонентний метод, коли ми 
виявляємо і вивчаємо існуючі зв’язки між усіма компонентами 
(складовими) етнонаціональних державотворчих явищ, при цьому 
останні уявляються цілісними системами, що мають внутрішню 
структуру з відповідною ієрархією між її частинами.У процесі аналізу 
можливе також використання математичного апарату варіаційної 
статистики1.  

Отже, усі перераховані вище методи є науковими способами 
досягнення поставленої мети, а саме: розкрити значення мовних і 
культурних чинників у вітчизняному етнонаціональному 
державотворчому процесі. 

Слід зазначити, що проблема мовних і культурних факторів в 
українському етнонаціональному державотворчому процесі тією чи 
іншою мірою привертала увага вітчизняних вчених. Проте її 
переосмислення у світлі новітніх міждисциплінарних досягнень надасть 
змогу збагатити українську та світову науки модерними аналітичними 
розробками про минуле, сьогодення й майбуття українського народу та 
його рідної мови. 

Насамперед треба виділити такі монографії П. Кононенка 
“Українознавство” (1994), “Українознавство”(1996),”Свою Україну 
любіть…” (1996), “Національна ідея, нація, націоналізм” (2005), у 
співавторстві з Т. Кононенком “Феномен української мови”. Генеза, 
проблеми, перспективи. Історична місія. Видання друге, доповнене 
(1999), “Український етнос: ґенеза і перспективи” (2003), і у 
співавторстві з А. Пономаренко “Українознавство” (2005), а також його 
статтю “Мова й майбутнє України” (2003). Праці С. Єрмоленко “Нариси 
з української словесності” (1999), “Українська мова в системі 
українознавства” (1994), «Мовні образи як символи української 
ментальності» (1994), “Мовно-естетичні знаки національної культури” 
(1994), «Мова й етнос” (1996), «Національна свідомість і виховання 
української мовної особистості» (1996), «Мова – це наша національна 
ознака» (1997), «Мова як суспільне явище. Державотворча функція 
мови” (1997), «Мова і держава» (1998), «Українська мова серед інших 
слов’янських мов” (2001), «Українська мова як концентр 

                                           
1 Надольська В.В. Загальна етнологія: понятійно-термінологічний апарат. – Луцьк: 

Вежа, 1999. – С. 15-17. 
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українознавства» (2002), «Феномен української літературної мови: 
історичний та національно-культурний вимір» (2004), «Джерело 
духовності народу-мови (Про сучасне прочитання “Енеїди” Івана 
Котляревського)» (2005), «Соціальна престижність української мови в 
сучасному комунікативно-інформаційному світі» (2005). 

Також важливі й такі дослідження: Семчишин М. “Тисяча років 
української культури (Історичний огляд культурного процесу)” (1985), 
Шевельов Ю. “Українська мова в першій половині двадцятого століття” 
(1990-1941), «Стан і статус” (1987), Дзюба І «Бо то не просто мова, 
звуки…» (1990), Вихованець І.Р. «Таїна слова» (1990), Макарчук С.А., 
Турій О.Ю. «Український етнос (Історичний розвиток)»(1990), 
«Українська душа» (1992), «Етнонаціональний розвиток України: 
Терміни, визначення, персоналії» (1993), «Етнос і соціум» (1993), 
Півторак Г. “Українці звідки ми і наша мова” (1993), «Українська мова 
на Закарпатті у минулому і сьогодні» (1993), Тиводар М. П. “Початки 
становлення української національної свідомості на Закарпатті” (1993), 
«Українська філологія досягнення перспективи» (1994), Бацевич Ф. 
“Філософія мови в Україні” (1994), Лизанчук В. “Заборона української 
мови (ретроспективний погляд)” (1994), Іванишин В. Радевич-
Винницький Я. “Мова і нація” (1994), «Мова державна. Мова офіційна» 
(1995), Нельга О.В. “Курс лекцій з етнології” (1995), Панько Т., 
Білоус М. “Слово в духовному житті нації” (1995), «Мала енциклопедія 
етнодержавознавства» (1996), Пономарьов А. «Етнічність та етнічна 
історія України» (1996), «Українознавство» (1996), «Основи 
етнодержавознавства” (1997), «Життя етносу соціальні нариси» (1997), 
Онищенко І. Г. «Етно- та націогенез в Україні (Етнополітичний аналіз)» 
(1997), Степико М. Т. “Буття етносу: витоки, перспективи, (філософсько-
методологічний аналіз)” (1998), Тиводор М. П. “Етнологія” (1998), 
«Українська мова» (1999), Масенко Л. Т. «Мова і політика» (1999), 
Попович М. «Нарис історії культури України» (1999), Русанівський В.М. 
“Історія української літературної мови” (2001), «Етнонаціональні 
процеси в Україні історія та сучасність» (2001), Півторак Г. 
«Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов» (2001), 
Ткачук А.П. “У боротьбі за права української мови (1900-1907)» (2001); 
Губенчарук С.С. «Як гул століть, як шум віків рідна мова» (2002), 
Одарченко П. “Українознавчі спостереження й фрагменти” (2002), 
Радевич-Винницький Я. Іванишин В. “Мова і нація. Тези про місце і 
роль мови в національному відродженні України”. Видання п’яте 
виправлене й доповнене” (2003), «Українська мова у 20 сторіччі: історія 
лінгвоциду» (2005), “Мова в системі українознавства” (2005), 
“Українська мова – моя мова. З творів-роздумів київських школярів і 
студентів” (2005), Хоменко І. «Радіомистецтво як відповідь нації на 
виклики часу: лінгвістичний аспект феномена» (2005), «Українська мова 
вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. Ілюстративний матеріал» (2005), 
Погрібний А. Г. «Про стратегію державобудування та сутність мовних 
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торжищ у сучасній Україні» (2005), Яременко С. А. “Мовне питання в 
періодичних виданнях початку ХХ століття” (2005). 

Попри всі перераховані вище наукові праці проблема мовних і 
культурних чинників у вітчизняному етнонаціональному 
державотворчому процесі досліджена ще недостатньо і тому конче 
потребує свого подальшого вивчення. 

Розпочинаючи дослідження заявленої вище проблематики, нам треба 
зразу ж визначитися з головними базовими поняттями цієї наукової 
теми, такими як «етнос», «нація», «рідна мова», «національна культура», 
«етнонаціональний державотворчий процес». 

На нашу думку, поняття «етнос» має два основних значення. Перше, 
як вважає вчений М. Тиводар, центральне поняття в сучасній вітчизняній 
етнології, що означає форму існування людей розумних, етнос – це 
стійка міжпоколінна природно та історично сформована на певній 
територіях динамічна людська спільнота, що має власну самоназву й 
усвідомлює свою єдність, протиставляючи себе всім іншим аналогічним 
утворенням і відрізняється від них стійкими і своєрідними рисами 
культури, способом життя, етнічними стереотипами. Тому науковець 
переконаний, що саме етноси є носіями таких цінностей, які потім 
відображаються і знаходять свій вираз у матеріальній культурі й побуті, 
духовному житті й мові, психічному складі й етнічних стереотипах, 
популяційно-антропологічних вимірах, політичній організації тощо. 
Саме без них та без почуття спільного походження і спільної історії не 
існує жоден етнос1. Друге – спільність людей, яка проживає на певній 
місцевості, має спільну історію, культуру, мову, побут тощо, але не має 
власної держави, не отримала політичного самовизначення. 

Ми вважаємо, що термін «нація» означає найвищий етап розвитку 
людської спільноти (народу, етносу), коли вона здобуває державність, 
розбудовує власну державу, практично реалізуючи національну ідею. 
Тим самим вона створює національну культуру, національну свідомість і 
самосвідомість, національні збройні сили, національний життєвий 
простір тощо. 

Український вчений М. Шульга так розкриває значення дефініції 
«рідна мова» – це мова особи, якою вона може найповніше 
самовиразитися, найточніше і найглибше передати свої думки, всебічно 
виявити себе в слові. Проте на його думку, це лише перший аспект цього 
явища, аспект об’єктивного висвітлення мови, другий погляд на цю 
проблему – суб’єктивно-ціннісний, і він відображає ставлення особи до 
мов, якими вона володіє, передає мовну самовизначеність особистості2. 

На думку І. Ліщука, поняття «національна культура» є насамперед 
виявом специфіки того чи іншого етносу в сфері культурних досягнень і 

                                           
1 Тиводар М. Етнологія. – Ужгород, 1998. – С. 64. 
2 Шульга М. Рідна мова // Мала енциклопедія українознавства. – К.: Ґенеза, Довіра, 

1996. – С. 133. 
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включає в себе особливості національного менталітету, психології, 
традицій, мистецтва, міжетнічних відносин тощо, вона також є 
надбанням історичного розвитку нації, виробленням і закріпленням у 
свідомості етносу тих рис, які притаманні саме цій, а не іншій нації та у 
свою чергу може бути критерієм ідентифікації нації. Разом з тим вчений 
переконаний, що національна культура не є суто автономним, 
ізольованим явищем, навпаки, вона акумулює в собі надбання світової 
культури, науки, мистецтва, які нерідко стають здобутком кожної 
окремої нації, з іншого ж боку, її відкритість обміну культурними 
надбаннями з іншими націями несе в собі небезпеку експансії з боку 
інших культур, приниження місця і ролі національної культури1. 

Щодо терміну “етнонаціональний державотворчий процес” то під 
ним ми розуміємо певний історично визначний перебіг подій, під час 
яких людська спільнота, яка має власну самоназву та усвідомлює свою 
окремішність від інших сусідських людських спільнот, 
самоорганізується та створює власну державу, продукує національну 
еліту, яка не тільки очолює цей конкретний хід розвитку, створюючи 
базові концепції національної ідеї, ідеології, культури, а й виступає 
активним репрезентантом тієї чи іншої нації на зовнішній і внутрішній 
політичній арені. 

Досліджуючи мовні та культурні фактори в українському 
етнонаціональному державотворчому процесі, ми хочемо сформулювати 
такі головні цілі нашої розвідки, по-перше, хронологічно відслідкувати 
історичний перебіг подій із заявленої тематики від Києво-Руської доби, 
козаччини й до сьогодення; по-друге, проаналізувати головні здобутки й 
втрати для української мови на цьому нелегкому й тернистому 
цивілізаційному шляху; по-третє, зробити висновки та можливе 
футурологічне передбачення на майбутнє. 

Ми переконані й спробуємо це довести, що мовно-культурні чинники 
були одними з вагомих у вітчизняному етнонаціональному 
державотворчому процесі. А щастя-доля української мови органічно й 
нерозривно пов’язана з зародженням, становленням і розвитком 
українського народу. Так вчений П. Кононенко вважає, що 
першоелементи української мови постали ще в неоглядній давнині. 
Зокрема, він пише: «Висловлюються думки, що її пракоріння, ще в епосі 
санскриту (або й до неї). І оскільки мова – це природа, буття і свідомість 
кожного народу, все багатство його душі та історії, еволюції його 
внутрішнього і міжнародного розвитку, то розкриття повної і правдивої 
картини зародження, формування, сфер функціонування, долі мови 
означало б розкриття коду ґенези, характеру й долі народу (від сім’ї, 
роду до нації і держави)»2. 

                                           
1 Ліщук І. Національна культура // Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К.: 

Ґенеза, Довіра, 1996. – С. 100. 
2 Кононенко П.П. Українознавство. – К.: Либідь, 1996. – С. 129. 
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Провідну роль в українському етнонаціональному державотворчому 
процесі та розвитку рідної мови й культури відіграла Київська Русь-
Україна. На нашу думку, Київська-Русь – перша ранньосередньовічна 
українська держава. За своєю сутністю – це феодальна імперія, яка 
утворилася в кінці ІХ ст. (882 р.) і розпалася на незалежні князівства в 
першій чверті ХІІ століття (1132 р.) Радянські, сучасні, російські та деякі 
українські науковці (зокрема П. Толочко) стверджували, що її населяла 
давньоруська народність, яка розмовляла давньоруською мовою і 
створила давньоруську культуру. Саме на базі цієї народності, на думку 
цих вчених, сформувалися росіяни, українці та білоруси, отже, Давня 
Русь, зі столицею в Києві – колиска трьох братніх народів, серед яких 
російський – найперший. Ми не поділяємо цю точку зору і вважаємо 
Київську Русь виключно українською державою, де вирішальним 
каталізатором її утворення стали варяги (вікінги), а головним 
державотворчим стрижнем – українці. Зауважимо лише, що білоруси та 
росіяни були на периферії цієї імперії й лише з її руйнацією змогли 
створити свої державні об’єднання – Полоцьке, Турово-Пінське, 
Ростово-Суздальське, Смоленське, Муромо-Рязанське князівства. 

Історик Н. Яковенко вважає: «Цілком окремим питанням є історія 
живої мови, якою розмовляли люди княжої Русі. Зливаючи докупи 
поняття “розмовна мова” та “мова писемності” в спекулятивному 
вислові “давньоруська мова”, радянські історики ще донедавна 
переконували, що її побутування в усіх землях-князівствах служить 
одним з головних доказів існування “єдиної давньоруської народності”. 
Остання, як “нова вища форма етнічної спільноти порівняно з родом і 
племенем”, буцімто склалася протягом ІХ-Х ст., а далі розпалася разом 
із розпадом Русі, і це стало поштовхом до появи білоруського, 
російського та українського народів, а відтак – і їхніх мов. Щодо 
писемної мови, про яку йшлося вище, то вона справді була однаково 
зрозумілою для усіх письменних русичів – від Києва до Новгорода і від 
Галича до Курська. Інша річ, що жоден з них нею не розмовляв, та вона 
й не призначалась для живої розмови. Саме тому, як породження 
спільної духовно-церковної традиції, ця штучна мова змогла залишитися 
засобом культурного спілкування і в багато пізніші часи, коли від 
Київської Русі не зосталося нічого, окрім історичних спогадів”1. 

Ми твердо переконані, що на становлення й формування 
етнонаціональних державотворчих процесів у добу Київської Русі мали 
великий вплив мовні та культурні фактори. Зокрема, рідна мова, яка є 
головним засобом спілкування українського народу, цілісною системою 
отримання, збереження і передавання соціолінгвістичної інформації, вже 
в ті давні часи відмежувала його від інших етнічних спільнот як, 

                                           
1 Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів кінця ХVIIІ ст. – К.: Генеза, 

1997. – С. 58-59. 
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наприклад, близьких за походженням праросіян, прабілорусів, та більш 
віддалених-норманів, прибалтів, фінно-угорців, тюрків тощо. 

Саме тому ми хочемо навести думку вченого з діаспори П. Коваліва: 
“Українська мова протягом століть виробила свою власну звукову, 
словотворчу, морфологічну і синтаксичну систему. Цим самим вона 
займає цілком окреме місце серед інших слов’янських мов, як витвір 
психо-фізичних сил українського народу. Українська мова бере свій 
початок безпосередньо від того слов’янського діалекту, яким розмовляли 
племена східнослов’янської території десь під кінець 
спільнослов’янського співжиття народів. Коли VІ-VІІ ст. по Різдві 
Христовим велика частина слов’янських племен за межі своєї 
прабатьківщини між Вислою і Дніпром на всі сторони (на північ, на 
захід і на південь) то ті слов’янські племена, що з них потім склався 
український народ, в переважній більшості залишилися на своїх давніх 
місцях; тільки в менші вони пересувалися за межі своєї прабатьківщини, 
на схід за Дніпро, а також займали ще й ті західні й південні території 
слов’янської прабатьківщини, з яких відходили південно- і 
західнослов’янські племена на нові терени. Отже, українська мова 
займає тепер навіть центральне серед інших слов’янських мов”1. 

На нашу думку, саме українська мова була тим міцним і гнучким 
хребтом творення як українського народу так і його держави – Київської 
Русі саме української, а не давньоруської чи древньоруської. Хоча є 
вчені, зокрема, й в Україні, які дотримуються іншої думки. Так, 
М. Попович вважає: “Водночас із певним внутрішнім опором 
сприймається беззастережне проголошення Київської Русі давньою 
Україною. Не кажучи вже про те, що сам термін “Україна” якщо і 
вживався в давньоруські часи, то в розумінні лісостепової “окраїни” 
держави. Сумнівним залишається сам факт відокремлення русинів 
Київського часу – предків українців – в окрему етнічну категорію у їх 
власній самосвідомості. Насправді, терміни Русь, русин, (зрідка русич), 
руський вживається або в надто широкому значенні, що охоплює всю 
державу від Новгородської півночі до Приазовської Тьмуторакані або ж 
у надто вузькому значенні, що стосується лише полянських земель 
(Київщина та Чернігівщина)”2. 

Проте якщо ми, вчені-українознавці, не будемо відстоювати нашу 
києворуську спадщину, то її без тіні докору приватизують інші. Так, 
майже в усіх сучасних російських підручниках як для початкової, 
середньої та вищої школи поняття “Киевская Русь” має обов’язковий 
синонім, а то і просто автоматично замінюється на термін “Древняя 
Русь”, і кожен автор чи авторський колектив переконливо доводять, що 
то було саме “древнерусское государство” і там формувалася 
“древнерусская культура і древнерусский язык” тощо. 

                                           
1 Ковалів П.К. Укаїнська мова. – Нью-Йорк, 1966. – С. 8-9. 
2 Попович М.В. Нариси історії культури України. – К.: АртЕк, 1999. – С. 65. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том Х 
 

 34

Так що ми, українці, знову стаємо безбатченками, і як ті нещасні 
парії повинні йти в прийми до багатих родичів? Ні, ми маємо повне 
право відстояти своє минуле і першу власну ранньосередньовічну 
Українську державу – Київську Русь. 

Тому ми погоджуємося з думкою вченого Л.Залізняка, який зокрема 
пише: “Немає сумніву, що культурні традиції Південної, Київської Русі 
були важливою складовою підґрунтя білоруського та російського 
народів. Однак на відміну від українців, які є прямими етнічними 
нащадками людяності княжого Києва, Галича, Чернігова, російська та 
білоруська етнічна специфіка є прямим продуктом їхнього саморозвитку 
в умовах власних етнічних територій. Отже, росіяни та білоруси є 
нащадками стародавнього Києва такою мірою, як литовці, українці чи 
узбеки є етнічними спадкоємцями державотворчого етносу Російської 
імперії. Звичайно, культури останніх увібрали елементи культури 
російської метрополії, але від цього вони не стали росіянами. Як росіяни 
розбудували Російську імперію, так праукраїнці були творцями і 
будівничими Київської Русі. Остання була ранньосередньовічною 
імперією, державотворчим етносом якої були південні русичі, або 
праукраїнці. Київська Русь – перша українська держава – підвалина 
державної історії України. Прибічники пізнього часу народження 
“українців” нерідко аргументують свою позицію тим, що сам етнонім 
українців поширився лише у пізньому середньовіччі. Однак зміна 
народом свого імені не є чимось екстраординарним у європейській 
історії. Так, середньовічні поляки звалися ляхами, румуни – волохами. 
Росіяни остаточно відмовилися від етноніма московіти лише за Петра І, 
тобто на початку ХVІІІ ст, і сталося це значною мірою з політичних 
міркувань. Тобто те, що людність Південної Русі Х-ХІІІ ст. звалася не 
українцями, а русами не заперечує факту, що останні в етнічному 
розумінні були українцями на княжому етапі історичного розвитку цього 
етносу. Отже, маємо вагомі наукові підстави вважати, що Київську Русь 
як державу консолідував не міфічний давньоруський етнос, а 
праукраїнці на давньоруському етапі свого історичного розвитку… Зі 
сказаного не слід розуміти, що південні русичі вже були справжніми 
українцями, які мовою, культурою, ментальністю не відрізнялися від 
людності козацької чи сучасної України. Головні риси українського 
етносу в той час лише формувалися. Тому південних русичів як 
безпосередніх пращурів українців вірніше називати праукраїнцями”1. 

Хоча цитата трохи завелика, проте вона повністю відповідає 
заявленій проблематиці тому ми переконані, що справа честі кожного 
свідомого українського вченого відстоювати у своїх працях, і виступах 
право українців на багатющу спадщину Києво-Руської держави. 

                                           
1 Залізняк Л.Л. Від словників до української нації. Видання друге, доповнене. – К.: 

Бібліотека українця, 2004. – С. 143-144. 
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На нашу думку, саме рідна мова найвиразніше та найповніше 
пов’язана з багатоманітними факторами етнічної й національної 
свідомості й самосвідомості. Разом з тим, українська мова стала 
нерозривною частиною вітчизняної культури, бо саме духовна культура 
найточніше та найглибше виражається рідною мовою. Так було колись, 
так є зараз і так буде завжди, проте наше минуле, а особливо доба 
Київської Русі-України, є тим міцним підґрунтям, без якого ми, українці, 
ХХІ ст. не розбудуємо демократичну й заможну Українську Самостійну 
Соборну Державу.  

Вчені-українознавці П.Кононенко і Т.Кононенко, вивчаючи мовно-
культурні чинники у вітчизняному етнонаціональному державотворчому 
процесі в його києворуський період, зокрема, наголошують: «Йшлося 
про долю не просто київсько-руської мови, а й віри, культури, держави. І 
не тільки в зовнішніх кордонах, а й у внутрішній еволюції, у зв'язку з 
чим доля мови стала аналогом долі нації. Як зазначає літописець, на 
терені Київсько-руської імперії містилося 27 племен, кожне з яких 
«жило родом своїм, на землі роду свого; кожне мало закон батьків своїх, 
норов, свою мову». Отже, ще тоді постали проблеми не лише в ракурсі 
«мова вітчизняна – мова чужинська», а й в аспекті: мова полянського 
племені як племені державо-творчого (ядра імперії) – і мова інших 
племен. Як те було, нагадаємо, і в Стародавньому Римі: протистояли 
мова латинська як офіційна й живі мови народів Європи та Близького 
Сходу. Візантія і Рим ставили за мету утвердити в Київській Русі 
грецьку або латинську мови, що означало – візантійський або римський 
вплив. Засобом обрали релігію. А це, в свою чергу, означало, що 
панування чужої релігії закріплювало гегемонію чужої мови (і так 
триває, до речі, аж до сьогодні), а разом з тим неминучі засадничі зміни 
в світосприйнятті, ідеалах, духовно-гуманістичних цінностях. Тільки 
той, хто не знає української праісторії або фальсифікує її, чи 
користується фальсифікаціями, і не може усвідомити кореневої системи 
сучасних проблем України, у тому числі й того, що, з одного боку, чи не 
найгострішою є мовна проблема і для теперішньої Верховної Ради, й 
інших гілок владних структур; а, з другого боку, що причини абсурдної 
ситуації гніздяться ще в надрах сивої давнини. Отже, у вищі ешелони 
державної й церковної влади прийшла або грецька, або латинська мова. 
Це, нагадаємо, за умови, що Київська Русь була могутньою, розвиненою 
країною, через яку проходили не лише торгові та мілітарні шляхи, а й 
освітні, наукові, культурні потоки з "Варяг у Греки" і з Індії в 
Центральну Європу. А тому і мова цієї держави (полянського племені) 
була мовою релігії («Києво-Печерського патерика», проповідей 
К.Туровського) і правової системи (кодексу законів «Руська правда»), 
поезії (писемної і фольклорної) й прози, ораторського й драматичного 
мистецтва, історіософії (Київський і Галицько-Волинський літописи), 
філософії й педагогіки («Слово про закон, благодать, істину» 
митрополита Іларіона, «Повчання дітям» великого князя Володимира 
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Мономаха), перекладних книг, освіти й науки; зрештою – повсякденного 
спілкування. Отже, мова об'єднувала народ в етнокультурну, духовну 
цілісність, поєднувала сучасний досвід і пам'ять, гармоніювала 
відносини людини з людиною і суспільством (Родом, племенем, 
державними інституціями), людиною й природою, традиціями і 
заповітами поколінь»1. 

Саме тому дослідники переконані: «Рідна мова з'єднувала людину з 
Родом, природою, історією, вірою, філософією, мистецтвом (передусім 
словесним), з його родинними, обрядовими, календарними, дружинними 
(військовими) піснями й дійствами. Тому мова мала універсально-
сакральний характер і зміст. Вона була феноменом і реально-життєвим, і 
космічним: і витвором – і творцем людей. До того ж, не тільки свого 
середовища, а й у міжнародних зв'язках. Тому мова була мірою розвитку 
людини та народу; як зазначали великі князі Ярослав Мудрий та 
Володимир Мономах, джерелом не тільки пізнання, мудрості, а й 
благочестя та доброти, моральності. А також формою та суттю 
ідентифікації не лише особової, етнонаціональної. а й вселюдської, 
оскільки саме мова виявляла різноманітність (багатство) світу як основу 
його цілісності»2. 

Отже, мовні та культурні чинники мали в українському 
етнонаціональному державотворчому процесі за часів Київської Русі 
важливе значення, саме вони сприяли формуванню у цій безсумнівно 
багатоетнічній імперії українського (праукраїнського) народу, з власною 
духовною й військово-політичною елітою його рідної мови та культури. 

З другої чверті ХІІ ст. колись потужна й могутня імперія Київська 
Русь – з багатьох причин як внутрішніх (політико-економічне зростання 
окремих князівств, міжусобне князівські чвари), так і зовнішніх 
(численні напади тюркських кочовиків) перестала існувати, й на її 
землях утворився цілий ряд незалежних державних утворень, у тому 
числі й українських (Київське, Чернігівське, Сіверське, Переяславське, 
Галицьке, Володимиро-Волинське князівства). Проте в ХІІІ-ХІV ст. усі 
вони були завойовані та втратили свою незалежність, так на українські 
землі з його працьовитим народом опустилася темна завіса 
бездержавності, денаціоналізації. Так звана “українська аристократія” 
зреклася свого народу, батьківської віри, материнської мови, дідівської 
культури й власного минулого. Здавалося ще трохи, ще століття і 
розчиниться самобутній і древній український народ серед ляхів і 
литвинів та й зникне в історичній безодні, як літописні обри (авари). 

Та не так сталося як гадалося, тяжкий польський гніт і жахливі 
татарські напади стали для України потужним викликом, на який вона 

                                           
1 Кононенко П.П, Кононенко Т.П. Феномен української мови. Генеза, проблеми, 

перспективи. Історична місія. – К.: Наша наука і культура, 1999. – С. 27-28. 
2 Там само. – С. 29-30. 
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відповіла створенням козацтва, нової могутньої військово-політичної 
сили, яка вже в середині ХVII ст. здобула “през шаблю” власну 
державність – Гетьманщину. Саме українське козацтво з окремих, 
роз’єднаних і некерованих загонів з часом перетворилося в потужну 
силу, яка репрезентувала всю Україну. Козацькі гетьмани не тільки 
дбали про свої вузькостанові інтереси, а врешті-решт стали справжніми 
оборонцями православної християнської церкви та всього українського 
культурного життя, у тому числі й рідної мови. Створена ними 
національна держава була наскрізь просякнута козацьким духом (козаки 
– провідна верства тогочасного суспільства, територіальний устрій –
козацький), але це насамперед визначалося боротьбою з ворожими 
зазіханнями. Головним же завданням козацької держави була не 
тотальна мілітаризація всіх сфер життя, як наприклад, в Ассирії чи в 
Спарті і як підсумок – наступальна агресивна політика щодо сусідів, а 
передусім захист власної української державності та створення 
нормальних людських умов для всіх її громадян.  

Саме тому ми повністю погоджуємося з вченим П.Кононенком, який 
стверджує, що “козацтво найперше проявило себе як формація 
національно-патріотична, оборонно-визвольна. Та формація відповідала 
і загально-європейським вимогам та стандартам середини ХV–ХVІІ 
століть, але з усією очевидністю зароджувалася на ґрунті багатовікової 
вітчизняної традиції – принаймні від Святослава до Володимира 
Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Романа і Данила 
Галицьких. Переконливим доказом тому є історія Томаківської (70-ті 
роки XV ст. – 1593), Базавлуцької (1593-1638), Микитинської (1639-
1652), Чортомлицької (1652-1709), Кам'янської (1709-1711-1730-1734), 
Олешківської (1711-1728), Підпільненської (Нової) (1734-1775), 
Задунайської (1775-1828) Січей. І знову найперше – своєю орієнтацією 
на відновлення та захист національно-державницьких пріоритетів. 
Навіть на теренах кубанських (тоді своїх) чи турецьких (як Задунайська 
Січ) козацтво боролося за всю Україну, прагнучи як розбудувати її 
всередині, так і відстояти суверенітет та престиж за рубежем 
Батьківщини (як К.Гордієнко, І.Мазепа, П.Орлик). І особливо важливо, 
що національна свідомість захисників Батьківщини органічно зливалася 
з соціально-культурною парадигмою: козацтво своїми революційними 
діями переплавило населення (суспільство, народ) у НАЦІЮ 
європейського типу. І спонукали до цього українські верстви як 
етнодержавні традиції(історична, релігійна, культурна, філософська 
пам'ять), так і новочасний соціальний конфесійний національний 
гніт…»1 

Професор П.Кононенко наголошує, що «в козаки приймали 
представників різних етносів і станів, що брали обітницю самостійно і 
незалежно ні від кого представляти себе в товаристві, спілкуватися 

                                           
1 Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм. – К.: Міленіум, 2005. – С. 150. 
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народною (українською) мовою, сповідувати православ’я, і коли 
потрібно, то за спільну справу віддавати й життя, адже мета козацтва – 
не добичництво і гультяйство, а Батьківщина. Бог, свобода, 
справедливість, вони – понад усе!»1 

Отже, Гетьманщина була політико-соціальним витвором 
українського народу та його військової еліти – козацтва. Народжена і 
загартована у полум’яному вирі боротьби українців за свою волю, 
свободу й незалежність. Вона всотала в себе все те найкраще і найгірше, 
що продукувало в ті часи вітчизняне суспільство. Разом з тим, треба 
зауважити, що завдяки визнанню Гетьманщини у міжнародно-правовому 
полі (з нею встановлювали дипломатичні відносини як друзі, так і 
вороги), вона почала відігравати важливу роль на східноєвропейській 
політичній арені. Саме тому український народ у ХVII – XVIII ст. не 
тільки створив Українську гетьмансько-козацьку державу, а й заявив, що 
в Європі народилася нова нація – козацька (українська). Недаремно 
чужоземні мандрівники у ХVI – XVIII ст. називали українців нацією 
козаків. Тому що козацтво упродовж цього героїчно-трагічного часу 
зуміло в складних умовах сформувати військовий осередок, витворити 
соціальну верству воїнів-професіоналів, котра не тільки поклала на свої 
міцні плечі обов’язки керуючої та провідної сили української нації й 
національної держави, а й дбала, в міру своїх сил і можливостей, про 
захист і розвиток вітчизняної культури, освіти, мови тощо. 

Проте можновладцям Російської імперії навіть куца автономія 
Гетьманщини була неприйнятною, тому що попри всю свою 
обмеженість, вона була тим плацдармом етнонаціонального 
державотворчого процесу, навколо якого гуртувалися найкращі сини й 
дочки українського народу. Саме тому імперія нанесла по українцях цілу 
серію випереджувальних ударів – 1 листопада 1764 р. Катерина ІІ видала 
царський указ про ліквідацію гетьманства, у 1775 р. російська армія під 
керуванням генерала П.А. Текелія захопила й ліквідувала Нову Січ, а в 
1781 р. адміністративна реформа скасувала полковосотенний устрій 
Гетьманщини, територія Лівобережної України була поділена на 3 
намісництва – Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське, які 
об’єднувались у малоросійське генерал-губернаторство на чолі з 
П. Рум'янцевим, з канцелярією у Харкові, зауважимо, що не в Києві, так 
пізніше зробили й більшовики. 

Імперські соратники розуміли, щоб повністю підкорити народ, 
перевести його в рабський стан, перетворити його на безсловесну 
худобу-бидло, треба відібрати в нього рідну мову та сплюндрувати його 
власну культуру. Вчені-українознавці П. Кононенко і Т. Кононенко так 
описують жахливі етапи цього безжально диявольського плану: «1686 р. 
– підпорядкування православної Київської митрополії Московському 

                                           
1 Там само. – С. 151. 
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патріархату. 1709 р. – Полтавська битва. Зруйнування столиці 
українського гетьманату Батурина та винищення всього населення міста. 
Погром патріотичної урядуючої й церковної еліти. Наказ царя Петра І на 
місці страчувати кожного запорожця. Початок руйнування опори 
держави – Січі. 1720 р. – указ Петра І про заборону київсько-печерській 
та чернігівській (яку брали облогою військ) друкарням видавати книги 
українською мовою. 1722 р. – створення Першої Малоросійської колегії, 
що закріплює переведення України на становище Малоросії та узаконює 
знищення її суверенітету. 1729 р. – наказ Петра II про переписання в 
Україні усіх постанов та розпоряджень українською мовою російською. 
1734 р. – на чолі Гетьманату імператриця Анна ставить московського 
князя. 1763 р. – указ Єкатєріни II про заборону викладання українською 
мовою в Києво-Могилянській академії. 1765 р. – ліквідовано козацький 
устрій на Слобожанщині (Харківщина), 1769 р. – указ московського 
Священного Синоду про вилучення в населення українських букварів та 
україномовних церковних книг...1 І так до Емського указу імператора 
Александра II про заборону друкування книжок українською мовою та 
до 80-х років XX ст., коли московсько-комуністичний уряд "дозволить" 
українським батькам від імені дітей (?!) відмовлятися від вивчення... 
рідної мови, а практично всі вищі навчальні заклади (як і судові та інші 
урядуючі інституції) будуть переведені на російську мову – як мову, 
мовляв, інтернаціонального єднання. Національні мови, виходило, 
роз'єднують (?!) народи, становлять вселюдству... загрозу»2. 

Попри все, незважаючи на нещадне нищення українського 
державотворчого поступу, він, немов би вогненна птаха Фенікс, постав з 
попелу й знов поринув у боротьбу. Незнищенний козацький дух народив 
патріотично-націоналістичне Слово Юліана Бачинського, Миколи 
Міхновського, Івана Огієнка, Андрія Шептицького, Дмитра Донцова, 
В’ячеслава Липинського, Симона Петлюри, Михайла Грушевського, а 
Слово породило Справу визволення України та українців з імперських 
колоніальних пут протягом 1917-1921 р. 

Так Україна отримала шанс і намагалася його реалізувати. Доба 
визвольних змагань українського народу за свою державність (1917-
1921) виявила і героїв, і зрадників, і непрофесіоналів, і фахівців: 
останніх було дуже мало, і серед них навіки овіяли славою своє ім’я 
героїчні «усуси». Українські січові стрільці (УСС) дали нам яскравий і 
величний приклад непереможності і жертовності кращих синів 
українського етносу на шляху творення Української Самостійної 
Соборної Держави.  

Саме колишні вояки легіону УСС (які перебували у російському 
полоні і знайшли в собі мужність і відвагу не повернутися додому, а 

                                           
1 Мова державна. Мова офіційна. – К.: Просвіта, 1995. – С. 164-171. 
2 Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Феномен української мови. Ґенеза, проблеми, 

перспективи. Історична місія. – К.: Наша наука і культура, 1999. – С. 47-48. 
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взяти в руки зброю і стати на захист молодої української державності) і 
стали ідейним стрижнем, провідником і генератором соборницької 
ідеології січових стрільців (за що пізніше так дорікали їм петрушевці). 
Ця соборницька ідеологія була незвична в той час, і головне її кредо: 
«Всеукраїнська національно-державна ідея не орієнтується ні на кого, 
крім бажання й збройної сили української нації. Ця ідея не знає ніяких ні 
«австрійських», ані «російських» українців, а знає лише всеукраїнський 
народ, для якого надзбручанський кордон не існує. Вона знає теж лише 
один інтерес – національно-всеукраїнський». Отже, не галицькою і не 
наддніпрянською військовою частиною став Корпус січових стрільців, 
який сповідував соборницьку, державницьку ідеологію. В 1917-1920 рр. 
він боровся на всіх фронтах, де тільки гриміли українські гармати. В 
його рядах були сини всіх національних земель: і тих, що над Кубанню, 
й тих, що над Доном, і тих, що були давнім Запоріжжям, сини Поділля, 
Волині і навіть Закарпаття – всієї України1. 

І. Огієнко (митрополит Іларіон), видатний український національний, 
політичний, культурний та церковний діяч, який усю свою життєву силу 
й наснагу поклав на вівтар боротьби за незалежну Україну так описав 
вплив мовних та культурних чинників в українському 
етнонаціональному державотворчому процесі на початку ХХ ст.: 
«Проголошення самостійності України 22 січня 1918-го року відразу 
сильно зміцнило розвій нашої літературної мови. До цього часу 
українська мова була все-таки мовою тільки до свого домового вжитку, 
мовою другорядною, бо мовою першою була державна й урядова 
російська мова. Тепер державною мовою стала мова українська, а це на 
неї накладало сотні нових обов'язків.  

Без ідеї самостійності України наші старші письменники, як ми 
бачили вище, нагляділи були навіть і завмирання української пісні і 
української мови. Старі письменники були під впливом завмирання й 
смерті козацтва, яке вони покривали ніжною романтикою, й не хотіли 
визнавати, що козацька й січова Україна мусила й сама завмерти в нових 
обставинах життя. Вони були щирі патріоти, але далі волі самому 
українському слову не йшли. Вони ще не знали, що слово повно 
розвивається тільки в своїй власній державі, бо літературну мову 
розвивають не тільки самі письменники в своїх творах красного 
письменства, але ще більше все буденне живе життя: школа, церква, 
театр, кіно, преса, державні уряди, приватні підприємства й т. ін. Проте 
П. Куліш ще року 1857-го пророкував: «Спасіння нашого краю – в нашій 
мові!» 

І з 1918-го року такий широкий розвій нашої літературної мови й 
розпочався в державному розгоні, й до творення цієї мови стали не самі 
поети та письменники, але все життя. Почали закладатися свої вищі 

                                           
1 Історія Січових Стрільців. – К., 1992. – С. 29. 
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школи, університети. Недовірки лякалися: та як же українською мовою 
провадити вищу науку? Та ж слів забракне! А тим часом виявилося, коли 
стали складати термінологічні словники по десятках різних наукових і 
технічних ділянках, що наша мова дуже гнучка й зовсім придатна для 
творення термінологічних назв. І навіть там, де, скажемо, в мові 
російській уживають латинського чи грецького терміна, у нас був 
створений добрий свій, наприклад, центр – осередок, перпендикуляр – 
простопад, простопадна, паралельна – рівнобіжна й т. ін. Взагалі, різні 
термінології в нас стали творитися на рідній основі, чим відрізнилися від 
термінології російської, у своїй більшості – чужої. Вага державної 
самостійності в творенні літературної мови, як виявилося, була 
надзвичайно велика. Українська мова, в якій і тепер ще вороги хотіли б 
бачити тільки «мову мужичу», а в кращому випадкові – для домашнього 
вжитку, як та повінь весною, розтрощила всі вікові пута й вийшла на 
вільний простір. І трапилось чудо над чудами: українська мова 
остаточно стала мовою літературною! Мало цього, з часу скинення 
ворожих пут невпинно поставали українські школи найрізніших типів, 
забило життя по своїх українських урядах, канцеляріях, установах, в 
церкві, в театрах, в війську й т. ін., – і сталося друге чудо над чудами: 
виявилося, що українська мова здатна до державного життя! І цього 
мало, – з часу проголошення державної самостійності України року 
1918-го до неї відразу потяглися зі всіх сторін її розгублені діти: 
Галичина, Закарпаття, Буковина, емігрантська Канада й Америка. І 
трапилося третє найбільше чудо над чудами: в Україні народилася 
соборна всеукраїнська літературна мова! Українська літературна мова в 
своєму розвої прямувала за цей час уже до нового, чого давніш не було: 
до культурності, до європеїзації змісту й форми. Видатний письменник 
Юрій Яновський вже свідомо пише: «У мене одна наречена, наречена з 
колиски, про яку я думав, мабуть, і тоді, коли не вмів ще говорити. 
Наречена, для якої я жив ціле життя, їй присвятив сталеву шпагу, і за неї 
підставляв під мечі важкий щит. Культура нації – звуть її, а в тому й 
культура своєї літературної мови»1.  

У 1935 р. професор І. Огієнко видав уже окремий розроблений курс 
«Наука про рідномовні обов'язки». В передмові до цієї книжки ми 
читаємо: «Рідна мова – це найважніша основа, що на ній зростає духовно 
й культурно кожний народ. У житті кожного народу, а особливо 
недержавного, рідна мова відіграє найголовнішу роль: рідна мова – то 
сила культури, а культура – сила народу»2. Вважаємо за доцільне подати 
з цього рідномовного катехізису «десять найголовніших мовних 
заповідей свідомого громадянина»:  

«1. Мова – то серце народу: гине мова – гине й народ. 

                                           
1 Огієнко І.І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. – К.: Либідь, 

1995. – С. 190-191.  
2 Там само. – С. 196. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том Х 
 

 42

2. Хто цурається своєї рідної мови, той у саме серце ранить свій 
народ. 

3. Літературна мова – то головний двигун розвитку духовної 
культури народу, то найміцніша основа її. 

4. Уживання в літературі тільки говіркових мов сильно шкодить 
об'єднанню нації. 

5. Народ, що не створив собі соборної літературної мови, не може 
зватися свідомою нацією. 

6. Для одного народу мусить бути тільки одна літературна мова й 
вимова, тільки один правопис. 

7. Головний рідномовний обов'язок кожного свідомого громадянина 
– працювати  для збільшення культури своєї літературної мови. 

8. Стан розвою літературної мови – то ступінь культури розвою 
народу. 

9. Як про духову зрілість окремої особи, так і про зрілість цілого 
народу судять найперше з культури його літературної мови. 

10. Кожний свідомий громадянин мусить практично знати свою 
соборну літературну мову й вимову та свій соборний правопис, а також 
знати й виконувати рідномовні обов'язки свого народу»1. 

І. Огієнко стверджував: «І хоч дуже крутими дорогами, густо 
зарослими тернями, проте українська мова не тільки виросла в зразкову 
літературну мову, але стала й мовою державною та соборною!»2 

Незважаючи на поразку Українських визвольних змагань 1917-
1921 рр. українці продовжували боротьбу за свою свободу та волю. 
Найвідоміші та найкращі сини й дочки України були серед тих, хто 
боровся за визволення Батьківщини від поневолення. Створена ними 
Українська повстанська армія (УПА) навіки вписала золотими літерами 
своє ім’я на скрижалі боротьби за свободу українців. Ми хочемо 
наголосити, що в ті часи – 40-50-ті роки ХХІ ст. тільки бійці УПА 
боролися за Українську Самостійну Соборну Державу. Тому зараз, коли 
Україна врешті-решт здобула «державну бронзу», колишні компартійні 
чиновники докладають чимало зусиль, щоб продовжувати замовчувати 
роль і місце УПА та її мужніх вояків і старшин у вітчизняному 
етнонаціональному державотворчому процесі середини ХХ ст.3 

Після того, як каральні загони НКВС і МДБ (КДБ) повністю знищили 
військові підрозділи УПА, боротьба за національні, політичні, 
громадянські та мовно-культурні права українського народу, який 

                                           
1 Там само.  
2 Огієнко І.І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. – К.: Либідь, 

1995. – С. 196-197. 
3 Фігурний Ю.С. Історичні витоки українського лицарства: Нариси про зародження і 

розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в 
українознавчому вимірі. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2004. – С. 245-246. 
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перебував під контролем тоталітарного комуністичного режиму в СРСР 
у 50–90-х рр. ХХ ст. перейшла в інший, демократичний вимір. Цей 
етнонаціональний державотворчий рух опору чи іншими словами 
дисидентський рух, яскраво проявив себе, зокрема, в Росії, в Україні, у 
Прибалтиці, Грузії, Вірменії та серед євреїв і кримських татар у СРСР. 
Формою вияву етнонаціонального державотворчого руху опору є петиції 
і протести, адресовані до влади, демонстрації та т.зв. самвидавна 
література. Етнонаціональний державотворчий рух опору в Україні 
спрямувався насамперед на втілення в життя державних радянських 
законів і реальне виконання тих статей Конституції СРСР, які 
визначають громадянські та національні права українського народу 
зокрема, та права УРСР у Радянському Союзі взагалі. Так, у кінці 1959 р. 
група українських правознавців під проводом Левка Лук’яненка 
виготовила проект програми Української робітничо-селянської спілки 
(УРСС) з метою вести легальну акцію за вихід УРСР з СРСР. У проекті 
програми УРСС було написано, що її ідеалом є «самостійність України з 
широко розвиненим соціальним державним устроєм». Про засоби 
боротьби в проекті говориться: «Мета цього першого етапу нашої 
боротьби полягає в завоюванні демократичних прав, необхідних для 
організації всього українського народу на боротьбу за утворення 
незалежної національної держави. Методи досягнення цієї мети мирні, 
конституційні». На противагу цим не войовничим задумам діячів 
українського етнонаціонального державотворчого руху опору відповідь 
тоталітарної радянської системи була асиметричною та жорсткою: у 
травні 1961 р. Л. Лук’яненко був засуджений у Львові до смертної кари, 
що була замінена на 15 років в’язниці, а його однодумці (І. Кандиба, 
С. Вірун, О. Глібович, В. Луцьків, Й. Боровницький, В. Кіпиш) отримали 
довготривалі терміни ув’язнення від 10 до 15 років1. Група Левка 
Лук’яненка була не єдиною самостійною організацією України. Тотожні 
позиції відстоювала Об’єднана партія визволення України (1953-1959), 
створені в 60-х рр. Український національний комітет, Український 
національний фронт. Головними акціями дисидентів стали: конференція 
у справах культури мови в КДУ ім. Т.Г. Шевченка у лютому 1963 р., під 
час якої було висунуто серед інших вимогу увести в СРСР українську 
мову як урядову та повернути права національної меншості українцям 
РРФСР, поширення у 1962-1963 рр. не дозволених до друку поезій і 
щоденника Василя Симоненка, а в 1964 р. – анонімної листівки протесту 
проти підпалу Бібліотеки АН УРСР, виступи української інтелігенції в 
Києві біля пам’ятника Тарасові Шевченкові. У відповідь радянська влада 
у серпні-вересні 1965 р. заарештувала близько 20 правозахисників, серед 

                                           
1 Прокоп М. Рух опору // Енциклопедія українознавства. Словникова частина. – Львів, 

1998. – Т. 7. – С. 2663-2666. 
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них – літературний критик І. Світличний, історик В. Мороз, художник 
П. Заливаха та ін. 4 вересня 1965 р. у кінотеатрі «Україна» в Києві під 
час перегляду художнього фільму «Тіні забутих предків» Іван Дзюба та 
В’ячеслав Чорновіл виступили з протестом проти тих арештів. У грудні 
1965 р. І. Дзюба вислав на адресу тодішнього першого секретаря ЦК 
КПУ П. Шелеста та голови Ради Міністрів УРСР В. Щербицького 
протестного листа проти репресій і додав до нього власну працю 
«Інтернаціоналізм чи русифікація?» Вона не тільки стала своєрідним 
протестом проти проведених у 1965 р. арештів українських дисидентів, 
проти звинувачення їх в антирадянській діяльності, а й дала могутній 
поштовх подальшому розгортанню етнонаціонального державотворчого 
руху опору в Україні. Протестні акції проти порушень законів, 
антиукраїнського курсу національної політики, в обороні національних 
прав українського курсу національної політики, в обороні національних 
прав українського народу набрали в наступні роки досить широких 
розмірів і участь у них брали різні прошарки населення. Так, у          
1960–80-ті рр. було закладено організаційні основи, зріс його 
інтелектуальний потенціал, громадянська активність частини 
інакодумців стала набувати рис суспільно-політичного руху, виникли 
елементи координації цього руху. У 1976 р. М. Руденко створює в Києві 
Групу сприяння виконання Гельсінських угод. До неї входили 
О.Бердник, Л. Лук’яненко, І. Кандиба, О. Тихий, М. Матусевич та ін. 
Група збирала матеріали про виконання Гельсінських угод 1975 р., 
виступала на захист політв’язнів, підтримувала зв’язок з А. Сахаровим, 
допомагала колишнім репресованим і сім’ям політв’язнів. У 1976-
1979 рр. до групи вступило 36 осіб, згодом усіх їх було заарештовано і 
більшість з них засуджено, а Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій 
Марченко і Василь Стус загинули. Проте їхня смерть не була даремною, 
вони ціною свого життя руйнували підвалини «імперії зла». Врешті-
решт СРСР почав тріщати по всіх швах – «прискорення», «гласність», 
«перебудова», «ГКЧП – антигорбачовський путч», усе це заключні акти 
конання тоталітарної радянської системи в 1985-1991 рр., а її фінал – 
проголошення 24 серпня 1991 р. Акта про державну незалежність 
України. В цій історичній події є вагомий внесок борців українського 
етнонаціонального державотворчого руху опору. Таким чином, 
головним завданням вітчизняного етнонаціонального державотворчого 
руху опору було відновлення й створення Української Самостійної 
Соборної Держави. Проте якщо в 1941 – середина 50-х рр. це завдання 
вирішувалося за допомогою зброї українськими повстанцями, то з другої 
половини 50-х і до початку 90-х рр. ХХ ст. в Україні діяв мирний 
опозиційний дисидентський етнонаціональний державотворчий рух 
опору (що існував у дієвій своїй формі як у вигляді підпільної чи 
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напівпідпільної течії, так і у вигляді відкритого протистояння 
комуністичному режимові), який був проявом національно-визвольного 
руху, спрямованого на демократизацію суспільно-політичного життя, 
досягнення справжньої незалежності України. 

Проте із здобуттям Україною волі, український етнонаціональний 
державотворчий процес не завершився, він навпаки піднявся на якісно 
новий рівень. Саме зараз, на наше тверде переконання, підвищилося 
значення в житті українського народу його рідної мови. Вчені-
українознавці В. Іванишин і Я. Радевич-Винницький переконливо 
стверджують, що мова забезпечує нормальне функціонування 
національного організму в усіх його виявах – політичному, 
економічному, культурному та інших. Саме мова, на їхню думку, є 
головною ознакою нації, тому що у загальносвітовому процесі розвитку 
людських спільнот, який окреслюється формулою «від народу – до 
нації», мові належить першорядне місце1. 

Вчений М. Тиводар пише: "Однією з найважливіших рис етнічних 
спільнот є наявність мовної єдності. Мова, будучи головним засобом 
спілкування спільноти, системою збереження, приймання і передавання 
інформації, водночас відмежовує їх від людей інших етносів. Вона 
безпосередньо пов’язана з біологічною природою людини, бо 
функціонує шляхом дії механізму другої сигнальної системи. Водночас 
мова належить до найбільш стійких і добре зовнішньо виражених 
компонентів культури етносів, найчастіше виступає головною 
етнодиференціюючою рисою. Всі люди, які належить до одного етносу, 
як правило, говорять однією мовою (у тому числі її діалектами), яка для 
них рідна, тобто засвоюється з дитинства в сім’ї родин та оточуючому 
етнічному середовищі. Мова є становим хребтом етнічних культур, вона 
виконує важливу етнотворчу і етнооб’єднавчу функції. Мова найповніше 
пов’язана з культурно-побутовими особливостями етносів, бо їх 
культура, особливо духовна, найповніше виражається рідною мовою. 
Більше того, мова входить у культуру етносів, зберігає і передає способи 
їх мислення і психології. Це підтверджується й тим, що виняткова 
більшість етносів світу говорять своїми рідними мовами: українці-
українською, грузини – грузинською, поляки – польською, словаки – 
словацькою, японці – японською і т.д.»2 

Доля української мови як і доля її носіїв українців, – важка і 
терниста. Скільки б не говорили про мелодійність, милозвучність, 
чарівність і старовинність нашої мови – один лише аспект буття 
українського етносу, а саме бездержавність і перебування його в складі 

                                           
1 Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич: Відродження, 1994. – 

С. 114-115 
2 Тиводар М. Етнологія. – Ужгород, 1998. – С. 110-111. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том Х 
 

 46

інших держав-метрополій перетворював "солов’їну" в то зіпсовану 
польську, чи то зіпсовану російську ( так зване "малоросійське нарєчіє"), 
одним словом, другосортну мову рабів і холопів. Ось так уся мовна 
краса спочатку розчавлювалася підкованим чоботом завойовника, а 
тепер, яка гірка іронія долі, супермодним черевиком чиновника – 
малороса. Отже, скільки живе в просторі і часі український етнос, 
скільки він бореться за існування, повторюємо, хоча б за існування 
власної рідної мови. Дуже влучно зауважив вчений М. Тиводар: «Так у 
минулому полонізація і русифікація українського етносу зумовили 
глибоке руйнування української мовної культури. Але це руйнування не 
було суцільним до того часу, поки зберігалось традиційне село, яке 
виконувало етнозахисну роль. Совєтська влада сплюндрувала 
традиційне українське село, а російсько-більшовицькі колонізатори 
розробили цілу концепцію двомовності українського етносу, а нині, 
розгорнувши російську мовну агресію, прагнуть домовитись надання 
російській мові особливого статусу. Мовний імперіалізм сучасної Росії 
втілився у політиці захисту зденаціоналізованого "русскоязычного 
населения", яке Т.Шевченко влучно називав "перевертнями" і 
"недолюдками"»1. 

Ось тому питання державного статусу української і конкуруючої з 
нею російською мов надзвичайно загострилося. Для українського етносу 
це питання не тактичне, а стратегічне, тому що рідна мова служить не 
тільки вербальним механізмом передачі будь-якої інформації, а вона 
насамперед гарантує історичне існування етносу в часопросторовому 
континуумі і буття створеного ним унікального мовного середовища, яке 
є одним із наріжних каменів світової мовної палітри. Тому надання 
українській мові статусу державної, хоч би трохи допомагає їй у 
нелегкій боротьбі з російською за виживання на початку ХХІ ст. 

Ми погоджуємося з етнологом О. Нельгою, який стверджує: «В 
Україні такою мовою [державною – авт.] має бути українська мова, бо, 
по-перше, частка українців тут справді становить значну більшість (72,2 
відсотка населення), по-друге, українці дають країні своє ім’я, по-третє, 
Україна є для українців їхньою єдиною в світі етнічною батьківщиною, 
де вони тільки й можуть повною мірою задовольнити свої національно-
культурні та соціально-політичні потреби»2. Такої думки притримуються 
вчені П. Кононенко і Т. Кононенко, зокрема, вони вважають: "Рідна мова 
з’єднувала людину з родом, природою, історією, вірою, філософією, 
мистецтвом (передусім, словесним), з його родинними, обрядовими, 

                                           
1 Там само. – С. 111. 
2 Нельга О.В. Теорія етносу. – К.: Тандем, 1997. – С. 298 
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календарними, дружинними (військовими) піснями й дійствами"1. 
Наостанок ми наведемо думку мовознавця С. Єрмоленко: "У 
тоталітарному суспільстві офіційна наука досить стримано 
послуговувалася поняттям "рідна мова". Оскільки стрижневим було 
поняття двомовності, як характерної ознаки громадян союзних 
республік. Зміну в суспільній оцінці української мови і шляхи 
піднесення її соціального престижу в часи утвердження незалежної 
держави має розкривати українознавство"2. Але додамо від себе – не 
просто українознавство, а український етнос буде розбудовуватися сам, 
буде плекати і розвивати рідну українську мову і все це в контексті 
планомірного і цілісного становлення українознавства як системи 
наукових знань про Україну й українців. 

Отже, в українському етнонаціональному державотворчому процесі 
мовні та культурні фактори відграють важливе значення. Завдяки 
українознавству, яке об’єднує в одне нерозривне ціле знання про 
природу, екологію, історію, етнос, націю, державу, мову, культуру, 
релігію, філософію, мистецтво ми маємо можливість осягнути себе і 
саму сутність українського народу та його місце у світовому 
цивілізаційному розвитку. Тільки українознавство, повторимо, як цілісна 
інтегративна система наукових знань про Україну, українців та світове 
українство в просторі і часі, може і повинно стати етнонаціональним 
ідеологічним стрижнем української держави, української політичної 
нації і кожного громадянина-українця. Ми переконані, що 
українознавство, як надійна ідеологічна основа сучасного національного 
і державного процесу, допоможе нам в розбудові Самостійної Соборної 
Батьківщини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Феномен української мови. Ґенеза, проблеми, 

перспективи. Історична місія. – К.: Наша наука і культура, 1999. – С. 12 
2 Єрмоленко С. Українська мова як концентр українознавства. // Наука самопізнання 

українського народу: Зб. матеріалів і наукових праць. На пошану 70-річчя Петра 
Кононенка. – К.: Веселка, 2002. – С. 89. 
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Григор’єв В.Й., Петькун С.М. (Київ) 

 
УКРАЇНСЬКА МОВА  

ЯК ІНТЕГРАТОР ВІТЧИЗНЯНОГО  
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ 

 
У статті досліджується проблема впливу української мови на всі 

сфери вітчизняного соціокультурного буття. Автори переконані, що 
переважна більшість першочергових завдань, які постали перед 
Україною, є невіддільними від успіхів у вирішенні питань, що 
перебувають у мовній площині 

 
Нагальна потреба подолати в Україні нинішню розмитість 

національної, релігійної та культурної ідентичності, оскільки 
унеможливлюється адекватний сучасним цивілізаційним виклика 
подальший історичний поступ нашого народу, не просто актуалізує 
проблему національної мови, а ставить її на перший план, робить 
беззаперечним імперативом сучасних наукових розвідок у царині 
вітчизняного суспільного простору. Заслуговує на увагу, що природна 
функція національної мови – бути найуніверсальнішою формою 
вираження буття та єднання всіх громадян і верств суспільства1 – чи не 
найпереконливіше вираження отримала саме на теренах нашої 
Батьківщини. 

В Україні, де населення пережило період жорсткої мовно-культурної 
асиміляції, де народ тривалий час не лише зросійщували, полонізували, а 
й мадяризували, румунізували, чехізували мова ніколи не зводилася 
виключно до засобу буденного спілкування чи навіть способу фіксації 
здобутків культури. Всупереч поширеним стереотипним уявленням 
щодо її (мови) місця і ролі в житті українського народу, вона, 
торкаючись найглибших пластів колективної психології, не тільки 
сприяла збереженню головних ознак суспільного світогляду, а й 
слугувала піднесенню національної самосвідомості, виступала чи не 
найважливішою ідентифікаційною груповою ознакою, свідоцтвом 
зрілості народу, а сьогодні й виявом його національно-державницької 
самовизначеності.  

Як відомо, будучи специфічним буттям, що переважно формує 
свідомість, мова концентрує в собі ті смисли і значення, які віднаходить і 
стверджує у світі людина. Більше того, як безпосереднє „оточення” 
свідомості мова активно впливає на неї змістом і своєю внутрішньою 

                                           
1 Кононенко П.П. Про поданий депутатом Верховної Ради України О.О.Морозом 

проект „Закону України” про внесення змін до закону України „Про мови в Українській 
РСР” // Українознавство. – 2005. – Число 1. – С. 128. 
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спрямованістю. Адже притаманне тому чи іншому етносу сприйняття 
світу обов’язково відбивається в лексичних і навіть синтаксичних 
особливостях його мови. Етимологічний аналіз виявляє сліди картини 
світу майже в кожному народному слові, що свідчить про те, що саме 
мова є основою самовизначення людини. Згідно з О. Потебнею, у слові 
представлено всю міфологію та світогляд народу. Як сакральний 
феномен, мова інтегрує всі ланки суспільства в єдине ціле, визначає 
характер і долю народу.  

Тож не дивно, що будь-яка держава з усіма її економічними, 
політичними, ідеологічними структурами починається з національної 
мови, котра виступає основою духовності, культури, національної 
моралі, самоідентифікації, ментальності як способу мислення, що 
збігається зі способом життя. Як відомо, у всьому світі твердо 
дотримуються правила: щоб натуралізуватися в країні, найперше 
необхідно скласти іспит з державної мови. Мабуть тому, як свідчить 
історичний досвід, більшість етносів не тільки свідомо, а й на рівні 
підсвідомого негативно ставиться до мовних запозичень, особливо тоді, 
коли вони нав’язуються силою.  

Історичне буття українського народу є досить переконливим 
підтвердженням даного положення. „Меч духовний”, слова в 
українському соціумі, як стверджував Лазар Баранович, мали більшу 
ефективність, ніж навіть козацька шабля. Сила слова, красномовство 
завжди виступали тією силою, котра спроможна була підпорядкувати 
собі навіть незламний козацький дух. Військо запорізьке, яке ще за часів 
Сагайдачного було приписане до Києво-Могилянського братства, саме в 
цьому духовному таборі насичувало свої військові чесноти морально-
релігійними та культурними діяннями. На думку відомого українського 
філософа С. Кримського, образ слова як духовної зброї набуває в цей 
історичний період архетипічного значення, асоціюючись із духовною 
батьківщиною рідної мови1. Морально-духовне значення мови, як і 
факторів державотворення, культури та віри, знайшло своє переконливе 
вираження і під час Помаранчевої революції, де гідність національного 
духу органічно поєднувалася з підкреслено шанобливим ставленням 
спільноти Майдану до української мови, намаганням саме нею 
спілкуватися. 

Переважна більшість фахівців вважає, що й на нинішньому етапі 
розбудови України найвагоміший вплив на ментальність народу, його 
свідомість справляє саме мова, з властивими їй образами, символами, 
поведінковими настановами. Залишаючись, за словами О. Потебні, 
найтривкішим феноменом спадкоємності поколінь і традицій, мірою 
морального, духовного, естетичного і психічного розвитку як окремої 
людини, так і суспільства, нації мова виконує функцію основи 
формування та утвердження такої світоглядної, політико-ідеологічної 

                                           
1 Кримський С. Фортеця української духовності // День. – 2005. – 22 жовтня. 
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системи координат, що уможливлює не тільки внутрішню комунікацію, 
а й сприйняття вселюдського, загальноцивілізаційного через призму 
власної національної культури.  

Саме наявність мови, що найповніше виявляється в соціальній 
виразності індивіда, етносу в цілому як складової частини народу, 
пом’якшує жорсткі й невідворотні глобалізаційні тенденції, котрі 
переконливо підтверджують, що відродження етнічної самосвідомості в 
сучасних умовах іде паралельно процесу асиміляції. Адже як відомо, 
загальнолюдське не існує за межами нації, яка, залучаючи людину до 
людства, акумулює його досвід у своїй специфічній практиці. Отже, є всі 
підстави стверджувати, що загальнолюдське перебуває всередині нації, 
всередині тієї соціокультурної діяльності, котра може набувати 
універсального значення без втрати своєї національної ідентифікації. І 
запобігає зазначеній втраті, передусім, мова, мовна свідомість народу, 
яка, будучи формою самовираження народу, його цивілізаційного 
увиразнення, самим фактом свого існування неспростовно доводить, що 
при всьому посиленні глобальної взаємозалежності людської спільноти 
світ був, є і буде багатоманітним, а існування безлічі людей на планеті 
(як і за попередніх часів) буде нерозривно пов’язане з поняттями 
національної культури і чітких національних орієнтирів у всіх сферах 
життя. Отже, мова і надалі залишатиметься візитною карткою держав, 
переважна більшість яких побудована в Європі за національним 
принципом. Дане положення цілком відповідає реаліям українського 
етносу, який має велику історію, що визначає його як специфічно 
український автопортрет людства. 

Самозрозуміло, що від фактичного реального стану української мови, 
особливостей її функціонування в нашому соціокультурному просторі, а 
значить, від домінування чи не домінування в Україні українського 
менталітету, національної самосвідомості як основи національної 
ідентичності, багато в чому визначатимуться й особливості просування 
нашого народу в напрямі постіндустріального, інформаційного розвитку 
та досягнення симфонії національної культури й постмодерної орієнтації 
світу. Отже, розглядаючи перспективи входження України в європейські 
та світові структури, варто зосередити увагу не тільки і не стільки на 
таких вітчизняних ресурсах інтеграції в сучасний глобалізаційний 
простір як потенціал академічної і галузевої науки, освіти, космічних 
технологій, авіа- та кораблебудування, кваліфікована робоча сила 
(важливість цих складових незаперечна), а насамперед на особливостях 
вітчизняного “Я”. 

У даному розумінні акцентується на тому, що етнос є не тільки 
державним утворенням, а він існує і як внутрішнє утворення, тобто те, 
що проходить крізь нашу особистість, і те, що є підставою наших 
суспільних колективних уявлень. Іншими словами, йдеться, передусім, 
про те, як і наскільки адекватно соціальні процеси переводяться 
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сучасною українською людиною через свою внутрішню соціальність, а 
отже, наскільки ця людина є самостійною, вільною особою, наскільки її 
громадянський, державницький, навіть україноцентричний, у кращому 
розумінні цього слова дух, визначає особливості її внутрішнього світу, 
національної самобутності загалом. Чи усвідомлює ця людина та її 
достойники, що сучасний стан т. зв. “етнічного спокою”, коли її 
ідентичності не загрожують (явно, а не приховано) якісь чинники ззовні, 
аж ніяк не дає підстав аби вважати, що її власна етнічність, буттєвість її 
мови, національна самосвідомість перестали бути соціальною чи 
психологічною проблемою. Іншими словами, чи не спостерігаємо ми 
певну відсутність критичного ставлення української спільноти до самої 
себе або феномен “етнонарцисизму” масової некритичної свідомості. 

Результати досліджень свідчать, що сучасна мовна ситуація в Україні 
далека від ідеальної1. Йдеться насамперед про те, що наявна тенденція 
певного  розширення функціонального тла української мови, котра 
спирається на концепцію державно-творчого, державно-консолідуючого 
потенціалу української мови, співіснує з тенденцією розмивання цього 
процесу, панування в суспільстві думки про вторинність утвердження 
пріоритетності української мови в усіх сферах суспільного життя. І це 
при тому, що русифікація України не лише триває, а й сягнула такої 
глибини, що загрожує самому існуванню української нації як рівноцінної 
серед націй світу. Уражені всі ознаки національної ідентичності: мова, 
культура, ментальність. На Сході та Півдні України ці деформації 
сильніші, ніж в інших регіонах. Про погрозливі національні хвороби 
українців свідчать і нещодавні президентські вибори, на яких 44 % 
виборців проголосували за відверто  проросійського кандидата на вищу 
посаду в державі. Ситуація невизначеності національної ідентичності, 
дуалізму дуже небезпечна для існування держави, оскільки головним її 
опертям є національний патріотизм, котрий своїм корінням сягає саме в 
мову. 

Сплеск зазначених тенденцій збігся в часі з Помаранчевою 
революцією, яка, продемонструвавши високий ресурсний потенціал 
українського суспільства, з одного боку, визначила новий рівень вимог 
революції до мовно-духовних цінностей нації, що знайшло, зокрема, 
своє вираження в наростанні сприйняття етнічними росіянами процесів 
мовного відродження України як цілком природного та закономірного 
явища, а з іншого – переповнила свідомість української спільноти до 
болю знайомим почуттям спокою, традиційною надією на автоматичне 
вирішення наболілих питань, у тому числі мовних, морально-

                                           
1 Граб С. Від зелодства до іродіанства? Або як нам організувати інформаційний 

простір // Дзеркало тижня. – 2005. – 12 листопада; Лозко Г.С. Етнологія України 
(Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект). – К., 2004; Михальченко М.І. 
Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич; К., 2004; 
Радевич-Винницький Я.К. Глобалізація і мовно-інформаційний простір в Україні // Збірник 
наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2005. – Т. VІІ. 
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психологічних, політико-ідеологічних, соціально-економічних тощо. 
Сьогодні, коли Україна перебуває в середині глибокої трансформації, з 
характерним для неї різноманіттям парадигм розвитку, саме проблема 
мови є вирішальною для майбутньої долі української культури та 
української нації взагалі.  

Створення необхідних умов для того, щоб мова відігравала роль 
цементуючої бази консолідації нації передбачає обов’язкове врахування 
того, що в Україні з її особливим культурним і геополітичним 
положенням завжди функціонувало декілька мов. Була 
церковнослов’янська, українська мова, була латинь (яку в школах навіть 
вивчали), була „руська” мова – на якій говорив і писав Г. Сковорода, 
тобто українська “книжна мова”, була російська і польська мови. 
Немонолітність України в цивілізаційному відношенні – частина її жила 
під Австро-Угорщиною (це майже чистий Захід), частина в 
євразійському просторі, а частина у Російській імперії – дає підстави 
стверджувати, що цим частинам України властиві культурні генокоди, 
які відрізняються певними регіональними відмінностями. 

На думку відомого американського політолога, директора Інституту 
стратегічних досліджень при Гарвардському університеті 
С. Хантингтона, саме культурні генокоди визначають особливості тієї чи 
іншої цивілізації, зіткнення між якими поступово стає домінуючим 
фактором світової політики1. Проблема цивілізаційної ідентифікації 
(коду) надзвичайно важлива для України, а тому визначення її 
цивілізаційного статусу, геополітичного положення і внутрішніх 
можливостей, перспектив подальшого прогресу виступає нагальним 
питанням сьогодення. Неувага до цих проблем призводить до збочень 
національної політики практично у всіх її формах виявлення, зокрема 
мовній. Оскільки територія України не виходить за межі етнічних 
українських земель, де ще не так давно (в історичному вимірі) 
домінували українська мова, культурні традиції, православна віра, 
ментальність, тобто головні ознаки української національної 
ідентичності, можна припустити, що виважене “мовне” подолання 
результатів колонізаторської політики тих імперій, до складу яких 
входили українські етнічні землі, є абсолютно реальним завданням.  

Логіка вирішення мовного питання в Україні має максимально 
акумулювати накопичений світовий досвід, але водночас це має бути 
наш суто національний, український мовний проект. Виключно 
складний за своїм змістом системний процес повернення українській 
мові пануючого становища може стати успішним, якщо він перейде із 
суто спонтанного розвитку в суспільно регульоване русло. Для цього 
необхідно, щоб цей процес, по-перше, спирався на попередньо 
сформовані об’єктивні передумови, по-друге, здійснювався еволюційно 

                                           
1 Хантигтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. – М., 2003. 
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(поетапно), по-третє – реалізувався без будь-яких проявів радикально 
насильницького, чиновницько бездумного насаджування мови. І це 
незважаючи на те, що ми живемо в Україні й її щонайприродніша мовна 
аура – українська.  

З історії минулого ІІ тисячоліття людство зробило два головні 
висновки: перший – основним у нашому житті є людський капітал, 
людина, особистість, другий – всяке застосування сили, у яких би 
інтересах воно не вживалося, породжує більше зло, ніж те, на яке воно 
було спрямоване. Язичницькому суспільству можна нав’язати 
монотеїзм, а середньовічній свідомості – буржуазні цінності. Якщо ж 
суспільство не має внутрішніх передумов для прийняття тих чи інших 
ідей, то останні загинуть поза увагою. Суспільство має дозріти, люди 
навчитися з довірою ставитися до проголошених державою цінностей. В 
умовах гострих політичних протистоянь, що стали невід’ємною 
прикметою України останніх років, важливо хоча б на деякий час 
відмовитися від застосування якихось гострих політичних, правових або 
інших акцій стосовно мовного питання.  

Попередній період, якщо не опускатися до буденної свідомості і не 
заперечувати очевидне, незважаючи на цілком природну 
неоднозначність його оцінок, залишив помітний слід у підвищенні 
статусу й ролі державної мови. Водночас у нас немає підстав 
стверджувати, що повністю вирішена проблема створення всіх 
об’єктивних передумов поетапного поглиблення процесу надання 
українській мові  адекватного їй місця і ролі в суспільстві. За відсутності 
цих передумов зусилля спрямовані на покращення ситуації, що склалася, 
будуть позбавлені конструктивного змісту. Йдеться, передусім, про брак 
осмисленої політики в царині державної мови. Основними сюжетами 
цієї політики, які переходять з одного часу в інший, є лише два. Перший 
сюжет – „мовні питання в країні вирішують не ті...” Другий – „люди 
відповідальні за стан української мови в країні, роблять не те...” Подібна 
сюжетна недостатність мовної політики примітизує її, робить 
безваріантною та нетворчою, що призводить врешті-решт до 
придушення усіх раціональних починань. Як наслідок, переважає або 
постановка позачасових цілей, або відсутність стратегічного підходу, 
відмова від роботи на конкретно визначену перспективу. У результаті 
немає ні наступництва, ні поступальності в розвитку, а, значить, не 
стільки відсутність змін узагалі, скільки відсутність необхідних тут і 
зараз змін. 

Потрібно також враховувати обмеженість дії економічного фактора, 
зокрема фінансової підтримки у вирішенні питання, що розглядається. 
Навіть якщо припустити, що ця підтримка носитиме оптимальний для 
наших господарських реалій характер, набуде справді державницьких 
рис, то і в цьому разі сподіватися на помітні зрушення не варто. Глибина 
та міцність морально-духовних перетворень, їх динаміка в багатьох 
принципових аспектах визначається рівнем розвитку економіки, 
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ступенем економічного розкріпачення особи. У 2004 р. номінальний 
рівень ВВП на одну особу в Україні становив лише 1363 доларів США (у 
Франції, де мовні питання ніколи не випадають з поля зору політиків, – 
приблизно 30 тис.). За індексом людського розвитку, який обчислюється 
ООН (враховуються такі показники: середня  тривалість життя, рівень 
грамотності та освіти, доход на  душу населення) Україна посідає 80-те 
місце, Польща – 37-ме, Естонія – 42-ге, Росія – 60-те1. Беручи до уваги 
темпи розвитку нашої економіки, навіть включаючи бажаний сценарій 
„економічного дива”, можна з упевненістю констатувати, що економічна 
складова вирішення нагальних питань з проблем мови ще досить 
тривалий час залишатиметься недостатньо ефективною. 

Системні перетворення в політиці й економіці, і у всіх без винятку 
сферах суспільного буття сьогодні постають чи не головною 
передумовою очікуваних зрушень у мовній сфері. Здійснення цих 
перетворень вимагає певного прориву реальності – вторгнення у 
свідомість мас і еліт розуміння необхідності внесення в національну 
міфологію (або „педагогіку духу”, як визначав Гегель) нових виховних 
елементів і, насамперед, виробництво таких символів національного 
успіху, саме існування яких унеможливлювалося б поза україномовним 
середовищем, поза здійсненням зросійщеними українцями внутрішньої 
мовної революції. 

Особливого значення в цьому плані набувають нові соціокультурні 
ідеї, здатні й адекватно виражати світові духовно-культурні зрушення, і 
одночасно розвивати модерні національні культурні форми, ті базові 
цінності, які слугують виробленню єдиної картини світу для всього 
населення країни, збереженню національної ідентичності. В Україні такі 
соціокультурні ідеї починають викристалізовуватися в поезії, музиці, 
галузях культури, пов’язаних з формуванням людських почуттів. 
Важливо ці ідеї не прогавити, зацікавити ними той суспільний загал 
(передовсім молодь), якому конче потрібно відчувати себе на вістрі 
світових новаторських виявлень. Оскільки ж останні в нашому 
соціокультурному просторі виразно промовлятимуть українською 
мовою, то вона має всі підстави органічно вписатися в духовний портрет 
цієї просунутої особистості. Не мода на українськість, а внутрішня 
потреба в останній може виявитися тим прищепленим геном 
національного самовизначення, позбутися якого буде неможливо без 
руйнування власної душі, особистісного „Я”. 

Отже, йдеться про зміну загального психологічного клімату в країні 
не через суворі приписи державних декретів, а через обережні кроки, що 
плекають те українське, яке насичує душі людей новими світоглядними 
смислами. Звичайно, такий процес важко форсувати, він довготривалий, 

                                           
1 Чухно А.  Нова економічна політика (теоретико-методологічні засади) // Економіка 
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але наслідки його можуть виявитися незворотними, оскільки 
відбуватиметься він не на рівні державницького тиску, а на рівні  
внутрішніх духовно-моральних зрушень особистості, для якої значення 
української мови не обмежуватиметься її привабливим іміджем або 
вищезгаданою модою на українське, котра як будь-яка мода є мінливою. 

Радикальне розширення бази української мови, повернення їй 
функціональної повноти, мабуть, відбудеться тоді, коли створиться 
критична маса таких людей, для яких проблема подолання такого 
дефіциту нашої свідомості як національний нігілізм та почуття 
меншовартості назавжди втратить свою актуальність. Основним 
соціальним носієм демократичної культури, що ґрунтується на 
конкретно-історичних національних засадах, вважається середній клас, в 
умовах відсутності якого демократія реалізується у спотворених формах. 
У цьому випадку парламент, партії та преса з механізмів демократії 
перетворюються на інструменти популізму та реалізації бюрократичних 
інтересів, які аж ніяк не збігаються з інтересами духовно-культурного 
відродження нації. Критичною масою середнього класу, яка забезпечує 
його реальний вплив на політичні та соціально-економічні процеси 
прийнято вважати не менш як половину дієздатного населення. В 
останні роки в Україні частка середнього класу зросла до 20 %, що, з 
одного боку, є приводом для певного оптимізму, а з іншого – для 
розуміння складності тих завдань, які ще потрібно вирішити 
найближчим часом.  

Виробництво нових символів національного духу та їх затвердження 
в моральній свідомості української спільноти є невіддільним від 
вирішення проблеми подолання інформаційного дефіциту та низької 
культурної комунікації між регіонами. Цьому має сприяти т. зв. „ефект 
демонстрації” (зокрема, зразків національно-державних підходів до 
вирішення проблем сьогодення), який в умовах посилення ролі 
інформаційних потоків у формуванні масової свідомості може відіграти 
роль локомотива українізації окремих регіонів, зменшуючи залежність 
останніх від наявності відповідних економічних і соціально-духовних 
передумов. Нині ж спостерігається інформаційна блокада, яку протягом 
останнього часу вміло організовує провладна еліта (останні 
президентські вибори переконливо це підтверджують). В результаті 
місцеве населення позбувається можливості вільно, без перешкод 
засвоювати й орієнтуватися на національні політичні, економічні й 
духовні стандарти. Натомість триває процес руйнування та знищення 
тих пагонів національного духу, які протистоять архаїчним імперським 
цінностям сусіда – збирача земель. Йдеться, зокрема, про існуючу між 
Україною і Росією нееквівалентність інформаційного обліку, котра 
призводить не тільки до підтримання у населення досить високого рівня 
песимізму щодо майбутнього українського суспільства, а й загрожує 
самій мовно-знаковій системі українців. Пошук шляхів подолання 
залежності держави від зовнішнього інформаційно-ідеологічного тиску, 
ефективного захисту власного інформаційного простору постає чи не 
найнагальнішою проблемою сьогодення. 
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Без вирішення цих завдань фактично унеможливлюється формування 
єдиної політичної нації, як гаранта відродження титульної державно-
творчої нації з властивими їй мовою, моральними та життєво-ціннісними 
орієнтаціями. Одним з результатів відсутності в Україні політичної нації 
є конфронтація категорій населення залежно навіть не від мовної їхньої 
належності, а від їхньої політичної культури і, як наслідок, брак глибоко 
вкоріненого національного усвідомлення громадянської 
відповідальності, без якої ані мовна, ані будь-яка інша проблема 
подальшого духовного поступу народу вирішена бути не може. Зокрема, 
неможливо досягти масового усвідомлення належності до однієї мовно-
культурної спільноти, яке є запорукою політичної стабільності 
національної держави, зміцнення її єдності, цілісності. Світовий досвід 
показує, що саме зазначена відповідальність робить мовно-культурний 
фактор, точніше мовне й культурне самоутвердження, органічною 
складовою світоглядних засад сучасного громадянина, однією з 
найважливіших структур „програмного забезпечення” суспільства. Поза 
цією відповідальністю 10 стаття Конституції про утвердження 
української мови як державної і надалі залишатиметься переважно на 
папері. 

 
 

Ведмідь І.Г. (Корсунь-Шевченківський) 
 

ПРОБЛЕМА ПОСИЛЕННЯ 
ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ МОВИ 

В КОНТЕКСТІ НАРОЩЕННЯ АВТЕНТИЧНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

 
У статті висвітлюються проблеми сучасного стану української 

мови як основи національної культури, проаналізовані підходи сучасних 
дослідників до їх вирішення. Автор пропонує шляхи посилення її захисних 
механізмів, які б об’єднали зусилля “материкової” України та діаспори.   

 
Нація, як і будь-яка інша спільнота людей, не може ні сформуватись, 

ні існувати без спілкування її членів, без збереження ними історичної 
пам’яті, надбань духовності, самоусвідомлення, без ідентифікації – 
відчуття належності до цієї спільноти. Універсальним засобом 
здійснення всього цього є мова. 

Рівень володіння словом завжди визначав рівень загальної культури 
та освіченості. Русифікаторська політика, що проводилася не одне 
століття, призвела до асиміляції української культури. Унаслідок цього 
впродовж багатьох років одним з найбільш хвилюючих питань в Україні 
є питання мови як головного складника національної культури. Якою ж 
мовою говоритиме Україна років через 20 – 50? Чи довго (і в якому 
вигляді) протримається українська мова в діаспорі? Чи можливе 
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повноцінне функціонування національних мов в умовах європейської 
інтеграції? Що є більшим злом для української мови – російсько-
український чи англо-український суржик? Чи можливе посилення 
захисних механізмів української мови демократичним шляхом, без 
примусового нав’язування її російськомовному населенню? Як 
підвищити мовно-культурний рівень населення України в умовах 
фактичної двомовності? Питань, як бачимо, чимало, і на жодне з них 
немає однозначної й короткої відповіді.  

Основна наша мета – розглянути в соціолінгвістичному ракурсі 
питання форми побутування та сучасного стану української мови, 
спрогнозувати можливі шляхи посилення її захисних механізмів. 
Зазначений напрям дослідження передбачає перенесення акцентів з 
аналізу мови як замкненої в самій собі системі на комунікативний аспект 
її функціонування. У нашій ситуації це неминуче ставить у центр 
дослідження проблему українсько-російського білінгвізму, 
співвідношення двох мов на території України, проблему мовної 
поведінки особистості у двомовному соціумі. Не менш важливим є 
аналіз деформацій, яких зазнає внутрішня структура української мови, 
розмивання її норм і появи змішаних типів усного мовлення. 

Незважаючи на довгий період бездержавності, українська нація в 
постійному протистоянні асиміляційному тискові зуміла зберегти свою 
мову – основу національної культури й ідентичності, а відтак не 
втратила найголовнішого засобу консолідації населення в межах своєї 
держави. На початку 90-х років було чимало зроблено для розширення 
функцій державної мови. Її було впроваджено в адміністративно-
управлінську сферу, систему освіти, дещо активізувалося її вживання в 
різних галузях суспільного життя. Однак непослідовність влади у 
ставленні до української мови, відсутність програми мовно-культурної 
політики і механізмів контролю за виконанням 10 ст. Конституції 
України призвели до послаблення її позицій. Це відкрило шлях 
новітньому наступові русифікації, що стає все більш нахабною. Досить 
згадати хоча б останні відверто антиукраїнські виступи відомих 
політиків (наприклад, В.Медведчука), репортажі телеканалу “Інтер” у 
відповідь на набуття законної сили двох кодексів – Громадянсько-
процесуального і Кодексу адміністративного судочинства України, 
згідно з якими все судочинство в Україні має проводитися виключно 
державною мовою.  

Щодо нинішнього становища української мови досить цікавим є 
дослідження мов у соціолінгвістичному аспекті, за яким О. Ткаченко 
виділяє такі типи мов:  

одноосібна мова; 
частково-генераційна; 
частково-етнічна; 
частково-територіальна мова; 
повнотериторіальна; 
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(повно- і) позатериторіальна мова1. 
Українську мову в східному регіоні  дослідник відносить до мов 

частково-етнічного типу (мова т. зв. неповної нації, малопоширена у 
великих містах і серед вищих соціальних верств етносу на його 
етномовній території). Повноетнічною, але частково-територіальною є 
українська мова в західних областях. До речі, єдиною слов’янською 
(повно- і) позатериторіальною (мононаціональною) мовою є російська, 
проти “пригнічення” якої так палко виступають деякі наші політики, 
заробляючи голоси російськомовного, а більше суржикомовного 
електорату.  

Звідки така ситуація на Сході? Ще І.С. Нечуй-Левицький писав свого 
часу: “Московська школа на нашій Україні багато одрізнила луччих 
людей од свого народу, од свого плем’я, од сім’ї, од батька й матері. А 
знов народ дуже одрізнив себе од ... вчених українців...” Тож і 
сприймається російська мова, хай і калічена, як мова освічених, міських 
на противагу простій, сільській українській. Тому й ламає язик 
центрально- та східноукраїнська провінційна молодь, потрапивши до 
великого міста. 

Що ж до перспектив подальшого існування української мови 
звернімось до прогнозів В.Радчука, який передбачає на теренах України 
взаємодію і змагання в життєздатності: 

літературної української мови; 
літературної російської мови; 
розцвіченого українізмами (відсотків на 10-15) колоніального 

відгалуження російської мови; 
зросійщеної, а ще й трохи англізованої української мови; 
українського місцевого варіанту англійської мови (укрлиш); 
англізованої української мови (уперше ґрунтовно досліджена 

Ю.Жлуктенком стосовно США і Канади); 
піджино-суржика укреслиш – мішанки української, російської та 

англійської мов; 
англізованого укр’язу (піджин, а далі й креол з тектонічними змінами 

у граматиці й фонетиці)2. 
Замислитись є над чим.  
Сьогодні українська мова посідає 20–те місце в світі за економічним 

параметром і 21 – за демографічним. Але цей варіант оцінки В. Радчук 
називає оптимістичним, оскільки ще ніхто не розробив переконливих 
критеріїв і методик визначення кількості користувачів української мови: 
жодна статистика не ступенює рівнів знання української мови бодай на 
кілька градацій. Коли статисти стверджують, що українською розмовляє 

                                           
1 Ткаченко О. До соціолінгвістичної класифікації мов у її слов’янській специфіці і 

динаміці // Мовознавство. – 2005. – № 3-4. – С. 64. 
2 Радчук В. Параметри і взаємодія мов // Дивослово. – 2005. – № 6. – С. 37. 
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85,2% населення України (за переписом  2001 р.), то вони не враховують 
суттєвих речей: як розмовляє, за яких обставин, як часто. Правовий 
статус державної мови не став складником її політичного виміру як мови 
нації. Більше того, частина претендентів під час  виборчих кампаній 
намагається уникати мовного питання, адже що там доля мови, коли 
вирішується доля президентського чи парламентського крісла? Частина 
ж розігрує його як козирну карту, обіцяючи електорату в зрусифікованих 
східних та південних областях офіційне затвердження двомовності. Такі 
обіцянки допомогли прийти до влади Л.Кучмі, основну ставку саме на це 
робив В. Янукович. Не приховує свого справжнього обличчя й лідер 
СДПУ(о) В.Медведчук: “Ми давно взяли на себе відповідальність 
відслідковувати усі порушення прав російськомовних громадян в 
Україні”, “П’ять російськомовних шкіл для такого міста як Львів – це 
виклик російськомовному населенню Львова”,  “...статус російської 
мови потрібно підняти так, щоб різниця між статусами двох мов не 
ущемляла прав російськомовних громадян”. І все це, за словами того ж 
таки Медведчука, тільки заради “збереження голосів тих, хто 
підтримував нас (СДПУ(о), авт.) під час попередніх виборчих 
кампаній”1. Забуває пан Медведчук про те, що зі 174 шкіл Донецька 
лише 4 з українською мовою навчання, а на Луганщині українською 
мовою в школі навчається лише 9% дітей, хоча українці в області 
становлять 57,9%; що з 59 книг, які видаються в Україні, лише 1 
українськомовна, що в інформаційному просторі заледве набереться 20% 
українськомовної продукції.  

Такий стан справ – одна з причин відсутності єдності  нації, її 
розколу на Захід і Схід, бо, за словами О.Пахльовської, “маємо 
суспільство з печерним рівнем культурної і мовної свідомости”2. 
Двомовність же, не ставши дозволеною де-юре, де-факто є вже 
реальністю. Досить згадати хоча б популярні телепередачі, один з 
ведучих в яких розмовляє російською, а інший – суржиком, який нам 
пропонують сприймати як українську (програма “Шанс” на телеканалі 
“Інтер”). Не кращим варіантом є аплікаційно-епізодичне  використання 
української мови в загалом російськомовних телепрограмах (новини 
спорту на телеканалі “Інтер”), періодичних виданнях (“Акцент”, м. 
Черкаси). 

Не можна не враховувати й фактор украй низької громадянської 
активності українців стосовно  питань мови, національної культури. 
Аналізуючи нову хвилю еміграції, проф. В.Ісаїв оприлюднив статистичні 
дані, які шокують: протягом 1991–2001 рр. до Канади виїхало майже 20 
тис. емігрантів з України. Лише 9% з них вступили до існуючих 
українських організацій у Канаді, 4% – до українських організацій для 
                                           

1 Медведчук В. Украинское общество нас обязательно услышит // Акцент. – 2005. – 
№ 39. – С. 2. 

2 Пахльовська О. Біном “Україна – діаспора” сьогодні: криза і перспектива // 
Сучасність. – 2002. – № 5. – С. 92. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том Х 
 

 60

новоприбулих. Усього 8% прибулих беруть участь у заходах українських 
організацій, а 48,2% – ніколи. 50% посилають дітей до українських шкіл. 
82% читають українсько-канадські газети, 66,8% цікавляться 
українською політикою. Практично всі розмовляють суржиком1. Як 
бачимо, не спрацьовує навіть фактор ностальгії. І все це через недовіру 
до офіційних організацій, які на Батьківщині вже традиційно 
забюрократизовані (діють за принципом “забув зробити – не забудь 
записати”), бездіяльні, особливо на периферії. Отож маємо ту саму 
ситуацію, що й сто років тому: проблемами мови переймається лише 
незначна частина українського суспільства, здебільшого з когорти 
письменників та філологів, та й то більше на словах. Тому заповнені 
зали на концертах Вєрки Сердючки – реальний показник мовно-
культурного рівня в державі.  

Неабиякою загрозою для самого існування української мови є 
суржик. Чітке визначення суржику і пов’язаної з ним загрози 
розмивання норм української літературної мови дав свого часу лише 
Б.Антоненко-Давидович: “Недобре, коли людина, не знаючи гаразд 
української чи російської мови або тої й тої, плутає обидві ці мови, 
перемішує їхні слова, відмінює слова однієї мови за граматичними 
вимогами другої, бере якийсь притаманний саме цій мові вислів і 
живосилом тягне його в іншу мову, оминаючи традиції класичної 
літератури й живу народну мову”2. Сьогодні переважна більшість 
населення України розмовляє суржиком (десятки мільйонів). Тих 
небагатьох, хто говорить правильно, сприймають як чужаків чи диваків; 
це своєрідна українська діаспора в Україні. За образним висловом 
Ю.Андруховича, суржик – це “кровозмісне дитя білінгвізму”3.  

Як учитель-словесник, не можу оминути проблему суцільної 
безграмотності. Сьогоднішньому школяреві незалежної України, який 
своєю рідною мовою вважає українську, важко побудувати бодай кілька 
речень без мовних огріхів. Маючи статус представників найспівучішої 
нації, наші діти виховуються на беззмістовних російськомовних 
шлягерах, які подають зразок люмпенізованого мовлення, характерними 
ознаками якого є убогий словник, спрощені синтаксичні конструкції. 
Спілкування підлітків з довкіллям все більше обмежується 
комп’ютерними забавками з російсько-англійською мовою 
користування. Як можна засвоїти наймелодійнішу мову в світі, якщо 
звідусіль на нас лавиною спадають лише мовні покручі? У громадському 
транспорті чуємо “слідуюча зупинка”, у магазинах читаємо “грудінка”, 
“конфєти”. Справжнім родовищем помилок стала реклама: 

                                           
1 Про найновішу хвилю іміграції (1991 – 2001 рр.) // Українська культура. – 2002. – 

№ 6. – С. 14. 
2 Антонечко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 1991. – С. 12. 
3 Андрухович Ю. Орім свій переліг ... І сіймо слово // Урок української. – 2001. – № 7. – 

С. 2.  
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“найбухгалтерська газета”, “нова економічна упаковка”, “авіаквитки до 
любого міста Америки” тощо. Тому й слова “падалишнє листя” в 
диктанті діти записують як “пада лишнє листя”, перекодовуючи їх на 
“свою” мову.   

Україномовна освіта на тлі російськомовної масової культури  не 
тільки поглиблює розрив між побутовою мовою і мовою спілкування, а й 
знецінює ефективність виховання національно свідомих громадян, бо 
національна свідомість формується тільки в своєму мовно-культурному 
середовищі. 

Активне витіснення української мови спостерігається в пресі, у 
книговидавничій галузі (в Україні залишилося реально діючих близько 
150 малопотужних видавництв, які разом видали продукції менше, ніж 
одне московське видавництво АСТ). Маємо повторення імперського 
проекту русифікації України, запропонованого бароном Корфом півтора 
століття тому: заполонити край дешевими російськими книгами.  
Додамо сюди ще й повну відсутність нових україномовних літературних 
творів для дітей середнього та старшого шкільного віку.  

У зв’язку з наявністю складного комплексу соціальних та мовно-
культурних проблем (функціонування як бездержавної; різні мовно-
літературні традиції Західної і Східної України (до 30-х років) та 
“материкової” України й західної діаспори згодом; перехід на 
користування її літературною формою населення, яке не має достатнього 
рівня володіння мовними нормами) актуальним стало питання 
нормативних засад української мови. Ще в кінці ХІХ ст. у тривалій 
дискусії зіткнулися різні погляди західноукраїнської та 
східноукраїнської інтелігенції на шляхи розвитку української 
літературної мови. Опонентам вдалося дійти згоди щодо визначення 
напряму розвитку літературної мови, до складу якої було включено 
мовні набутки Галичини, Буковини, що розширювало стилістичний 
діапазон української мови і підносило її на новий щабель розвитку. 
Згодом опонентами стають представники діаспори з одного боку й 
“материкової” України з іншого; у проблемі ж акцент зміщується на 
питання правописної системи. До сьогодні ми користуємось різними 
правописами, що, на наш погляд, аж ніяк не сприяє утвердженню єдності 
української нації. Та й сам сучасний правопис з його величезною 
кількістю винятків і приміток, з його непослідовністю неспроможний 
вилікувати українське суспільство від “лінгвістичної шизофренії” 
(діагноз О.Пахльовської)1. Так для переліку випадків уживання великої 
букви знадобилось 13 сторінок; причому на 32 правила припадає 36 
приміток. Можна з упевненістю стверджувати, що в повному обсязі 
цими правилами не володіє жоден шкільний учитель, не кажучи вже про 
тих, хто не має філологічної освіти. Не менш актуальними є й інші 

                                           
1 Пахльовська О. Біном “Україна – діаспора” сьогодні: криза і перспектива // 

Сучасність. – 2002. – № 5. – С. 91. 
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проблеми: вживання форм кличного відмінка; закінчення іменників ІІ 
відміни чоловічого роду в родовому відмінку; правопис прислівників. 
Згадаймо ще й лінгвістичні експерименти в засобах масової інформації, 
які примушують нас  постійно “заглядати у словник” і здивовано 
запитувати себе: “То як же правильно: немає авто чи авта, донька чи 
донька, єдності чи єдности, Голландія чи Голандія?” Ми звикли вважати, 
що зразком правильного, літературного мовлення є мовлення дикторів 
радіо й телебачення, що норми літературної мови фіксуються у 
словниках. Що ж, виходить, на двох українців припадає не тільки три 
гетьмани...  А останнім часом, здається, вже всі зрозуміли, що й зі 
словниками в нас скрутно: не витримує критики 11-томник, завмерла 
робота над етимологічним словником, годі й намагатися знайти в 
продажу словник паронімів.  

Мова, культура й етнос становлять неподільну єдність, а тому 
змішування різних етномовних систем – це не просто заміна одних 
мовленнєвих структур та елементів іншими, це – духовна руйнація, 
духовне спустошення, розмивання нашого менталітету та “закоріненого 
в історію, культуру, у саме єство народу когнітивного, сенсорного, 
експресивного, творчого і комунікативного досвіду, який, без 
перебільшення, налічує трохи чи не два тисячоліття”1. Якщо наше 
суспільство не змінить мовно-культурних орієнтацій, процеси 
соціокультурної деградації можуть набути незворотного характеру. А 
отже, не втрачає своєї актуальності проблема посилення захисних 
механізмів мови. Маємо впевненість, що українській мові від братньої 
білоруської  «лінгвістичний СНІД» (авт.) ще не передався.  

Наші підходи до вирішення проблем української мови побудовані на 
необхідності визначити той світоглядно-психологічний інваріант народу, 
який ми позначаємо як «українська душа». Щоб відчути її в собі, треба 
відчувати свою кровну спорідненість із цією землею та народом, його 
історією та культурою, звичаями та ментальністю. Українська душа 
зародилась у своїй первинній визначеності саме тоді, коли наші 
язичницькі предки з індоєвропейськими коренями у важкій праці та 
боротьбі освоювали світ – сприйманням, переживанням, осмисленням, 
діями. Звичайно, то народжувався лише першоескіз української душі, її 
праформа. Але знати своє походження нам потрібно. 

Величезні періоди неволі в нашій історії були, по суті, спробами 
деформувати душу народу, асимілювати її в іншому мовно-культурному 
середовищі, забрати віру та пам’ять, врешті, знищити як етнос.  Проте 
визначальною рисою українців завжди була волелюбність. Періоди 
здобуття незалежності – хоча б і часткової, нетривалої, компромісної – 
були короткими періодами розквіту України, становлення державності, 

                                           
1 Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до теорії мовного 

релятивізму). – Львів, 2002. – С. 19. 
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посилення  духовності, підвищення міжнародного статусу та авторитету 
нації та держави. Тому незалежність є визначальною цінністю нашого 
народу, історичним шансом для відродження національної культури, 
мови. Але сьогодні ми постали перед необхідністю усвідомити, що 
однієї волі замало, щоб потужно й ефективно реалізувати власний 
потенціал. Для подальшого якісного стрибка у розвитку, усвідомлюючи і 
добровільно приймаючи реальність, необхідно діяти, використовуючи  
могутню мотиваційну силу бажань та прагнень. Вимоги глобального 
інформаційного суспільства до знань та інтелекту людини посилюються 
у геометричній прогресії. Тому потрібна орієнтація освітньо-виховних 
програм на розвиток творчого мислення, інтелектуальної 
нестандартності, здатності генерувати нестандартні ідеї, уміння 
подивитися на звичне з незвичного ракурсу. 

Аналізуючи реалії сьогодення, бажано уникати крайнощів: перша 
крайність у тому, що нинішній стан української культури дехто оцінює 
як суцільно негативний, друга – у тому, що нинішній стан справ 
прикрашається. Необхідно об’єктивно проаналізувати наявне  і показати 
перспективні паростки  розвитку. 

Сучасна державність України виникла, передусім, як результат 
розпаду наддержави. На жаль, тісне спілкування України та діаспори не 
було ознакою культурного життя в наддержаві. Отож сьогодні ми маємо 
активізувати наші взаємовідносини, наполегливо зменшувати, а потім і 
ліквідувати прояви залежності нашої культури від російської. Не 
сподіваючись, що хтось це зробить за нас, маємо боротися за 
утвердження національної  культури, давати принципову оцінку будь-
яким заявам, позиціям чи діям, які заважатимуть культурному 
відродженню України. 

Завжди гострим та болючим було для України поняття нації. 
Розколюючи українську націю, сіючи розбрат, підкреслюючи 
відмінності «східняків» та «західняків», православних та католиків, 
антиукраїнські сили діяли за методом «розділяй та володарюй». 
Сьогодні мовне питання успішно можна вирішувати лише за умови 
поглиблення порозуміння між регіонами, конфесіями.  

«Суспільство, інтелектуальні проводирі якого втрачають уміння 
формувати, оцінювати  й розуміти силу мови, обертається на рабів для 
тих, хто це уміє робити»1. Багато чого потрібно зробити в державі, щоб 
українська мова посіла належне їй місце і сповна виконувала свої 
функції. О.Горошкіна пропонує курс української мови в достатньому 
обсязі ввести до навчальних планів шкіл усіх типів. «Учити державної 
мови – найважливіше соціальне замовлення, оскільки від цього залежить  
підготовка майбутнього інтелектуального потенціалу країни»2.  На наш 

                                           
1 Дана Джойя. Чи воскресне поезія? // Америка. – 1994. – Лютий (№ 447). – C. 51. 
2 Горошкіна О. Роль соціальних чинників у навчанні української мови // Дивослово. – 

2002. – № 5. – С. 3. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том Х 
 

 64

погляд, це була б вагома підтримка державної мови. Але натомість 
маємо зменшення кількості годин української мови в загальноосвітніх 
школах. За  програмою у 5 класі на вивчення рідної мови відводиться 
замість п’яти три з половиною години.  

Л. Масенко як вихід із кризового стану усних форм побутування 
мови пропонує поширення української літературної мови через систему 
освіти, засобів масової інформації, культури1. Традиційний підхід. На 
перший погляд, саме ці шляхи  здаються найбільш ефективними. Та 
варто уважніше придивитися до наших сіл, містечок, міст; поцікавитися 
їх “культурним” життям, і розуміємо, що ця думка потребує уточнення. 
Так культурне життя Корсунщини животіє завдяки ентузіазмові 
(фінансується з місцевого бюджету): працівники культури  працюють 
переважно на неповну ставку, у районі немає жодної сучасної 
бібліотеки. Що вже говорити про бажану комп’ютеризацію, про сучасну 
літературу. Справжнє стихійне лихо – зимовий холод: установи 
культури не опалюються вже кілька років. Заходи, які все ж час від часу 
проводяться, нічого спільного з українською культурою не мають (за 
винятком оглядів-конкурсів самодіяльних колективів). Така ж ситуація, а 
то й гірша, склалась і в інших регіонах.  

Не меншу скруту переживає й освіта. На думку Г.Клочека, “система 
шкільної філологічної освіти тримається на “трьох китах”, трьох 
обов’язкових точках опори: учитель, програма, підручники й 
посібники”2. Про програму ми згадували вище. Додамо лише, що ігри з 
програмами не сприяють підвищенню рівня знань. Стало вже традицією 
через один-два роки міняти програму з літератури, не забезпечуючи 
школярів підручниками. Результат – учні не читають українських 
художніх творів. Шкільні бібліотеки повністю не забезпечені й 
підручниками з рідної мови. Батьки змушені платити 18-20 грн. за 
підручник (при середній зарплаті на Корсунщині – 500 грн.), щоб дитина 
могла повноцінно навчатися. Сьогодні вчителі-словесники навчають 
дітей рідної мови всупереч державній політиці, всупереч перешкодам, 
які виставляє Міністерство освіти і науки України та безліч бюрократів з 
відділів і управлінь освіти. Зарплата вчителів не дає змоги 
передплачувати хоча б частину фахових видань, про вихід до системи 
Інтернет педагоги лише мріють. Формувати ж повагу до національних 
традицій, культурних надбань українського народу без урахування 
реалій сьогодення – все одно, що примушувати сучасну молодь 
одягатися за модою ХVІІ ст. 

У статті “Наша мовна оригінальність” В.Задорожній закликає 
розкрити механізм породження помилок і зламати копіїстський 
                                           

1 Масенко Л. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір. – К.: Вид. Дім “КМ 
Академія”; Всеукр. т-во “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, 2004. 

2 Клочек Г. Сучасна шкільна мовно-літературна освіта: спроба системного аналізу // 
Дивослово. – 2002. – № 4. – С. 28. 
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стереотип щодо української мови, тоді, на його думку, “боротьба за 
чистоту й правильність мовлення стане справою кожної людини, яка 
сприймає його як складник власної культури”1. Можливо, хтось 
розцінить це як песимізм, але від слів “стане справою кожної людини” 
надто вже повіває утопією, особливо для тих, хто знає реальний рівень 
елементарної грамотності в суспільстві. 

“Є два способи забезпечити статус престижності для своєї мови. 
Перший – через усебічний розвиток суспільства на шляху прогресу. 
Другий – шляхом утиску інших мов політичними, військовими, 
економічними засобами”2. Другим способом утверджувалась в Україні 
престижність чужої мови. Як бачимо, досить ефективно. Але такий шлях 
не гідний нації, що створила першу в Європі демократичну 
Конституцію.  

Отож вважаємо, що найбільш ефективним у відродженні, 
утвердженні української мови буде комплексний підхід, тобто діяти 
треба не через систему освіти, засобів масової інформації та культури, а 
розвиваючи одночасно усі ці компоненти, відроджуючи національні 
традиції.  

Сьогодні для нас головне – подолати комплекс меншовартості. 
Звичайно, цього не досягти без економічного зростання держави. Тільки 
сукупність цих чинників сприятиме утвердженню української мови в 
нашій державі. Ставлення громадян (незалежно від їхньої етнічної 
належності) до державної мови є показником їхнього ставлення до 
держави. Ставлення ж до рідної мови є індикатором національної 
свідомості і рівня культури народу, його цивілізованості. Культ рідної 
мови – вияв певності нації у своїх силах, її віри в своє майбутнє. Мова 
органічно поєднана з психікою, з глибинами свідомого і підсвідомого.   

На жаль, наша держава ще так і не визначилась із пріоритетами 
розвитку: чи то подарувати російській мові статус державної в обмін на 
російський газ, чи то прямувати в Європу, породжуючи фірми з назвами 
на кшталт “Так треба продакшн”. А от свої мова, культура пробачать. 
Така вже наша ментальність.    

Оскільки держава відмовилася від політики захисту української 
культури, це завдання мають виконувати освітні заклади, громадські 
організації і “материкової” України, і діаспори. Повернення  в наше 
суспільство національної гідності пов’язане з формуванням на масовому 
рівні мовної стійкості. Важливо основну увагу зосередити на роботі з 
молоддю. В українських містах, містечках необхідно створити 
молодіжні осередки з українськомовним спілкуванням, які б активно 
співпрацювали з молодіжними осередками в діаспорі. Користь очевидна 
для всіх: українська молодь з діаспори матиме можливість 
                                           

1 Задорожній В. Наша мовна оригінальність // Дивослово. – 2005. – № 6. – С. 51. 
2 Радевич-Винницький Я., Іванишин В. Мова і нація: Тези про місце і роль мови в 

національному відродженні України. – 5-те вид. – Кам’янець-Подільський: АБЕТКА, 2003. 
– С. 49. 
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удосконалювати своє мовлення, відчути енергетику землі предків; юнаки 
й дівчата “материкової” України змогли б по-іншому подивитись на 
українські традиції, звичаї, були б зацікавлені шліфувати своє мовлення. 
Наявність середовища одномовців є неодмінною умовою збереження 
національної мови, культури й ідентичності. 

Початок такої роботи вже є: цього літа у Косові діяв табір “Зустріч – 
2005”, у якому разом відпочивали і спілкувались українські й канадські 
школярі. Ми ж пропонуємо поширити цей проект у центральні та східні 
області України: організувати Інтернет-центри, через які можна було б 
підтримувати спілкування з ровесниками закордону протягом цілого 
року; створити українськомовні інформаційні центри, де можна було б 
попрацювати з художньою і науковою  літературою; організувати випуск 
спільних періодичних видань; проводити спільні фестивалі української 
пісні. Особливо ефективним міг би бути зв’язок з навчальними 
закладами нового типу. Опитування, проведене серед школярів Корсунь-
Шевченківської гімназії, показало, що юні корсунці мають величезне 
бажання познайомитися з українцями-ровесниками, які проживають в 
інших країнах.  

Уже не один рік діє чудовий проект – Міжнародний конкурс знавців 
української мови імені П.Яцика. Однак організовують перші два тури 
його  районні відділи освіти, працівників яких навіть умовно не можна 
назвати менеджерами. Тому ні діти, яким  не пощастило  перемогти в ІІІ 
чи в ІV етапах цього престижного конкурсу, ні їхні вчителі так і не 
можуть зрозуміти його основного завдання: переможці районного етапу 
залишаються непоміченими, бо керівники райво навіть на грамоти не 
можуть знайти коштів. Пропонуємо внести зміни до організаційних 
засад конкурсу. Хочеться відзначити активне просування конкурсу на 
зрусифіковані території. Так Шостий мовний конкурс стартував цього 
року в Криму. 

Реальні можливості позитивного впливу на широкі верстви населення 
України мали б телевізійні проекти, які б спеціалізувалися на 
українській культурі та  мові зокрема.  

Були б ефективними спільні зусилля в реформуванні українського 
правопису. Час уже прийти до єдиної правописної системи. 

Вимагає уваги ідея створення нового словника української мови з 
урахуванням лексичного матеріалу творів письменників діаспори. 

Звертаємось до українських письменників: допоможіть формувати 
українського читача, пишіть оповідання, повісті для дітей – світлі, чисті, 
добрі! Діти переважно є оптимістами і тому потребують таких  
літературних творів, які б учили знаходити вихід із будь-яких життєвих 
ситуацій.  
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“Коли люди не є продуктами певної культури, не мають рідної мови, 
то це призводить до повного всихання всього людського”1. Ці слова, на 
наш погляд, якнайточніше передають важливість порушеної проблеми. 
Поступ суспільства забезпечується всебічним розвитком його членів, 
поступ людства – розвитком націй і народностей. Майбутнє належить 
тим, хто здатний усвідомити об’єктивний хід історії й організувати 
відповідно до нього свою діяльність.  

Українофоби різних мастей і національностей люблять повторювати 
міфи про непридатність української мови для спілкування у вищих 
сферах, що наша мова у порівнянні з російською бідна, недорозвинена. 
Наше завдання – переконати українців, що й добрий товар потребує 
реклами, а підкутою закаблукою, як говорив В.Жаботинський, можна 
втоптати в землю найжиттєздатнішу квітку2. 

Сьогодні до вирішення проблеми відродження й збереження 
української мови долучилися сотні тисяч людей. Однак попри все 
бажання прислужитися справі рідної мови, не кожен знає, куди 
спрямовувати свої зусилля. Сьогодення вимагає від усіх свідомих 
українців, яке б громадянство вони не мали, рішучих кроків, які були б 
об’єднані не лише спільною метою, а й спільним баченням вирішення 
проблем.  

Наша сила – у єдності.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Радевич-Винницький Я., Іванишин В. Мова і нація: Тези про місце і роль мови в 

національному відродженні України. – Кам’янець-Подільський: АБЕТКА, 2003. – С. 63. 
2 Там само. – С. 11. 
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Скалецький М.П., Тіменик З.І. (Львів) 

 
РІДНОМОВНА АТМОСФЕРА  

В ДУХОВНОМУ СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ  
(за матеріалами спадщини митрополита  

Іларіона (Огієнка)) 
  
У статті розглядаються проблеми функціонування української мови 

на сучасному етапі. На основі творчої спадщини І. Огієнка 
висвітлюється роль мови у становленні духовного світу особистості у 
сфері освіти та церковного життя. Доводиться, що без створення 
необхідних умов для повноцінного функціонування української мови у всіх 
сферах суспільного життя духовний розвиток людини зазнає серйозної 
деформації, що негативно впливає на виховання національно-свідомих  
громадян. 

  
Багатюща творча спадщина митрополита Іларіона (Івана Огієнка), на 

жаль, є поки що однією з найменш вивчених проблем у нашій 
вітчизняній науковій літературі. В умовах, коли в Україні гостро постало 
питання про функціонування української мови в усіх сферах суспільного 
життя, що має вирішальне значення для подальшого духовного буття 
нації, його рідномовна спадщина набуває особливої актуальності. У 
своїй різножанровій творчості визначний український церковний, 
політичний і культурний діяч особливу увагу акцентував на 
універсальних можливостях мови духовному становленні особистості.  

Частково деякі аспекти мовного питання у творчості І. Огієнка 
висвітлюються у працях В. Ляхоцького, М. Тимошика, С. Ярмуся. Якщо 
С. Ярмусь здійснив загальний огляд творчих надбань митрополита 
Іларіона, лиш фрагментарно зосереджуючись на проблемі специфіки 
функціонування рідної мови1, то В. Ляхоцький цю проблему прагнув 
висвітлити в контексті видавничо-редакційної діяльності митрополита та 
його епістолярної спадщини2. Між тим М. Тимошик аналізує 
досліджувану тему в контексті українського відродження3. Виходячи з 
універсальних духовних можливостей мови, є підстава для ширшого і 
всебічного аналізу її проблем. З огляду на те, що тему яку досліджують, 

                                           
1 Ярмусь С. Феномен Івана Огієнко (митрополита Іларіона) / Передм. М.С. Тимошика. 

– К.; Вінніпег, 1998. 
2 Ляхоцький В.П. Просвітитель: Видавничо-редакційна діяльність І. Огієнка 

(Митрополита Іларіона). – К.: Вид-во імені О. Теліги, 2000. – С. 135-176; Його ж. 
Оборонець духовності нації // Епістолярна спадщина Івана Огієнка (Митрополита Іларіона) 
(1907-1968) / Упоряд. Ляхоцький В.П. та ін. – К., 2001. – Т. 2. – С. 3-9. 

3 Тимошик М.С.  «Лишусь на віки з чужиною». Митрополит Іларіон (І. Огієнко) і 
українське відродження. – К.: Наша культура і наука; Вінніпег: Український православний 
собор св. Покрови, 2000. – С. 337-390. 
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яку неможливо висвітлити в рамках однієї статті, доцільно зосередитися 
на проблемі функціонування рідної мови у сфері освітнього і церковного 
життя в контексті духовного буття особистості. 

Митрополит Іларіон (світське ім'я – Іван Іванович Огієнко) (1882-
1972) належить до тих діячів української історії, які всі свої сили, талант, 
а часто і життя поклали на вівтар боротьби за одвічну мрію українського 
народу – право жити у власній незалежній державі. Але замість 
заслуженої слави та доброї пам'яті у нащадків його ім'я було позначено 
ганебним тавром "запроданця", "відщепенця" та "зрадника інтересів 
народу". Воно свідомо замовчувалося або безжально цькувалося. Після 
отримання незалежності ім'я Івана Огієнка було справедливо 
реабілітовано, але воно досі залишається глибинно нерозпізнаним та 
мало поцінованим в Україні. 

Іван Огієнко без сумніву належить до видатних постатей в історії 
України. В його особі органічно поєдналися геніальна обдарованість та 
феноменальна працьовитість. Сучасники по праву називали його 
людиною енциклопедичних знань, праці та обов'язку. Важко знайти 
потрібні слова, щоб вичерпно охарактеризувати багатогранну діяльність 
цієї непересічної особистості. Праця задля утвердження національної 
ідеї в екстремально важких умовах; принциповість в обстоюванні 
особистої і національної честі; реалії клятви і максималізм ідеалу; 
фізичні недуги і несприятливі умови життя та діяльності; врешті – 
очорнення, наклепи, цькування, переслідування, поневіряння по чужих 
чужинах... і – крізь усе це: віра, невідреченість від ідеалу при 
безперервному його усвідомленні та відчуванні завдяки постійно діючій 
відтворювальній пам'яті історії. Свій природжений талант 

він реалізував як учений, громадський, політичний, культурний і 
церковний діяч, як педагог, як мовознавець та літературознавець, як 
перекладач і поет, як редактор та видавець, як православний митрополит 
та історик української церкви, як професор, редактор та міністр. Важко 
сказати, на якому поприщі своєї багатогранної діяльності він залишив 
найбільший слід, одне незаперечно – чесно і сповна служив українській 
справі до останніх днів довгого і подвижницького життя, ні на хвилину 
не полишаючи титанічної праці на ниві відродження нації, в обороні та 
утвердженні мови та культури рідного народу. 

Однією з найменш досліджених сторінок його багатогранної 
діяльності є педагогічна спадщина. Адже саме він стояв біля витоків 
україномовної освіти в нашій державі, обіймаючи чільні посади в 
міністерстві освіти при уряді УНР. Перші школи з українською мовою 
навчання з'явилися в Україні за часів існування Центральної ради, бо в 
умовах панування царської Росії вживання та вивчення української мови 
було заборонено сумнозвісним Валуєвським указом. Тому всі школи в 
Україні від початкових до вищих перед революцією 1917 р. були 
російськомовними. 
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На час виникнення Центральної ради Іван Огієнко вже був відомим 
українським вченим, котрий одним з перших у Київському університеті 
перейшов на українську мову викладання. Тому його спочатку обирають 
до складу ради новоутвореного міністерства освіти, а влітку 1918 р. 
довіряють посаду міністра освіти та віросповідань. З його ініціативи у 
жовтні 1917 р. у Києві засновано Український народний університет. Це 
перший в Україні вищий навчальний заклад з українською мовою 
навчання, який у серпні 1918 р. перетворено в Український державний 
університет. І.Огієнко отримує там посаду професора української мови. 
У серпні 1918 р. стає засновником та ректором другого українського 
університету у Кам'янці-Подільському. Це місто, як відомо, на цілих 8 
місяців стане тимчасовим пристанищем усього уряду УНР, який під 
натиском більшовицьких сил був змушений залишити Київ. Він також 
призначається головою Правописної комісії. Разом з академіком 
А.Кримським та професором Є.Тимченком було підготовлено Проект 
правопису української мови, на основі якого розроблялися Основні 
правила українського правопису, які ухвалила у січні 1919 р. 
Всеукраїнська академія наук. Паралельно докладає багато зусиль для 
створення українських підручників та посібників для різних верств 
населення. Протягом 1917-1918 рр. у київських видавництвах вийшло 
друком близько 20 навчальних підручників та посібників Івана Огієнка, 
призначених для вивчення української мови всіма категоріями 
населення. 

Продовжує свою титанічну працю, яку справді можна назвати 
героїчно-подвижницькою, в умовах вимушеної еміграції. Подвижництво 
Огієнкове 20–30-х рр. – це постійна праця в умовах наклепів, очорнень, 
цькувань, утисків по службі і головне – самого поневіряння по "чужих 
чужинах" (найбільшим лихом він вважав сам факт життя на чужині). 
"Становище моє дуже хитке: оббріхано і спровоковано мене настільки, 
що не виключено, що я знову стану вільним козаком (тобто безробітним 
– авт.)"1; на мене йде хмара й буря (від церковної влади, яка може мене 
викинути з убогого кутку, що дає мені хліб. Москалям ("москвофілам" – 
авт.) не до вподоби моя широка праця!"2. 

Частиною його подвижництва стала сама праця на тарнівській 
еміграції (від осені 1920 до літа 1922 рр.). В екстремально важких, 
несприятливих умовах він невтомно трудиться (перекладає 
богослужбові книги, укладає словники, активно листується, видає (не 
маючи реальних коштів!) близько 50 науково-популярних і 
джерелознавчих видань з історії (давнього і новітнього) українського 

                                           
1 Лист І. Огієнка до К. Студинського від 19. VI. 1927 // Центральний державний 

історичний архів України у м. Львові (далі – ЦДІА України у Львові), ф. 362 (Кирило 
Студинський), оп. 1, спр, 358 арк. 20. 

2 Лист І. Огієнка до о. Скрутня від 4. IV. 1929 // ЦДІА України у Львові, ф. 684 
(протоігум. монаст. св. Василя), оп. І, спр. 1600, арк. 18. 
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духовного життя. Характерним фактом є тут одне із тогочасних 
Огієнкових свідчень у зв'язку із виходом чергового його перекладу – 
"Святої Відправи". "Складалася книжка ця в гірку годину 
безпритульного блукання мого поза межами Рідного Краю, в часи, коли 
більшість сил своїх доводилось віддавати на шукання хліба щоденного 
та чужого, холодного притулку бодай від темної ночі"1. 

Згодом, у 30-ті роки, відчуватиме постійний тягар редакційно-
видавничих гірких клопотів, коли в умовах кількарічного безробіття 
зважується на відчайдушний крок – видавати "Рідну Мову" – давно 
омріяний часопис соборницького спрямування. Як зазначає син І.Огієнка 
– Анатоль – "Рідна Мова" не мала штату: окрім дружини Домініки, 
допомагали два сини – Анатоль і Юрій – "поправляли коректу", вели 
редакційне діловодство і займались розсиланням"2. При тодішній малій 
кількості передплатників тільки майже 18-годинна щоденна праця і 
продовжувала життя цьому часописові3. Ситуація фактично не 
поліпшувалась упродовж усього періоду (1933-1939 рр.): редакція в 
особі Огієнка постійно перебувала перед дилемою: "або завмерти, або 
жевріти"4. 

Героїчно бореться за свою особисту (й національну) честь. Коли 
промосковськи налаштований Священний Синод православної церкви в 
Польщі вимагав від І.Огієнка публічного зречення від своєї діяльності на 
посаді міністра Ісповідань УНР5, то дістав рішучу відмову. Хоч це стало 
однією з причин звільнення його з посади професора Варшавського 
університету і початком кількарічного скитальницького безробіття, до 
якого долучилися й тамтешні полонофіли. Рішучий противник будь-
якого угодництва, І.Огієнко категорично відмовляється співпрацювати у 
так званому "Українському Університеті", що тоді організовувався у 
Варшаві, оскільки усвідомлював усю шкідливість його пропольських 
орієнтацій у майбутньому навчально-виховному процесі. Веде 
виснажливу щоденну нерівну боротьбу за "уми і серця" своїх студентів – 
майбутніх православних душпастирів, з тим, аби хоча трохи зменшити 
на них згубний вплив тамтешніх угодовців – полонофілів, котрі їх 
розкладали і морально руйнували6. 

Етнософський ідеал "вольної волі" часто прокладає собі "асоціативні 
містки" у часи апостольські. В одному із архипасторських звернень (де 

                                           
1 Іларіон (Митрополит). До Все чесного Духовенства та до всіх моїх Вірних: 

(Архипастирське великоднє послання) // Слово Істини. – 1948. – Ч. 6. 
2 Лист А. Огієнка до З. Тіменика від 3. ХІІ. 1995 // Домашній архів автора, арк. І. 
3 Лист І. Огієнка до І. Крип’якевича від 26. ІІІ. 1935 // ЦДІА України у Львові, ф. 357, 

оп. І, спр. 14, арк. 17 зв. 
4 Лист І. Огієнка до Е.-Ю. Пеленського від 28. ХІІ. 1933 // Львівська наукова бібліотека 

ім.. В. Стефаника НАН України, відділ рукописів, ф. 85 (Е.-Ю. Пеленський), оп. І, спр. 2, 
арк. І зв. 

5 Лист І. Огієнка до К. Студинського від 22. І. 1929 // ЦДІА України у Львові, ф. 357, 
оп. І, спр. 14, арк. 30 зв. 

6 Лист І. Огієнка до К. Студинського від 6.V. 1930 // Там само, арк. 35 зв. 
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митрополит Іларіон рішуче спростовує і відкидає звинувачення в нібито 
якомусь прислужництві Московській церкві у зв'язку з прибуттям до 
Канади) він епіграфним штрихом нагадає євангельську тезу: "Блаженні 
ви, як ганьбити вас та переслідувать будуть" (Матв.5.II)1. 

Коли в Совєтській Україні почалася нагінка науково-творчої 
інтелігенції, а відгомін перших репресивних акцій проявився у 
львівській пресі (коли "Діло" вмістило наклепницьку, дезінформаційну 
статтю на харківського патріота мовознавця О.Синявського), то 
І.Огієнко заступається за честь цього подвижника української науки2. (І 
це тоді, коли сам відчував перші недружелюбні акції до нього з боку 
керівництва Богословського виділу Варшавського університету і з боку 
самого оточення, в якому опинився там). Боротьбу за морально-ідейну 
чистоту наукових кадрів Огієнкові довелося вести і в стінах самого 
НТШ. Він протестував із приводу можливого обрання В'ячеслава 
Заїкина дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. 
Його І.Огієнко вважав донощиком у царській охранці, що "видав і 
спровокував багато студентів". В разі такого обрання заявляв про свій 
вихід з членства НТШ3. 

У тяжкі хвилини скитальництва української інтелігенції після Другої 
світової війни по європейських таборах "ді/пі" (для "переміщених осіб") 
крізь товщу століть воєдино злютовується, етнософськи конкретизується 
ситуацією національного взаємопорятунку традиційний клич з часів 
Хмельниччини "За віру православну, за Україну!" і клич новітнього часу 
(визвольних змагань віку ХХ) – "Бог і Україна!" Звертаючись зі 
схвильованим архипастирським словом підтримати (морально і 
матеріально) наших діячів, Владика Іларіон уповає до всіх українців – 
православних, греко-католиків, євангеликів, адвентистів, – вміло 
використовуючи консолідаційний клич "Христос Воскрес, – і воскресне 
й наша поруйнована Україна!" Клич, що при риторичному 
зафункціонуванні у тексті, стає потужним чинником історичного 
оптимізму4. 

Іван Огієнко, як видатний церковний діяч та міністр у справах 
віросповідань в уряді УНР, не міг оминути питання про роль церкви у 
збереженні національної культури і мови, її ролі у вихованні 
національно свідомих громадян. Вважав, що одним із найголовніших 
обов'язків церкви є "рідномовне виховання вірних", бо "хто твердий у 

                                           
1 Іларіон, митр. Холмський і Підлянський, Архип. – елект. Київський і 

Переяславський.  Не знають, що чинять вони… (Архипастир. послання) // Слово Істини. – 
1947. – Ч. 2. – С. 16-17. 

2 Лист І. Огієнка до К. Студинського від 17. VI. 1927 // ЦДІА України у Львові, ф. 357, 
оп. І, спр. 14, арк. 25 зв. 

3 Лист І. Огієнка до К. Студинського від 13. VI. 1927 // Там само, арк. 17 зв. – 18. 
4 Іларіон. До Все чесного Духовенства та до всіх моїх Вірних: (Архипастир. звернення) 

// Слово Істини. – 1946. – Ч. 6. – С. 4. 
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рідній мові, той твердий і в батьківській вірі", оскільки "рідна мова – 
шлях до Бога"1. 

Зауважимо, що ще від часів князя Володимира Хрестителя 
християнська церква в її грецькому чи православному обряді стала для 
українців могутнім засобом національної ідентифікації. Її націєтворча 
роль та вплив на свідомість народних мас були надзвичайно відчутними. 
Глибокі релігійні почуття та безмежна відданість своїй вірі та церкві 
завжди були властиві українському народові, що страшенно дратувало 
всіх поневолювачів. Зважаючи на впливову роль церкви в житті народу, 
вони намагалися якомога скоріше прибрати її до своїх рук. Тож не 
дивно, що зажерливі завойовники всіх часів у своїх намаганнях 
асимілювати та денаціоналізувати український народ завжди 
розпочинали з наступу на його історичну церкву. Національний та 
соціальний гніт був неповним без духовного поневолення, без влади над 
свідомістю поневолених. Підпорядкування своїй владі церкви 
завойованого народу, яка була в той час головним носієм духовності та 
національної ідентичності, надійно закріпачувало дух і волю цього 
народу. Вони прагнули вразити український народ у "саме серце", як 
говорив І.Огієнко, заносячи свою важку руку на його найсвятіші духовні 
вартості. Оскверняючи та знищуючи національні святині, віднімали в 
народу його живильні духовні джерела, підривали його духовні сили. Це 
завдання полегшувалося ще й тим, що в руках церкви в ті часи 
знаходилася школа. Таким чином юне покоління від самого початку 
перебувало під недремним оком держави та церкви, як її вірного 
помічника, і виховувалося в належному дусі. У зв'язку з цим митрополит 
Іларіон наголошував, що церква несе найбільшу відповідальність за 
"мовне винародовлення народу", бо "хто не міцний у рідній мові, той не 
міцний і в вірі батьків своїх"2. При цьому вказував на персональну 
відповідальність кожного священика: "Священик несе найбільшу 
відповідальність за мовне винародовлення своєї пастви, бо хто 
винародовлюється, той легко кидає і віру батьків"3. Особливо важка 
відповідальність перед українським народом лягає на Російську 
православну церкву. 

Православна церква в Україні, з якою до кінця XVII ст. 
ідентифікувалася національна самобутність українців, після її 
підпорядкування у 1686 р. Московському патріархатові була 
зрусифікована і втратила свої національні ознаки. Підтримувана 
московським царатом, а потім безбожним більшовицьким режимом, 
Російська православна церква в Україні стала найбільш агресивною та 
реакційною колонізаторською силою. Протягом довгого часу справжні 
"антихристи" у рясах вже більше трьох віків отруюють національну 

                                           
1 Огієнко І.  Наука про рідномовні обов’язки. – Львів: Фенікс, 1995. – С. 25. 
2 Там само. – С. 24. 
3 Там само. – С. 25. 
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свідомість українців, руйнують їхню національну культуру. Навіть так 
звана Українська (бо крім назви, нічого українського в ній більше немає) 
православна церква в єдності з Московським патріархатом і далі вперто 
продовжує політику русифікації українського населення. Новітнім 
духовним пастирям від УПЦ-МП слід навічно закарбувати у своїй 
пам'яті застереження українського митрополита Іларіона (Огієнка): 
"Священик, що виголошує проповіді не рідною вірним мовою, чинить 
непрощений гріх проти добра Церкви, бо не промовляє до душі 
їхньої..."1 

Особливе значення при цьому І.Огієнко звертає на значення молитви 
рідною мовою. Попереднє системне осмислення молитви в його 
спадщині свідчить: він значно поглибив і збагатив її функціональність і 
духовне значення в бутті окремої людини і народу, неодноразово 
зазначуючи, що молитва для нього – це праця для народу, оскільки вона 
"взворовлює серце болюче і душу оживлює мертву"2. В Іларіоновому 
своєрідному трактуванні – як єрарха, глави Української греко-
православної церкви в Канаді – молитва – то не тільки розмова з Богом 
окремого християнина, то також усебічне, постійне роздумування над 
долею (і недолею) народу, постійне збагачення вірою (і оптимізмом) у 
найтяжчі (і найтрагічніші) моменти життя українця (і українського 
народу). 

Аналіз богослужбових текстів, що їх переклав цей Владика, 
засвідчує, зокрема, його прагнення ніде і ніколи не обмежуватися 
молитвою задля власного спасіння, а повсякчас думати "за знеможених 
та поневолених... Щоб визволитись нам від усякої журби, гніву та 
недолі"3. Ці слова із Великої єктенії органічно доповнюються текстом 
"Чину малого освячення води в крайній потребі" – Чину, що його 
митрополит Іларіон вносить до свого Требника із Требника ХVII ст. 
митрополита Петра Могили, тим самим символічно підтверджуючи 
непроминальність національно-визвольної ідеї саме в контексті історії 
українського народу: "Голос Господній викрешує полум'я огню.., 
Господь подасть силу народу Своєму!"4. Водночас в Іларіоновому 
розумінні молитва – унікальне духовне явище, здатне наснажити людину 
вірою на подвиг у будь-якій історичній ситуації. Але ситуативність 
молитовних прохань – це, здавалось би, також непомітне творення 

                                           
1 Там само. – С. 25. 
2 Іларіон.  Молитва («Молитва вздоровлює серце взболілеє») // Холмський 

Богогласник: Ч. 2: Пісні до Пресвятої Богородиці / З благословення й укладу Іларіона, 
архієпископа Холмського і Підлянського. – Холм: св. Данилова Гора {СДГ}, 1943. – 
С. 101. 

3 Служебник зредагувала й до друку приготувала Комісія Богослужбових Книг при 
Консисторії УГПЦ в Канаді… З благословення митрополита Іларіона (Огієнка) та ін. – 
Вінніпег, 1972. – С. 179-180. 

4 Евхологіон, або Требник… // Уклад із благословення митрополита Іларіона (Огієнка). 
– Вінніпег, 1960. – Ч. 2. – С. 310. 
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подвигу, котре в екстремальних обставинах може здатися звичайною 
справою. "Борони нас, щоб нічого не встигли напасники наші, а син 
беззаконня не зміг наробити нам зла! Бо вже сил в нас немає терпіти, бо 
вже нашими слізьми гіркими покрилась вся наша Земля!"1 

Ретроспекція історичної подієвості (з погляду сучасної духовної 
ситуативності) – непідвладна часовим межам. І тим емоційнішою, 
духовно-виховною вона утверджується в душах українців, чим 
трагічніші події сьогоденні порівняно з драмою проминулих (та 
незабутих!) століть. Промовистим є тут текст Акафіста Холмській 
Богородиці, що появився був у час німецько-фашистського лихоліття 
1943 року: "Радуйся, в боях міцна помічнице! Радуйся, то землю нашу 
від татарського нападу визволила! Радуйся, в наших стражданнях міцная 
розрадо! (ікос 10). Радуйся, розрадо в стражданнях, і що в благодатному 
житті зміцнення нам покладеш (ікос 11)2. В умовах окупаційної цензури 
сам факт виходу Акафіста став сміливим задумом Холмського Владики, 
високий авторитет якого серед мирян був настільки великим, що 
гітлерівці не зважувалися на заборону друку. Хоч таким прозорим був 
тут історичний підтекст поневолення... 

Ретроспекцію в глибини української народної історії Іларіон поєднує 
із живим націє-етнософським підтекстом часів біблійних, старозавітних. 
Так 150-й псалом (із Х ст. до н.е.) уконтекстовується через три тисячі 
років (у ст. ХХ ст.) благальними проханнями з тим, щоб "відганяти всю 
злу силу, лукавства й наклепи ворогів невидимих від усіх наших 
вірних..."3 

Процесуальне діяння подвижництва (в найрізноманітніших своїх 
виявах) то й постійне звернення до віри в цілющу силу "плодів земних", 
тобто до тих (хай і віддалених) часів пантеїзму, коли людина у 
кожночассі відчувала Бога кожною часточкою природи: "і зволь, щоб 
вони (зерна, ягоди, зілля і плоди – авт.) стали помічними людям... проти 
диявольських насмішок та витівок, а особливо, де будуть вони покладені 
і внесені зо жменею добрих діл". Тут добрі діла в історичному контексті 
фактично синонімізуються з подвижництвом, що може тривати усе 
людське життя і продовжитись у нових поколіннях. Згодом саме 
подвижництво неминуче уконтекстовується реаліями животворящої 
національної ідеї, – причому у таких часових періодах історії, де наука 
ще до кінця не визначилася із трактуванням поняття "нації". Огієнкове 
осмислення Мефодієвого подвижництва – апостола слов'ян IX ст. – є 
цьому промовистим підтвердженням. За додержання найголовнішої ідеї 
кирило-мефодіївської – утвердження Богослужінь рідною мовою – учні 

                                           
1 Іларіон митрополит. Молитва за Святу Українську Церкву та за народ // Слово 

Істини (Вінніпег). – 1948. – Ч. 5. – С. 30. 
2 Акафіст Пресвятої Богородиці перед її Чудотворним образом Холмським // Перекл. 

Іларіон, Архієпископ Холмський і Підлянський; з благословення Преосвященного 
Єпископа Люблинського та Холмського Авеля. – 2-е вид. – Холм, 1992. – С. 14–15. 

3 Требник… – Ч. 2. – С. 243. 
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Мефодія зазнали багато нелюдських мук та страждань як справжні 
"націоналісти-патріоти". Тюрми, конфіскація майна і навіть продаж у 
неволю – така доля спіткала мефодіївців, серед яких, за Огієнковим 
припущенням, могли бути вихідці із України-Руси1. За гіркою іронією 
історичної долі і на 15-му році незалежності України бачимо численні 
факти дискримінації щодо реалізації конституційних прав розмовляти і 
навчатися рідною мовою. 

Духовно-культурна відроджена ідея апостольських часів – 
рідномовні Богослужби стає синтезом етно- і націєсофського буття, що 
здатне долати будь-які територіальні відстані у часі і просторі: для 
Огієнка-богослова Мефодієва наука IX ст. уявлялася засобом визволення 
мораван не тільки з тогочасного німецького ярма, вона реально 
актуалізується в контексті віку ХХ і у століттях прийдешніх... 

Багатостраждальна українська історія витворила особливий тип 
подвижника, котрий і в нестерпно важких умовах здатен на діяння в ім'я 
Ідеалу. В Огієнковому розумінні подвижництво й досконалість духовна 
– взаємно обумовлені явища; синтезуючись, вони стають стійким 
будівним чинником у процесі безперервного утвердження національної 
ідеї: "досконалій людині не страшні жодні муки, жодні страждання... 
Вони стануть нам не на руїнну смерть, а тільки на плідну науку"2. Такий 
синтез унеможливлює зраду національних ідеалів, а отже, творить 
моральне право на священну клятву. Незважаючи на повсюдний 
довколишній гніт, подвижник володіє своїм окремим духовним світом 
["вільним життям"], котре непідвладне знищенню, руїні чи будь-якій 
атрофії. Цікаве тут офольклорнення національної ідеї, опоетизований 
лаконізм своєрідної тактики подвижника, першим етапом формування 
якого є вироблення в собі чуйності до зневолених і переслідуваних, 
співчуття до них: "Моя пісня чутка, Мов бандура гудка. Одгукнеться на 
все вона тихо, Чи недоля тяжка Бідолаху спітка, Чи пекучеє горе, чи 
лихо". 

Подвижництво – процес, що передбачає проголошення клятви; вона 
стає непорушною, священною в народному віковічно усталеному 
світобаченні. Порушення клятви ["клятвопорушництво"] – 
найстрашніший злочин. За народним звичаєм, у тексті клятви той, хто 
внутрішньо ГОТОВИЙ на подвиг, самопроголошує собі кару, як стане 
зрадником. Таку українську фольклорну традицію Огієнко-перекладач 
безпосередньо асоціативно поєднує з кількатисячолітньою 
старозавітною далеччю, із текстом 136 Давидового псалма: "Коли я 
забуду про Тебе, Земле Рідная, нехай відніметься правиця моя". 

                                           
1 Огієнко І.  Костянтин і Мефодій: Їх життя та діяльність: Іст. монографія. – Фотодрук з 

видання 1927 р. – Вінніпег: Накл. т-ва «Волинь», 1970. – С. 146, 150. 
2 Іларіон митрополит.  До Всечесного Духовенства та до всіх моїх Вірних: 

(Архипастирське великоднє послання) // Слово Істини. – 1948. – Ч. 6. – С. 3. 
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Національний і релігійний аспект клятви – невіддільний, з 
природною доцільністю взаємопов'язаний. Тому суто церковна вірність 
має в собі й самозрозумілу вірність нації: "Покласти... своє життя" за 
"чистоту Православ'я" – це водночас (і повсякчас!) бути відданим нації, 
котра кровно і нероздільно живе думами і діяннями подвижника. Цікаво, 
що деякі дослідники, автори спогадів про митрополита Іларіона 
сторожкість, прозорливість постаті козака асоціативно безпосередньо 
пов'язували із самою його особистістю: "Митрополит Іларіон має 
козацькі очі, бачить, звідки лихо для нас іде, старається відкрити очі 
своїм незрячим братам, щоб вони побачили ту безодню, що в неї вела й 
веде Москва, схаменулись та перестали розпинати Україну"1. 

Перший організатор українських шкіл в Україні залишив нам струнку 
й продуману систему рідномовної освіти. Він докладно роз'яснив 
завдання початкової, середньої та вищої освіти. Його думки щодо 
значення освіти рідною мовою у розбудові держави найповніше 
викладені у праці "Наука про рідномовні обов'язки. Рідномовний 
катехізис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів та 
широкого громадянства". Вони досі не втратили своєї актуальності і 
звучать надзвичайно злободенно і в наш час. 

Особливого значення український педагог надавав вивченню рідної 
мови. Він вважав, що через неї у молодого покоління прищеплюється 
почуття національної єдності, бо саме мова ріднить людей, згуртовує їх в 
один народ. Іван Огієнко розумів, що найголовнішою умовою успішного 
державного будівництва є національно свідомі громадяни. Адже держава 
стане міцною лише тоді, коли опиратиметься на підтримку широких 
верств населення. Виховання ж національно свідомих та морально 
сильних громадян – це завдання національної школи, яка, на думку Івана 
Огієнка, є могутнім рушієм духовного розвитку народу. 

Питання про національний характер освіти український вчений 
ставив надзвичайно гостро. Він застерігав: "Народ, позбавлений рідних 
шкіл, позбавляється тим найсильнішого двигуна свого духового 
розвитку й засуджується на культурне і національне каліцтво". Діти, 
виховані в чужомовній школі, втрачені для своєї нації, бо, як правило, не 
можуть стати її свідомими членами. Забуваючи рідну мову, вони 
втрачають духовний зв'язок не тільки з народом, а й з усім своїм родом. 
Така людина стає "безбатченком" на рідній землі, до якої є абсолютно 
байдужою2. По суті, це духовні емігранти на власній батьківщині, люди-
перекотиполе, для яких рідний край там, де більший і ситніший шмат 
ковбаси. Разом з мовою у них руйнується національна свідомість та 
національна гордість, стають байдужими до своєї державності. Людина з 

                                           
1 Андрієвський А.  Митрополит Іларіон у Канаді // Слово Істини. – 1948. – Ч. 10/11. – 

С. 14. 
2 Огієнко І.  Наука про рідномовні обов’язки. – Львів: Фенікс, 1995. – С. 26-32. 
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так званою "ковбасною психологією" втрачає життєво важливу психічну 
константу, бо не відає нічого святого. 

Ось чому колонізатори всіх мастей з такою наполегливістю витісняли 
українську мову з шкільної освіти. Вони отруювали свідомість та 
калічили ментальність українців у чужомовних школах, намагаючись 
перетворити їх у пасинків чужих народів, що забули рідну матір та рідну 
землю. 

Лише широка гласність, що почалася за часів горбачовської 
перебудови, допомогла українському громадянству усвідомити глибину 
деформації у сфері функціонування української мови, що стало 
наслідком брутальної політики більшовицької партії на 
інтернаціоналізацію та зближення народів, яка продовжила колоніальну 
політику царської Росії. До широкого загалу у той час дійшли відомості 
про те, що за переписом 1989 р. лише 67% українців вільно володіють 
рідною мовою, що в Україні є міста і навіть обласні центри, де немає 
жодної школи з українською мовою викладання. 

На жаль, таке занепокоєння та стурбованість станом українського 
шкільництва, яке звучить в Івана Огієнка, невластиве верхнім ешелонам 
української влади, які творили освітню політику в нашій країні в 
недалекому минулому. Сучасні будівничі Української держави також 
досі не осягнули повною мірою тієї небезпеки, що її несе для майбутньої 
державності освіта, з якої знівельовано її національний характер. Темпи 
дерусифікації шкільної освіти в Україні навіть набагато нижчі, ніж за 
часів більшовицького панування у 20-30-ті роки, коли умови для цього 
були набагато гірші. Тоді за 5 років так званої "українізації" станом на 
1929/1930 навч. рік 97,4% етнічних українців дістали змогу навчатися 
рідною мовою. В той час як після 14 років незалежності майже половина 
дітей у нашій державі і надалі змушена здобувати освіту російською 
мовою. Лише на кілька відсотків зросла кількість учнів, котрі 
навчаються українською мовою. Про це свідчать такі дані: у 1987 р. в 
Україні функціонувало 15 тис. шкіл з українською мовою навчання, що 
становило близько 74% від їх загального числа. Але в них навчалося 
менше, ніж 44% усіх учнів. А в 5970 російськомовних школах (що 
складало менше чверті від усіх шкіл) навчалося більше половини усіх 
учнів. У 1993/1994 навч. р. в Україні діяло 22279 загальноосвітніх 
навчальних закладів, де навчалося 7124,9 тис. дітей. Кількість шкіл з 
українською мовою навчання становила 15849 (75,4%). Кількість 
російськомовних державних шкіл в Україні склала 5283, де навчалося 
3416,1 тис. учнів з 7.1 млн. від їх загального числа. 

Ситуація ще більше погіршилася після перемоги на президентських 
виборах 1994 р. Л.Кучми, який вдало зіграв на настроях зросійщеного 
електорату Сходу та Півдня. Ще будучи кандидатом у президенти, він 
пообіцяв надати російській мові в Україні статус офіційної. Цю думку 
він знову повторив в інавгураційній промові. Такі необачні обіцянки 
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антиукраїнські сили сприйняли як інструкцію для заміни державної мови 
"офіційною" та згортання українського шкільництва. Унаслідок цього 
низькі й без того темпи переходу на українську мову навчання відчутно 
сповільнилися. Якщо у вересні 1994 р. у перші класи з українською 
мовою навчання прийшло 68% дітей, то у 1996/1997 навч. р. їх число 
знизилося до 65%. Особливо повільно перехід на українську мову 
навчання здійснюється у східних та південних районах України, де 
спротив антиукраїнських сил найбільший. Кримські політики 
додумалися навіть до того, що надали право самим учням вирішувати чи 
треба їм вивчати державну мову. 

У наступні роки ситуація майже не змінилася. Відчутних змін у 
напрямку українізації шкільництва не відбулося. У 2000 р. в Україні з 
державного бюджету фінансувалося 2399 російськомовних державних 
середніх шкіл. Утримувалося понад 3 тис. державних російськомовних 
дошкільних дитячих закладів, які відвідувало 280 тис. дітей. 

Трагічна ситуація склалася із забезпеченням дітей та учнів 
українською книгою та підручниками. Загальні тенденції в 
україномовному книговиданні стають усе більш похмурими. 
Україномовна продукція на книжковому ринку складає лише кілька 
відсотків. Щороку на книжкові полиці надходить всього 7-8 млн. 
примірників книжок вітчизняного виробництва. Для порівняння в 
Російській федерації 400 млн., у Польщі – 200 млн. примірників. У 
1998 р. в Україні видано лише 7065 назв книг, з них українською мовою 
– 37%, а в 1999 відповідно – 6282 друкованих одиниць, з яких 3585 
українською мовою. Загальний наклад книг і брошюр у 1998 склав 44,1 
млн. примірників, а у 1999 – удвічі менше. 

Складна ситуація у книговидавничій галузі підтверджується фактами 
найнижчого в Європі співвідношення випущених книг до кількості 
населення країни. На одного жителя України припадає менше одної 
книжки, що в кілька разів менше, ніж у будь-якій розвинутій країні. У 
той час як у Росії до 5, у Білорусії ще вище – до 7, у країнах Західної 
Європи – 12-17. Як влучно зауважив відомий український письменник 
Володимир Яворівський на одному із засідань Верховної Ради, в 
незалежній Українській державі зараз випускається стільки ж книжок, як 
у царській Росії за царя Миколи I. 

Жахливою є ситуація з дитячою книжкою. Так у 2000 р. для дітей 
дошкільного віку було видано всього 38 назв книжкою загальним 
тиражем 331 тис. а для школярів 69 назв накладом 309 тис. примірників. 
І з кожним роком становище не покращується, а ще більше 
погіршується. Так за 7 місяців 2002 р. "Поліграфкнига" випустила 
продукції на 3535 млн. грн., з них на підручники припадає всього 921 
тис. грн., що вдвічі менше порівняно з попереднім роком. 

Така своєрідна державна політика в галузі освіти нагадує добре 
продуману диверсію з далеким прицілом. Але наслідки такої 
недалекоглядної політики можуть бути трагічними, бо наші нащадки 
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мають шанс перетворитися в дешеву робочу силу для інших націй, що 
вже не раз траплялося у нашій лихій долі. Або ж просто асимілюються з 
тими народами, у яких справа шкільної освіти поставлена набагато 
краще. 

Визначний науковець і педагог І. Огієнко вважав, що необхідною 
умовою перетворення в культурну націю є українська вища школа. 
Останнім часом у сфері вищої освіти відбулися помітні зрушення, 
спрямовані на запровадження в навчальний процес державної мови. 
Однак через спротив антиукраїнських сил та часті перетрубації в 
урядових структурах наказ "Про стан впровадження українського 
навчання у вищих навчальних закладах України" так і не був підписаний 
міністром освіти. Тому, на жаль, становище тут залишається дуже 
складним. У 1993/1994 навч. р. українською мовою навчалося 37% 
студентських груп проти образливо колоніальних 4-5%, що було 
зафіксовано в Україні в часи застою. З тих пір ситуація майже не 
змінилася. У 2000 р. 57% студентів вищих навчальних закладів України 
продовжувало навчатися російською мовою. 

Студентську молодь І. Огієнко називав "найкращим цвітом нації", 
"найміцнішим грунтом", на якому зростає її велич". Звертаючись до 
українського студентства, визначний педагог заповідав пильно дбати про 
вивчення рідної мови свого народу, незалежно від обраного фаху. Він 
вказував, що добре знання державної мови – це найперший обов'язок 
перед своїм народом кожного, хто хоче стати її свідомим 
громадянином1. Майбутня українська інтелігенція повинна з усією 
відповідальністю поставитися до цього заповіту Івана Огієнка. Всім 
юним громадянам необхідно усвідомити, що в умовах державної 
незалежності, незнання української мови, як вказував визначний 
український вчений-історик М. Брайчевський, є ознакою фахової 
непридатності2. 

Оскільки сьогодні українській мові конституційно надано статус 
державної, вона має офіційно застосовуватися у всіх сферах суспільного 
життя – у державних установах, на підприємствах, у закладах культури, 
торгівлі, громадського харчування тощо. Відповідно особи, які не 
володіють задовільно українською мовою, не можуть розраховувати на 
працевлаштування у згаданих установах. Чи не буде це порушенням 
Конституції, яка гарантує всім громадянам України рівні права? З цього 
приводу часто доводиться чути скарги, що така практика ставить осіб, 
які не володіють українською мовою у становище громадян другого 
сорту. Але ця людина сама себе й поставила в таке становище. І нічим 
тут не зарадиш. Хочеш бути першосортним – вивчай мову того народу, 
на землі якого живеш і хліб якого жуєш. 

                                           
1 Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. – Львів: Фенікс, 1995. – С. 31. 
2 Брайчевський М.  Нація і держава // Київ. – 1993. – № 3. – С. 9. 
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Звичайно, особи, які не володіють українською мовою, фізично і 
психічно можуть бути цілком нормальними (і як правило, це саме так і 
є). Але як громадяни, вони політично незрілі. Доводиться стверджувати, 
що в умовах тоталітаризму, вони зазнали певної деформації, духовно 
обкрадені та морально скалічені, що відбилося на їхній громадянській 
позиції. 

Іноді також доводиться чути, що немає значення, якою мовою 
спілкується людина, головне її ділові якості. "Аби людина була хороша!" 
– глибокодумно люблять зазначати при цьому. До речі, такі заяви часто 
лунають у стінах Верховної Ради, коли вирішується питання про 
призначення найвищих посадових осіб у державі. Найчастіше 
посилаються на те, що тим самим держава втрачає висококваліфікованих 
спеціалістів, які позбавляються можливості поставити свій талант на 
службу Україні. 

Виникає закономірне запитання, що то за такі "висококваліфіковані" 
спеціалісти, котрі за 14 років незалежності не спромоглися опанувати 
державної мови? Відповідь можна дати дуже просту: або не хотіли, або 
не могли. Якщо не могли, то гріш ціна таким "висококваліфікованим" 
спеціалістам. А якщо не хотіли, то виникає інше питання: "Чому?" 

Звичайно, аргументи тут можуть бути різні, у тому числі й 
особистого плану. Та офіційна мова вищих посадових осіб, якою вони 
послуговуються в публічній обстановці, не може бути їхньою особистою 
справою. Вони представляють державу і зобов'язані володіти державною 
мовою та дбати про зміцнення її авторитету. Як же розуміти в такому 
разі тих законодавців, котрі власноручно голосували за "Закон про 
мови", але особисто його не дотримуються, демонстративно порушуючи 
його навіть у стінах вищого законодавчого органу України. 

Іван Огієнко з усією серйозністю застерігав, що легковажити у цій 
справі надто небезпечно. Державна політика щодо мовного питання, 
вважав він, є найціннішою і найважливішою складовою національної 
політики, бо держава, що не об'єднує своїх членів спільною мовою, 
завжди наражається не тільки на національне, а й політичне роз'єднання. 
Народ, який не розуміє сили і значення рідної мови та не дбає про її 
подальший розвиток і зміцнення, не скоро стане свідомою нацією і не 
стане на шлях розбудови власної державності, наголошував він1. 

Ставлення до державної мови, таким чином, водночас засвідчує 
ставлення до української державності. Володіння державною мовою є 
показником легітимності особи до держави, у якій вона живе. 

Людина, яка шанує свою державу, не може демонстративно 
ігнорувати і паплюжити мову свого народу. Особа, котрій байдужа мова 
свого народу, є байдужою і до його держави, і до державних інтересів. У 
цьому зв'язку доречно буде згадати застереження І.Огієнка, котрий 
вважав, що мова – то живе "серце народу". Великий український патріот 

                                           
1 Огієнко І.  Наука про рідномовні обов’язки. – Львів: Фенікс, 1995. – С. 13. 
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повсякчас нагадував, що той, хто не шанує мови свого народу, 
привселюдно "цурається рідної мови, той у саме серце ранить свій 
народ"1, і тим самим підриває основи його державного існування. 
Пам'ятаймо застереження великого вболівальника за долю України і не 
дозволяймо лізти з брудними ногами в її душу та затоптувати у багно її 
чисте життєдайне серце. Тому при обиранні людей на важливі державні 
посади і насамперед народних депутатів, вибори яких не за горами, 
треба також враховувати їхню громадянську позицію та патріотизм. А 
найбільш виразно це виявляється в їхньому ставленні до державної 
мови. Спочатку треба добре зважити, чиї інтереси буде захищати ця 
особа: державні, інтереси власної кишені чи може інтереси сусідньої 
держави, мова котрої їй ближче? Чи не тому реформи у нашій країні 
йдуть так повільно, бо їх здійснюють люди, у котрих інтереси 
Української держави не на першому місці? Будьмо ж пильними і 
пам'ятаймо заповіти українця з великої літери – Івана Огієнка! 

 
 

 
Береза Р.П. (Львів) 

 
ТЕАТРАЛІЗАЦІЯ НАРОДНИХ  

СВЯТ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ  
КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ 

 
Розглядаються деякі аспекти театралізації як дієвого фактора, що 

через форму народного свята впливає на розвиток мовленнєвої культури 
людини. Висвітлюються методологічні підходи в процесі взаємодії 
мистецького і народно-автентичного як виховної дії на людину. 

 
Проблема мовленнєвої культури особистості є однією з 

найголовніших в умовах побудови молодї Української держави. Адже 
забезпечуючи мовне середовище в суспільстві, гарантуючи його 
повноцінне функціонування, дбаючи про його розвиток та примноження, 
сама держава утверджується як могутня суспільно-політична інституція, 
яка здатна повноцінно виконувати своє призначення. 

Особливо гостро питання розвитку мовної культури стоїть перед 
молодим поколінням, якому самим ходом історії призначено 
репрезентувати в світі Україну майбутнього. Саме тому стає зрозумілим, 
що без прийомів удосконалення мовленнєвої культури, як основного 
інституту суспільно-індивідуальної виразовості це майбутнє не може 
бути привабливим. Адже за влучним висловом відомої дослідниці 
української мови А.П. Коваль «...мати власну культуру мови – значить 
уміти користуватися мовними багатствами сучасності й тією 

                                           
1 Там само. – С. 15, 39. 
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спадщиною, яка склалась віками і втілилась у кращих зразках художніх, 
наукових і публіцистичних творів»1.  

Практичне втілення цієї думки ми вбачаємо в одному із дієвих 
засобів впливу на мовленнєво-виховну дію щодо особистості, якою є 
театралізація народного свята. Адже саме святково-обрядове дійство є 
тією величавою магією народного духу, що через призму тисячоліть 
найповніше донесла цілющі животоки рідної культури, духовності і 
мови зокрема.  

Саме поняття “театралізація”, “театралізоване свято”, 
“театралізований концерт” були введенні в науковий oбіг лише в кінці 
60-х на – початку 70-х років XX ст. відомим радянським ученим, 
режисером, педагогом, театральним діячем професором І.М.Тумановим2. 
Однак це зовсім не означає, що театралізація як творчий прийом, як 
спосіб дієвого вирішення концерту, вистави чи свята з’явилася лише у 
XX ст. “Практично всі різновиди народних свят – пише А.І.Чечетін, – 
мали i мають театралізований характер або ж містять у собі елементи 
театралізованих дій. Це визначається обрядово-видовищними формами 
святкової культури, святкового життя народу”3. 

Феномен театралізації i можливості посилення нею виховного 
впливу, місце, роль та значення її в святі та процесі виховання поспіль у 
різні часи досліджували Д.М.Генкін, Ю.П.Єлісовенко, А.А.Конович, 
А.П.Обертинська, М.Г.Розовський, В.А.Триадський, І.Г.Шароєв та ін. 

Так, Д.М.Генкін визначав театралізацію одним з основних засобів 
педагогічного впливу на емоції учасників святкового дійства. 
Ю.П.Єлісовенко – як творчий прийом дієвого вирішення народного 
свята та посилення його виховного впливу. А.А.Конович – як спосіб 
активізації учасників святкового дійства. А.П.Обертинська – як спосіб 
драматизації гри, вистави, свята, М.Г.Розовський – як стрижень 
видовища, В.А.Тріадський – як прийом активізації емоційного стану 
учасників свята, І.Г.Шароєв – спосіб дієвого вирішення документального 
й художнього матеріалу. 

І.М.Туманов з певною мірою умовності розподіляє всіх учасників 
театралізованого свята на дві основні групи: “…безпосередніх активних 
учасників i, якщо так можна висловитись, пасивних учасників-глядачів. 
Але пасивні вони лише доти, доки не почалось святкове дійство. У ході 
свята, тема якого їм близька й дорога, а форма зрозуміла i захоплююча, 
глядачі починають співпереживати, активно відгукуються на вплив. Це 
може бути висловлено оплесками, різними емоційними переживаннями, 

                                           
1 Коваль А.П. Слово про слово. – К.: Рад. шк., 1986. – С. 4. 
2 Туманов И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта. – М., 

1976. – 680 с. 
3 Чечетин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений: История и 

теория. Учебник для студентов институтов культуры. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с. 
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тобто в певні моменти ці дві сторони об’єднуються, між ними 
встановлюється тісний зв’язок – контакт між дією і її сприйняттям”1. 

Сутність та зміст поняття “театралізація” та “театралізоване свято” 
розкрив відомий учений A.І.Чечетін: “Структурну основу та саму 
сутність драматургії театралізованого масового свята (також як i 
драматургії театральної та будь-якої іншої) складає єдина драматична 
дія, яка специфічно відображає, моделює важливий i суттєвий процес 
реального життя”2. 

Таким чином, переважна більшість учених, які переймалися 
проблемами театралізації, відзначили той факт, що вона будується не на 
порожньому місці, а на драматичній дії, яка певною мірою перетворює 
документальний та художній матеріал у неодмінно драматургічний, а 
виконавців i глядачів – у безпосередніх учасників свята, на яких 
здійснюється посилений виховний вплив, оскільки у них водночас 
відбувається практичне закріплення певних звичаїв. 

Важливими для визначення засобів виховання особистості у межах 
нашого дослідження виявилися думки видатного українського педагога 
В.О.Сухомлинського, викладені ним у книзі “Народження громадянина”, 
де він звернув увагу на те, що “емоційна цікавість до світоглядних істин, 
ідей, принципів, закономірностей – це, образно кажучи, той вогник, від 
якого спалахує порох переконаності”3. В.О.Сухомлинський 
неодноразово підкреслював винятково важливу роль та необхідність 
здійснення виховного впливу на емоційно-чуттєву сферу людини. 

Українські народні свята й обряди є унікальною,  синкретичною за 
своєю природою формою народної творчості, з якою, наприклад, сучасне 
студентство знайомиться здебільшого у процесі вивчення навчального 
курсу “Українське народознавство”. На жаль, викладання його у вищих 
закладах освіти України здійснюється переважно на теоретичному рівні. 
Тоді як за своєю суттю народні звичаї, обряди i свята є, передусім, 
галуззю практичного самовиявлення мистецьких ідеалів, смаків та 
здібностей народу. 

До того ж, задля збереження і передачі наступним поколінням 
національно-культурного досвіду, що містять народні звичаї, обряди i 
свята, та є змістом значної частини національних традицій, без яких не 
обходиться жоден народ, надзвичайно важливим є завдання не лише 
теоретичного осмислення молоддю сутності народних обрядів i свят, а й 
відчуття їх краси, самобутності й практичної значущості на емоційному 
рівні. 

                                           
1 Туманов И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта. – М., 

1976. – 680 с. 
2 Чечетин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений: История и 

теория. Учебник для студентов институтов культури. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с. 
3 Сухомлинський В.О. Народження громадянина / Вибр. тв. в 5-ти т. – К.: Рад. шк., 1977. 

– Т. 3. – 670 с. 
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Так, за нашими дослідженнями, традиційний народно-святковий 
календар, що особливо шанований, зокрема на Львівщині, можна 
зобразити так: 

Класифікаційні 
ознаки Назва свята Час проведення 

Новий рік 31 грудня – 1 січня 
щороку 

Різдво Христове 7 січня 

Коляда 8 січня 
Свято Василя 14 січня 
Водохреща 19 січня 
Великдень квітень-травень 
Зелені свята травень-червень 
Петрівчані свята 12 липня 
Маковея 14 серпня 
Спаса 19 серпня 
Покрови 14 жовтня 

Календарні свята 

Вечорниці на 
Андрія 13 грудня 

Весілля протягом року 
Хрестини протягом року Родинно-побутові 

свята 
Поховальний обряд протягом року 

 
Слід звернути увагу на те, що свята Масляної та Івана Купала з 

невідомих причин вважаються забутими на Львівщині, а тому i не 
представлені у поданій таблиці. 

Оскільки кожному українському народному святу притаманна своя 
пісенна палітра, ми зробили ще одну спробу пошуку складових, які 
наповнюють одне з найвідоміших свят – Івана Купала. Спроба виявилася 
вдалою – нам поталанило знайти аж дві купальські пісні: “А де наше 
купайло стояло” та “У лузі, у лузі червона калина”, які було включено до 
збірки “Пісні з Львівщини”1. 

Усе це засвідчує, що колись у Галичині співали купальські пісні, і 
святкували Івана Купала, та з плином часу, з невідомих причин майже 
забули його. 

Проте купальське свято своїм корінням сягає сивої давнини. Воно 
завжди символізувало розвій i розквіт природи, час i стан її найвищого 
життєвого піднесення. 

                                           
1 Пісні з Львівщини. Пісенник / Упор. Корчинський Ю.А. – К: Музична Україна 1988. – 

446 с. 
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Згідно з писемними пам’ятками, що дійшли до нас з давніх часів, 
Івана Купала з дохристиянської ери мало вже визначену, усталену й 
постійну дату святкування – у ніч з 23 на 24 червня (за старим стилем), 
відповідно з 6 на 7 липня за новим. Цим яскравим народним святом 
починалося землеробське літо, з одного боку, а з іншого – закінчувалося 
зростання сонячного дня. Окрім того, воно слугувало певною віхою 
періодичності річного життя, яке, як i вік людини, з давніх-давен 
обчислювали літами. Зрозуміло, що семантика й етимологія слів, які 
визначають пору року i вік людини, не є випадковими. 

Слід зауважити, що час проведення цього свята обрано відповідно до 
сонячного й місячного циклів, знаннями про які, напевно, володіли наші 
предки: “...иметь же година стихия: весна, лето, осень, зима. Весна ибо 
начинается от 24 марта луны до 24 июня, и оттоле начинается лето по 24 
сентября, и оттоле начинается осень до 24 декабря, и оттоле начинается 
зима до 24 марта луны...”1 

У різних регіонах України свято Івана Купала святкують по-різному, 
та все ж основними невід’ємними елементами його були й залишаються 
такі: обряд очищення вогнем, ворожіння на вінках, обряд очищення 
водою (омовіння), купальські пісні, танці й хороводи навколо Купала. 

Видатна українська поетеса Леся Українка в 1893 р. зробила чудовий 
опис цього свята: “В Звягільському повіті хлопці розкладають вогнище, 
а дівчата прикрашають деревце – берізку. Прикрашають її вінками, 
бантами i запаленими свічками. Дерево це називається Купало. Самі 
дівчата одягають великі вінки з різних трав i квітів i мають при собі ще 
по вінку. Вони водять хороводи навкруги деревця, хлопці тим часом 
стрибають крізь вогнище. Часом хлопці намагаються вихопити деревце, 
тоді дівчата захищають його i співають про парубків “колючі” 
жартівливі пісні... Коли відспівають Купала, дівчата ворожать на вінках, 
одна загадує на себе, інша – на хлопця: якщо вінки зійдуться на воді, 
значить дівчина буде в парі зі своїм хлопцем”2. 

Надзвичайно цікавою є святкова купальська символіка, що 
відображає уявлення наших предків про Космос, світоустрій, природу, 
долю, щастя, любов. 

Поміж основних символів, передусім, слід назвати коло, як одну з 
найдовершеніших геометричних фігур, що символізує сонце, у якому 
наші предки вбачали втілення родючості, добра, сили. На сталий 
характер сприйняття нашими предками цього символу вказують 
більшість дослідників, зокрема В.Мицик3. 

Відомо, що до основних символів купальського свята віддавна 
належать вогонь i вода. Саме з ними пов’язані основні купальські 
                                           

1 Прозоровський Д. О словяно-русском дохристианском исчислении времени // Труды 
VШ археологического сьезда в Москве. – М., 1987. – 372 с. 

2 Українка Леся. Зібр. тв. у 12-ти т. – К., 1977. – Т. І. – 198 с. 
3 Мицик В.Ф. Свято сонячного циклу. – К., 1991. – 47 с. 
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обряди, що проводяться під час свята. Це обряд очищення вогнем та 
обряд омовіння водою. Напевно тому й сьогодні, незважаючи на 
зрозумілий кожному анахронізм цих обрядів, вони в дещо спрощеному 
вигляді залишаються невід’ємними структурними елементами народного 
свята Івана Купала. Водночас, це є прикладом того, як деякі прадавні 
обряди з плином часу перетворилися в гру, яка за своєю суттю близька 
до театралізації. 

На певні відмінності обряду та гри звернув свого часу увагу відомий 
український вчений О.І.Білецький. “Обряд взагалі пов’язаний з певним 
часом, місцем і обставинами, гру можна виконати будь-коли, в будь-
якому місці i при найрізноманітніших обставинах. В обряді кількість 
дійових осіб здебільшого визначена у своєму максимумі i мінімумі; у грі 
вона довільна, i кількість учасників хору визначається, за винятком 
небагатьох випадків, кількістю бажаючих. В обряді головні дійові особи 
багато розмовляють (співають) i замало діють; гра дає можливість 
широко використовувати пантоміми, i часто виконавці тільки виконують 
те, про що співає хор. Обряд – справа серйозна, релігійна; гра – розвага i 
забава. Обряд – консервативний, він може забуватися, руйнуватися, але 
не може варіюватися з ініціативи учасників; гра допускає розвиток i 
природно переходить іноді у драматичну побутову сценку, у фарс або 
комедію. Отже, в обряді є театральними лише елементи; гра – майже 
завжди вже готовий, хоч i примітивний театр”1. 

У той же час І.О.Волошин у своєму нарисі про витоки театру писав: 
“Вивчаючи елементи театру в усній народнопоетичній творчості, 
дослідники історії театру часто не розмежовують обряду i народної гри. 
Тим часом обряд i гра не те саме, хоч елементи гри наявні, наприклад, у 
так званій купальській, або у весільній обрядовості”2. 

Отже, купальській обрядовості притаманні ігровий характер, а це в 
свою чергу, означає, що вона потребує театралізації, яка у нашому 
дослідженні виступає тактичним засобом досягнення стратегічної мети – 
виховання особистості через царину театралізації народного свята. 

Сучасна церква, як свідчить отець Іван Шевців з Австралії, до цього 
часу вважає свято І.Купала – “поганським святом”3. 

На противагу першому друге свято, що призначалося для 
практичного втілення згідно з нашою експериментальною програмою, 
було християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці. В Україні воно 
святкується фактично з часу прийняття православ’я князем 
Володимиром Красне Сонечко, онук якого, Ярослав Мудрий, віддав 
свою державу, Київську Русь, під Покров Пресвятої Богородиці. 

Своєю заступницею вважали її і запорізькі козаки, які на її честь у 
центрі Січі звели церкву Святої Покрови, зовні скромну, всередині 
                                           

1 Білецький О. Зібрання праць у 5-ти т. – К., 1965. – Т. І. – 362 с. 
2 Український драматичний театр. Нариси історії у 2-х т. – К.: Наук. думка 1967. – 

518 с. 
3 Шевців І. Святі тайни в українському обряді. – Сідней, 1982. – 156 с. 
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чарівно оздоблену прекрасними іконами з золотою та срібною 
атрибутикою. 

У роки лихоліття Першої світової війни Пресвята Богородиця була 
Покровителькою Українських січових стрільців, Другої світової – вояків 
УПА. Постановою Української Головної визвольної ради 14 жовтня 
1942 р. день свята Покрови було визнано святковим днем УПА. 

Восени 1943 р. митрополит Андрей Шептицький, висвячуючи 
прапори полків Української дивізії “Галичина”, просив Пречисту Діву 
Марію взяти під святий Покров українських вояків, які йшли боронити 
волю України. 

На жаль, у роки більшовицької навали і терору, у роки руйнування 
національних і духовних святинь Покрова залишалася святом лише в 
церкві та пам’яті людській. 

З середини 80-х років ХХ ст., почав набирати обертів рух за 
відродження українських народних звичаїв і традицій. Святкування 
Покрови Пресвятої Богородиці стало поширюватися на теренах усієї 
України. Передусім, на Львівщині, де в цей день вшановували пам’ять 
воїнів УПА та вояків інших українських військових формувань, потім на 
Волині, Поділлі та Буковині. З часом звичай святкування Покрови 
відродився в Києві, Запоріжжі, Харкові, Дніпропетровську і навіть у 
Криму. 

Це прекрасне християнське свято містить у собі значний виховний 
потенціал, спрямований, передусім, на виховання моральних чеснот та 
формування національної свідомості молоді, а тому i вибір його для 
експериментальної програми був не випадковим i цілком свідомим. 

Зауважимо відразу, що театралізована дія має свою закономірність. 
Так, без драматичного конфлікту вона втрачає свій сенс і 
перетворюється лише на статичні елементи театралізації. Тому в процесі 
підготовки театралізацій свят Івана Купала та Покрови Пресвятої 
Богородиці особливу увагу учасників ми звернули саме на цю 
закономірність, а вони відобразили її в побудові сюжету сценарію цього 
свята. 

У процесі ж самого дійства ми дотримувалися умов, які сприяли 
глибшому впливу самої театралізації як на глядачів, так і на самих 
учасників свята. Так, особлива увага була акцентована на такі основні 
аспекти виховної дії як: 1. Створення атмосфери поєднання зусиль 
режисера та учасників свята. 2. Системний контроль за власним 
переосмисленням учасниками обрядового матеріалу. 3. Проведення 
корекції у формі “поради без свідків”, що залишає за учасниками право 
приймати остаточне та самостійне рішення щодо трактування образів, їх 
стенографічного дієвого трактування. 4. Сприяння у виявленні власного 
бачення виконавця щодо загальної концепції як відображення головної 
сюжетної лінії, комунікативного проявлення образів, так і свята в 
цілому. 
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Саме така цілісність у впровадженні методики театралізації 
народного свята дала нам можливість переконатися в її дієвості щодо 
посилення як емоційного так i мовленнєвого впливу на суб’єкти 
загальновиховного процесу. Внаслідок чого учасники дійства 
збагачують свій словниковий запас святково-обрядовою термінологією, 
долучаються до специфіки мовної діалектики, мелодики, акцентології, а 
також оволодівають елементами словесної подачі мовленнєвих 
елементів свята. Все це загалом суттєво впливає на розвиток мовного 
діапазону учасників дійства. 

Окрім цього, ми встановили ефективність багатьох інших факторів, 
що неодмінно стосуються цілого ряду характеристик, виявлених в 
процесі виховання особистості. Серед них: 

1. Театралізація як метод дієвого вирішення народного свята є 
водночас засобом посилення як емоційного, так і виховного впливу на 
людину в умовах навчально-виховного процесу. 

2. Ефективність даного процесу залежить також від наявності в 
роботі з підготовки, організації та проведення народного свята чи обряду 
цілого ряду факторів, зокрема таких як: 

широкого кола вживання української мови та включення учасників у 
рух за вдосконалення власного мовлення; 

поширення знань з історії України та залучення учасників до аналізу 
історичних факторів та подій; 

поглиблення соціально-культурного досвіду учасника шляхом 
залучення його до творчого самовираження, передусім, у традиційних 
формах національної народної культури, таких як звичай, обряд, свято з 
попереднім проведенням їх аналізу та вивчення. 

Як бачимо, театралізація народних свят є доволі дієвим засобом у 
процесі виховання особистості і може слугувати доволі переконливою 
орієнтацією у розвитку новітніх форм і методів риторичного мистецтва. 
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Іващенко А.Г. (Миколаїв) 

 
ВІД ФІЛОСОФІЇ СЕРЦЯ  
ДО ФІЛОСОФІЇ СЛОВА 

(духовні та морально-етичні проблеми  
сучасного мовлення)  

 
Культура мовлення – дзеркало духовної культури особистості. Слово 

є реалізацією думки й виходить із серця. Серце визначає моральне 
життя людини залежно від її свободної волі. Тому словесна діяльність 
потребує морально-етичних правил мовлення, які в даній статті 
систематизовано на тлі християнської моралі та культури, за теорією 
філософії серця.  

 
Убогість слова – це убогість думки, а убогість думки веде до 

моральної, інтелектуальної, емоційної, естетичної „товстошкурості”, – 

застерігав В.О.Сухомлинський1. 
Мовець і мовник завжди мають пам’ятати про душу, яка є рівною 

слову і несе в собі велику духовну силу. Духовна сила обіймає собою і 
думку, і слово. Звідси виростає велична проблема відповідальності 
мовця за кожне слово, думку, мовленнєвий вчинок, орієнтовані між 
добром і злом. Отже, живе мовлення може нести словом і злу, і добру 
енергію і тим омертвляти або одухотворяти людську душу. Тут діють 
лише свої незмінні духовні закони. З цього й витікають духовні та 
морально-етичні проблеми сучасного мовлення. 

Метою статті є спроба класифікувати загальний доробок з теорії 
філософії серця та християнської етики за морально-етичними 
правилами словесної діяльності. 

Це питання актуальне і злободенне. Воно є невід’ємною 
соціолінгвістичною проблемою у мовознавстві.  

Ця проблема стимулює дослідження розвитку сучасної української 
мови, комунікативної специфіки слова, мови ЗМІ. Актуальна вона в 
галузі методики мовного виховання. Знаходить своє відображення в 
дослідженнях хвильової генетики, цефалогенезу, у таких поняттях як 
мова тіла та святоотецьке вчення про людину, душу, серце, слово. 

Над цією проблемою працювали Г. Сковорода, П. Юркевич, 
М. Гоголь, І. Франко, О.Потебня, В. Сухомлинський, Н. Бабич, 
А.Коваль, О. Сербенська. 

Перегляд останніх публікацій та наукових досліджень стосовно 
названої теми дає уявлення про сучасний стан української мови і 
мовлення. 

                                           
1 Сухомлинський В. Вибрані твори. – К.: Рад. шк., 1985. 
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У наукових працях О. Сербенської відзначено, що “можливості 
усного мовлення, яке живиться великою енергією духу, відтінюється 
тональним звучанням, є настільки феноменальним, що людина 
спроможна пізнати лише окремі грані цього унікального божественного 
творіння”1.. В.Радчук звертає увагу на масштабність мовно-духовного 
зламу роду2 . 

Л. Масенко акцентує увагу на тому, що сьогодні українська мова 
почала втрачати природну якість. Це наслідки здеградованого, убогого 
духовного світу людини, її відірваності від рідних коренів, а спотворена 
мова робить мислення і мовлення людини примітивним3 . 

З точки зору В. Радчука, „українська мова сьогодні переживає 
безпрецедентний і майже неконтрольований наплив англіцизмів, що 
провокує моду на інтертекстуальність і розхитує мовну норму”4. 

„Дай Боже, щоб люди навчилися англійської мови, але не дай Боже, 
щоб вона стала другою „общепонятною”5, – застерігає учений-
мовознавець Ю. Шевельов. 

Для Г.Сагач „слово животворяще – дорогоцінний скарб людського 
розуму, серця, духу. Слово – Божий дар, яким прагнемо оволодіти 
досконало, відстоюючи істину, добро і красу”6. 

За працею Памфіла Юркевича „Серце та його значення в духовному 
житті людини, згідно з ученням слова Божого”, «серце є хранителем і 
носієм усіх тілесних сил людини. Серце є центром духовного життя, все, 
що пам’ятаємо, записуємо у серці своєму. Оскільки слово є реалізацією 
думки, воно виходить із серця. Серце визначає моральне життя людини, 
з нього виходить все добре і зле у словах, думках, почуттях і вчинках. 
Серце містить усю безпосередність буття, закладеного Богом»7. 

Отже, лише завдяки внутрішній духовній культурі особистості може 
народжуватися у серці культурне слово. І дійсно, саме моральний 
стрижень є тим компонентом особистості, що визначає її змістовність і 
цінність: у людини може бути високий рівень інтелекту, але через 
низький морально-етичний рівень вона залишається духовним карликом, 
стає неконтрольованою, втрачає почуття міри і буде соціально 
небезпечною в діях, словах, думках, почуттях і вчинках. 

Цікавими є роботи Г. Ємельяненка в галузі цефалогенезу та 
психолінгвістики, які засвідчують, що „слово, як човник снує між 
видимим і невидимим, духовним і матеріальним, зшиває смисловою 

                                           
1 Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2004. – С. 8. 
2 Радчук В. Параметри і взаємодія мов // Дивослово. – 2005. – № 7. – С. 42-48. 
3 Масенко Л. Мова і політика. – К., 1999. – С. 25 
4 Радчук В. Глобалізація і переклад // Всесвіт. – 2002. – № 5-6. – С. 127-136. 
5 Шевельов Ю. Виступ на Всесвітньому форумі україністів 21-24 серпня 1992 р. // 

Сучасність. – 1992. – C. 4-12. 
6 Сагач Г. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації. – К.: Зоря, 2003. – С. 36. 
7 Федів Ю.О., Мозгова А.Г. Історія української філософії. Навч. посіб. – К.: Україна, 

2000. 
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ниткою зовнішню Картину Світу із внутрішньою в людині1... Від 
споконвічності й чистоти кореневих слів мови повністю залежить 
правильний розвиток розуму, психіки і духу розуму”2. 

Академік П. Горяєв з досвіду вивчення генетичного апарату 
переконує, що за законом збереження речовини, ніщо не зникає. І навіть 
фраза, вимовлена десятиріччя тому, може раптово виникнути з глибини 
пам’яті. Це зумовлює відповідальність людства за сказане вголос чи 
подумки.  

Особливу увагу привертає до себе наукова праця А.П. Коваль 
“Спочатку було Слово”, де автором систематизовано біблійні крилаті 
вислови з повним їх обґрунтуванням. 

Вивчаючи названу проблему, слід відзначити, що більшість праць 
українських науковців спрямовано на дослідження культури мови. 
Проблематика культури мовлення здебільшого залишається відкритою, в 
питаннях: 

Духовні закони та морально-етичні чинники живого слова за вченням 
Святого Письма та теорією філософії серця. 

Концепція добра і зла у слові. 
Слово як моральнісний і виховний фактор. 
Духовно-словесні хвороби душі та методи лікування за вченням 

святих отців. 
Проблеми вульгаризації мови, їх уникнення тощо. 
Отже, стрижневими завданнями даної статті є: 
1. Покладаючись на Святе Письмо, вчення святих отців, на теорію 

філософії серця, з’ясувати сутність духовно-моральних чинників, що 
стосуються слова. 

2. Охарактеризувати серце як орган словесно-чуттєвої діяльності. 
3. Розкрити вплив морально-етичних засад на мовленнєву атмосферу 

колись і тепер. 
4. Висновки і перспективи у даному напрямку. 
Слово – це провідник, через який вливаються в душу не лише думки 

й образи, а й відчуття, переживання, побажання, почуття тощо. 
„Слово є еманація волі людини, – говорить о. Павло Флоренський, – 

це її душа, начебто жива істота з тілом, зітканим з повітря та 
внутрішньою структурою – формою звукової хвилі...”3 

Слово є осмислений дух. Будь-яке слово містить у собі сутність, що 
дає змогу впливати на людину одним лише вимовлянням. Слово є ділом, 
спрямованим на добро зло залежно від вільного вибору людини. 

                                           
1 Емельяненко Г. Родной язык – царь в голове. – СПб.: Фонд слов'янської писемності і 

культури, 2001. – С. 10-334. 
2 Емельяненко Г. Славянский корнеслов. – СПб.: Фонд слов'янської писемності і 

культури, 2002. – С. 3-269. 
3 Основи стосунків з ближніми. За книгою Н.Пєстова «Путь к совершенной радости». – 

К.: Почаївська лавра, 2003. – С. 34. 
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Про грандіозні властивості слова-духу людство дізналося зі Святого 
Письма, де сказано, що „спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і 
через Нього все почало бути. В Ньому було життя і  життя було світлом 
людей”1. 

Слово Ісуса Христа мало надзвичайну силу: ”Ніколи людина не 
говорила так”2, «Слово Його було з владою»3. Словом Він воскрешав 
мертвих, творив чудеса, перетворював людські душі. 

З життєвого досвіду людство спостерігає, що зле слово й добрих 
робить злими, а добре злих перетворює в добрих. Чи розуміємо ми всю 
міру нашої відповідальності перед Богом, Всесвітом за сказані нами 
слова? 

Передбачаючи дію злої волі у світі, Святе Письмо радить керуватися 
духовними законами в житті, вказує на морально-етичні чинники щодо 
слова. Тому в статті зроблено спробу класифікувати загальний доробок 
за морально-етичними правилами. 

Найвищим правилом тут є Любов. Про це свідчить апостол Павло: 
«Якщо я говорю мовами людськими, а любові не маю, то я – мідь 
дзвеняча або кимвал брязкаючий...»4 Цим самим дає зрозуміти пряму 
залежність між серцем і словом. 

Мати любов у серці – значить мати Бога у серці, адже Бог є Любов. 
Любов завжди є творчою силою. І особливо яскраво ця істина 

підтверджується в словесній дії, у мовленні: «Хто любить людей, того й 
люди люблять». 

Друге правило повчає дбати про своє серце, щоб воно очищалося від 
усякого зла. Бо з доброго серця виходить добре слово, а із злого серця – 
слово зле (“злі думки, вбивство, перелюб, крадіжки, осуд, омана, хула”5). 

Християнська етика завжди говорить про спокутування гріхів через 
сповідь, каяття. Звичайно, людина має займатися самовихованням, 
самовдосконаленням, рівняючись на моральні ідеали. Згадаймо поезію 
І.Я. Франка „Ой ти, дівчино, з горіха зерня”. Тут “серденько – колюче 
терня”, “устонька – тиха молитва”, “слово остре, як бритва...” Чи можна 
сумніватися в обізнаності автора з духовними законами та морально-
етичними засадами людського серця?  

Третє правило застерігає: „Від слів своїх виправдаєшся й від слів 
своїх приймеш осуд”6. Народна мудрість про це говорить так: «Що 
посієш, те й пожнеш», „Слово не горобець: вилетить – не спіймаєш”, 
«Скажеш – не вернеш, напишеш – не зітреш». 

                                           
1 Євангеліє від Іоанна (Ін. 1, 1). Біблія. – К.: Синодальне видавництво, 2000. – С. 1127. 
2 Там само (Ін.7,46). 
3 Там само (Лк.4,32). 
4 Перше послание до корінфян святого апостола Павла (13,1) // Там само. 
5 Там само (Мф. 15, 18 –19). 
6 Біблія (Мф. 12, 37). – К.: Синодальне видавництво, 2000. 
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Четверте правило стосується утримання язика, бо як орган мовного 
апарату він здатний відтворювати злі помисли та бажання, що 
виражаються словом. 

„Язик – вогонь, прикраса неправди..., це нестримне зло..., він 
сповнений смертельної отрути”1, – говорить апостол Іаков. 

Стосуються язика й такі вади як: осуд (Не суди! Не осуджуй!); 
лихослів’я (Не лихослов!); марнослів’я (слово сказане марно); 
пустослів’я (необдумане, пусте). Святі отці говорять, що тому, хто не 
береже вуста свої, не дадуть ніякої користі ні молитва, ні піст. ”За усяке 
марне слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь в  день Суду”2. 

З цього приводу добре висловив свою думку професор і лікар 
П.Бейлін: „Слова, як ліки, мають пряму токсичну чи побічну дію. На 
окремі слова виробляються неприйняття – вони можуть викликати 
„алергію”, шок. А передозуєш лікувальних слів – розвиватиметься 
„лікарська хвороба”3. 

П’яте правило навчає шанувати батьків, ближніх, а значить, і Бога: 
“Шануй батька твого, і матір твою, і добре тобі буде, і довголітнім 
будеш на землі”4. Сюди відносимо й подяку. 

Для чого треба за все дякувати Богу та добрих людей? – питає 
праведний Іван Кронштадський і відповідає: ”Нам же на користь, щоб 
ніжнішали, тоншали почуття наших душ, розтоплювалося наше 
жорстокосердя, скам’янілість, щоб добрішали наші слова”. 

“Хіба не десять зцілилися, а дев’ять де?” – запитує Господь 
зціленого, тим самим натякаючи на невдячність дев’яти. В іншій 
євангельській притчі про блудницю, яку осуджували за перелюб та мали 
побити камінням, Христос говорить:” Перший, хто без гріха, кинь у неї 
каменем...” Справедливе слово торкнулося сердець, совісті, і всі 
розійшлися, крім осудженої, в серці якої жив наказ більше не грішити. 
Як бачимо, лише виховний фактор морального слова дає добрі наслідки. 

Шосте правило закликає до сумління: „Не бажай іншому того, чого 
не бажаєш собі”; «Не говори неправди, не обманюй»; «Не називай 
ближнього принизливо»; «Не заздри», бо заздрість – це іржа серця, яка 
постійно його точить; «Не говори лукавих слів, не лицемір!» 

З цього приводу народна мудрість говорить: «Голос дзвенячий, а 
совість свиняча», «Говорить лисичкою, а дивиться вовчиком». «Будь 
доброзичливим, світи радістю й любов’ю для всіх!» 

Сьоме правило закликає до вміння володіти собою, долати свої ниці 
почуття, свій егоїзм: «Не будь гордим!», «Не виставляй себе!», «Не 
гнівайся!», «Не дратуй інших!», «Не вдавайся до ревнощів!», «Не 

                                           
1 Там само. – Соборне послання апостола Іакова (1, 26; 3, 5-10) 
2 Там само (МФ. 12, 36). – С. 1026. 
3 Золотухін Г.О. Литвиненко Н.В., Місник Н.В. Фахова мова медика. – К.: Здоров’я, 

2001. 
4 Закон Божий. Києво – Печерська Лавра. – 1995. 
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виказуй свого незадоволення», «Не перебивай!», «Умій вислухати!» 
Заповіді блаженств говорять: «Блаженні миротворці...» 

Восьме правило вчить прощати: «Якщо простиш ближньому твоєму, 
то й Отець Небесний тобі відпустить гріхи твої”, «Не тримай злої пам’яті 
на брата !” 

За християнською православною традицією в останню неділю перед 
настанням Великого посту люди просять один у одного пробачення.  

Дев’яте правило закликає творити милосердя словом: 
розпитати про стан здоров’я особи та її близьких, про справи, про 

труднощі, скорботи; 
виявити співчуття, втішити;  
якщо можемо, дати мудру пораду; 
подбати про ближнього молитовно. 
Десяте правило прищеплює патріотичні почуття: «Забудь про себе 

заради ближнього. Не будь скупим на добре слово». 
Ось ті морально-етичні словесні правила, за якими можемо звіряти 

свою совість, свої справи, своє мовлення. 
За Святим Письмом серце є орган спілкування людини з Богом. 

Воістину всеомогутня роль серця у сфері почуттів. Ось як портретизує 
серце академік і професор медицини Валентин Войно-Ясенецький, 
архієпископ Лука, кримський святий: воно веселиться (Ієр. 15, 16), Єсф. 
1, 10; Пс. 103, 15; Притч. 15, 13; 15, 15; 17, 22; Суд. 16, 25; радується 
(Плач. 5, 15; Притч. 27, 9; Притч. 15, 30; Їс. 66, 14; Пс. 12, 6; 15, 9; Притч. 
23, 15; Еккл. 2, 10), перебуває в скорботі (Пс. 12, 3; Єр. 4, 19; Пс. 24, 17), 
рветься від зла (Діян. 7. 54), ображається на Господа (Притч. 19, 3), у 
ньому гніздиться гнів (Еккл. 9, 3), перелюб (Мф. 5, 28), заздрість (Іак. 
3,14), перевага над іншими (Притч. 16,5), ницість (Рим. 1,24), воно 
терпить приниження (Пс. 68,21), утішається (Фим. 1,7), воно здатне 
надіятися на Бога (Пс. 27,7; Притч. 3,5), спокутує гріхи свої (Пс. 33,19). 

Звідси витікає гармонія й дисгармонія слова. А контролером слова є 
закон, сумління, моральність. 

У молитовному зверненні до Бога є слова-прохання, щоб Господь 
дарував здатність єдиними вустами та єдиним серцем прославляти Його. 
Це є формула гармонії між серцем і словом. 

Отже, людина має прагнути самовдосконалення в досягненні чистоти 
серця. І лише за такої умови вона буде щасливою, бо у «чистого все 
чисте». У чистому серці поселяється Дух Святий, а значить любов, яка 
вміє, за словами апостола Павла, прощати, терпіти, милувати, покривати, 
чекати... Саме завдяки цьому милосердному, всепрощаючому почуттю 
людина піднімається з моральної прірви. 

Кордоцентризм і богобоязливість – яскрава риса ментальності 
українського народу. Тому мовленнєвий етикет наших предків 
наповнений репліками –молитвами: «Дай, Боже, здоров’я», «Помагай 
Боже», «Спаси Боже», «Даруй Боже», «Помилуй Боже», «Прости Боже», 
«Пом’яни Боже», «Упокій Боже»; сповнений сердечної дії добра у 
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звертаннях: „сонечко моє”, „зірочко моя”, „ягідко моя”, „голубонько”, 
„дорогенькі мої” і т.п. 

Культура спілкування існувала відповідно до християнсько-етичних 
норм, які повчали, як слід спілкуватися з людьми. 

На жаль, етикет наших пращурів є для нашого сьогодення лише 
окрасою на папері. Так було. Так уміли жити вони завдяки своєму 
соборному серцю, яке вміло „трудитися до сьомого поту”. 

Живе мовлення нашого сучасника більше схильне до дисгармонії. У 
нас відсутні слова Бог, гріх. Відсутність божественного розуміння 
відкриває шлагбаум вседозволу. Про наші мовлення й мораль говорить 
народна мудрість: „Говорять вздовж, а живуть впоперек”. Слово 
розходиться з ділом. Ми говоримо про відродження патріотизму, а не 
бажаємо відродити християнську мораль: ми говоримо про 
толерантність, а не прощаємо, не змиряємося, ми побігли за 
плюралізмом, а він навчив нас байдужості. 

Саме на це звертає нашу увагу професор етики В. Малахов. Ми 
втратили свою соборність. «Неможливо розглядати мораль людську у 
розриві від істини. Сонце правди має сяяти над мораллю», – так говорить 
вчений про етичні проблеми спілкування. 

Найгіршою рисою мовлення нашого сучасника є осуд померлих, 
глумливе ставлення до них у виразах: «Ноги витягнув!», «Уперед ногами 
винесли!» «Врізав дуба – спи спокійно!» і т. п. 

Проблеми батьків і дітей часто вирішуються прокльонами з обох 
сторін або репліками: «Уб’ю!» «Задушу!». Вчені-психологи відзначають 
мілітаризацію свідомості нинішнього покоління. 

У концепції добра і зла в сучасному мовленні переважає культура 
ненависті. 

Сьогодні в мовленнєвій атмосфері переважає наказовий спосіб 
дієслів: 

Не поспішайте диктувати! 
Підождіть! Заткнись! Не кричи! 
Дай! Подай! 
Принеси! і т.п. Це свідчить про відсутність елементарної вихованості. 
Сучасна полікультура повністю полонила серця і розум нашої молоді.   
Під час написання диктанту виявилося, що наше молоде покоління не 

знає слово „гімнастерка”, пишуть “гімнас” і окремо “терка”. Асоціація із 
сучасними словами з „гімнастика” й „терка”, Пишуть не „шинель”, а 
„шанель”, на  слово „голубий” реакція однозначна – сміх. Що тут 
скажеш про серце? 

Батьки сьогодні „шнурки”, „черепи”, „родаки”, „предки”. 
Вульгаризація мови є наслідком вульгаризації свідомості й серця. 

У словесному хаосі неважко заблукати й дорослому. Сьогодні бракує 
цензури, моралі, духу. 
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Насторожує й те, що діти, які постійно жують жуйку, поступово 
втрачають здатність логічного мислення. Розум нездатний народжувати 
добре слово. Людина тупіє. Електронна пошта, що закликає більше 
спілкуватися, призводить до розсіювання уваги. 

Недобре відбивається на словесній діяльності молодшого покоління 
забезпечення тисячними тиражами видань зразків переказів та зразків 
творчих завдань для „успішного” складання іспиту на державну 
атестацію. Усе це орієнтує на пасивне засвоєння готових рішень, що 
обмежує роботу мислення та незадовільно відбивається на інтелекті 
дітей.  

Звернемо увагу на вербальне та невербальне спілкування за 
допомогою реклам. Психоаналіз доводить, що морально-ідеологічний 
зміст реклами сьогодні мерзенний і визнаний найсильнішим фактором 
агресивної поведінки. 

Дія реклами заснована на створенні у свідомості людини певних 
стереотипів поведінки, ходу мислення. Що бачать наші діти, що чують з 
радіо-та телеканалів, усім відомо, а ось рекламні щити, зображення на 
обкладинках учнівських зошитів не підлягають розумінню.  

Слово нашого мовлення втратило виховний фактор. 
Ми втомилися сьогодні й від реформ у мові. Жодна мова світу так не 

страждає, як наша. Переважає хаос у лексиконі. Окрім запозичень, 
словесних мутантів типу „Діvа” або „Штоff”, у літературну мову 
полився шквал діалектної лексики, що витісняє загальноприйняті 
нормативні лексичні одиниці. Так, у медицині з’явилися “штрикавка”, 
„шпигавка”, „кишківник”, „хробакоподібний”, „прутень”, у громадській 
сфері – „людинопідйомник” або „міжповерховий дротохід” У 
підручнику „Деталі машини” за редакцією Ковалюка та Ковальчука 
Луцького університету термінологічний словник представляє диво-
терміни: 

Лівар – домкрат   вальниця – підшипник 
Лютовання – паяння   вантага – вантаж 
Мосяж – латунь   грубина – товщина 
Мутра – гайка   грийдер – грейдер 
Мірило – масштаб   защекнутий – закріплений 
Оливо – свинець   стовба – станина 
Олив’янистий – свинцевий  стоп – сплав 
Хемія – хімія    цина – олово 
Шво – шов    штаба –полоса 
У словниках такі зміни не позначені. Щоправда трапляється 

географічні карти з термінами “масштаб” – київського видавництва, вул. 
Попудренка, 5 і “мірило” – видавництво не вказане. 

На наш погляд, відбувається грубе порушення морально-етичних 
норм як в українській мові, так і в мовленні. 

Підсумовуючи сказане, можна відзначити, що дослідження багатьох 
учених підтверджують низький рівень культури сучасного мовлення і 
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вважають, що цей процес є наслідком духовного голодомору і морально-
етичної кризи нашого суспільства. 

Кожна культурна людина, яка претендує називатися громадянином 
цивілізованої країни, має володіти нормами літературної писемної мови, 
а також  виховувати своє серце, як словесне осердя, згідно з морально-
етичними нормами. 

Філософія серця Г.Сковороди, П.Юркевича ґрунтується на Святому 
Письмі, як на єдиному живоносному джерелі, здатному напоїти живою 
водою усі покоління. 

Святе Письмо та святоотецьке вчення – це обширні горизонти для 
трудів на науковій ниві в галузі словесної діяльності та морально-
етичних засад. Найголовніше – читати Євангеліє. В ньому полягає 
істина. Особливо це потрібно журналістам, письменникам та вчителям-
словесникам, які можуть розкрити євангельські образи й донести їх до 
душі народу. Через це читання будуть укріплятися віра й добра воля, 
будуть просвітлюватися розум і серце. Ці слова старця архімандрита 
Кирила нехай будуть святим благословенням для  тих, хто плекає слово, 
дбає про нього, кохається в ньому. 

 
 

Мазур Л.О. (Львів) 
 

КОНЦЕПЦІЯ "ВИПРАВЛЕННЯ IМЕН"  
У СВIТОВIЙ ТА ВIТЧИЗНЯНIЙ  

МОВНIЙ  КУЛЬТУРI 
 

Робота присвячена висвітленню одного з найсуттєвіших аспектів 
дослідження мови – адекватності вживання слів. Проблема 
“домовленості про поняття” в українському мовному середовищі 
подається в контексті загальнофілософської концепції “виправлення 
імен”. В ній обгрунтовується необхідність повернення до неї з метою 
забезпечення більш ефективного функціонування української мови і 
формування на цій основі екології вітчизняної культури.  

 
У процесі розвитку та функціонування будь-якої мови завжди 

виникає проблема збереження та захисту її самобутності, того 
неповторного  “шарму”, що робить її творців і носіїв чимсь унікальним у 
цілому Космосі. Але оскільки все це виясняється в порівнянні, завдяки 
співпраці і спілкуванню багатьох націй і народів світу, то паралельно з 
цією виникає проблема визначення меж світовідкритості нації, 
вловлювання діалектики загального й особливого в мові, визначення у м 
о в, у яких вона може найбільш успішно розвиватися і “працювати”. В 
даній статті зроблена спроба вияснити місце української мови в 
світовому мовному “просторі” на прикладі аналізу концепції 
“виправлення імен”, що має вікопомну традицію.  



Україна – мова 
 

 99

Цей традиціоналізм у підході до теми не дає нам можливості 
послатися на авторів, які розробляли б її останнім часом. Однак з 
іншого боку, саме тому, що в цьому напрямку в Україні не працював 
взагалі ніхто, це дає нам можливість висловитися стосовно її 
розробленості цілком конкретно і визначено, тобто констатувати факт, 
що в Україні над цим не працювали.  

Сказане зовсім не означає, що в нас не спостерігалось явищ і 
процесів, які за означеною концепцією стоять. Як внутрішня органічна 
потреба, потреба самоочищення мови, виправлення імен інтуїтивно 
пробивалася до життя. Тому основним завданням, вищою метою даної 
статті якраз і було показати, що українська мова розвивалася у 
загальному руслі мов найбільш цивілізованих народів світу, що вона є 
надзвичайно розвинутою у найважливішому, емоційно-відчуттєвому 
відношенні, яке й визначає її можливості виконувати комунікативні 
функції.  

Отже, завдяки філософському аналізу української мови в минулому 
можливе навернення до вітчизняної традиції “виправлення імен” з 
метою поставити його “на службу” національному державотворенню в 
нинішніх умовах.  

З точки зору здорового глузду прагнення людини “зазирнути у 
майбутнє”, визначити більш чи менш віддалену перспективу свого життя 
є дуже зрозумілим і природним. Чи не тому саме з ним асоціюється вища 
мета пізнання? Така орієнтація свідомості більшості людей видається 
єдино правильною, бо мала б убезпечити їх від заблуджень і поневірянь 
„на шляху прогресу”. До того ж вона буцімто “обіцяє” колосальну 
економію інтелектуальних сил, в той час як заглиблення в минуле 
однозначно пов’язується з нераціональною їх тратою. Відтак, сентенція 
“не можна жити з поверненою назад головою” інколи розцінюється як 
вершина мудрості. 

З цим можна було б погодитись, якби у нас не було справжньої науки  
мудрості – філософії, яка пропонує цілком протилежні підходи як до 
життя, так і до пізнання. Зовсім не заперечуючи проти того, щоб 
людина свідомо просувалася вперед, вона пропонує дещо іншу за 
смислом формулу: “не має майбутнього той, хто не знає минулого”. Ми 
тут не уточнюємо “свого”, бо у філософії йдеться про значно більш 
широкий його вимір. Будучи не просто прив’язаною до традиції, а 
буквально  в и р о с т а ю ч и  з неї, вона спрямовує людину до витоків, 
орієнтує її на пошуки  к о р е н і в  р е ч е й. Не вважаючи таку глибоку 
ретроспекцію  “даремною працею”, філософи завжди виходили з того, 
що саме  вихідні начала і першопричини дають відповідь на останнє 
питання про  ї х  істинну сутність. 

Намагання прослідкувати, з чого та чи інша річ виникла, як вона 
розвивалася, з метою визначення, чому саме такою вона стала тепер, є 
сутністю співпадіння історичного і логічного, що є одним з трьох 
фундаментальних філософських принципів, на якому мала б відбуватися 
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організація не лише наукового, а взагалі будь-якого інтелектуального 
пошуку. Він має безпосереднє відношення до розробки конкретних 
методик у різних сферах науки, у тому числі, звісно, й філології.  

Ймовірно цієї останньої він стосується навіть більше, ніж будь-якої 
іншої сфери людського пізнання, і вона повинна покласти його у самий 
свій фундамент. І не лише тому, що вона не  може продуктивно 
розвиватися без етимології – пошуку коренів слів і з’ясування їх 
походження – а й тому, що біля своїх витоків вона сама була 
філософічною.  

Йдеться про “філософію імені” як вираз споконвічного прагнення 
людини “називати речі своїми іменами”, з якою ми повертаємося 
буквально до початку Творення світу. На перший погляд проблема 
“імені”, як адекватного вживання слова, вирішується тут ніби 
автоматично, бо Господь не просто творив, а творив відповідно до 
Слова, Логосу, і людина могла елементарно розпізнавати імена в його 
“продуктах”. Оскільки cлова в цьому часі ще мали однозначно 
божественне походження, то в них просто не могло бути нічого 
неправильного. Тут вони є фактично платонівськими ідеями, у них уже 
“все схоплено”: і природа речі, і закон її саморозгортання у часі і 
просторі, “альфа” й “омега”, початок і кінець. Населяючи землю, Бог 
творив кожну живу істоту у повній відповідності до “ейдосу”, форми або 
ідеї про неї, що  в ж е  с а м о п о ч а т к о в о у Нього б у л а, і 
фіксувалась у слові. Тому, в Адама, якому Він “доручив” обізвати кожну 
живу істоту, не було з цим жодних проблем. Він робив це відповідно до 
вказаного божественного установління й імена цілком відповідали їх 
сутності. Та й сам він був названий “так, як треба”: “адам” – з 
давньоєврейської – “людина”, “чоловік”. 

Уявлення про визначальну силу слова міцно закріпилися фактично у 
всіх релігійно-міфологічних системах. Про нього свідчить не лише 
відоме біблійне „На початку було Слово”. Щось схоже ми знаходимо й у 
„Рігведі”, і у „Шіцзин”, і у всіх інших великих богонатхненних книгах 
древніх народів. Найбільш розгорнуту інтерпретацію цієї тези дає 
давньовавилонський епос:  

               “Верховний жрець, бог, Енліль,  – ти! 
                Верховний суддя небес і землі – ти! 
                Твоє незрівнянне Слово! Могутнє воно! Немов небеса, воно! 
                Немов хмара, воно! 
                За словом твоїм Ануннаки-богове творять плодючість! 
                  Слово твоє небесам – опора, Слово твоє землі – основа! 
                  Небесам опора, небесам підтримка,  
                  Землі – основа непорушна! 
                  До небес наближаючись, воно плодюще: 
                  Ллє дощами з небес достаток! 
                  До землі наближаючись, воно плодоносне: 
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                  Плоди землі ростуть у достатку! 
                  Слово твоє! Плоди – воно! Слово твоє! Зерно – воно! 
                  Слово твоє – повноводний потік, життя всіх піднебесних 

країн!”1 
Саме завдяки тому, що людина доволі тривалий час не 

усвідомлювала себе саму, як щось принципово відмінне від світу, 
самодостатнє і самоцінне в ньому, а значить, відчувала свою “глобальну 
залежність” від Бога і божественного, питання “Чого той чи інший 
предмет носить саме ту, а не іншу назву?”, не виникало. Воно принаймні 
було незнайоме первісній формі мислення. „Як назвали, так і буде”, 
тобто буде „добре”, – така була його логіка.  

Слово тут мало п е р ш і с т ь  над реальністю, і в цьому можна 
елементарно пересвідчитися на „іменах власних”, тобто тих, які давалися 
безпосередньо людям. У багатьох „допотопних” культурах їх 
присвоювли якомога довші („щоби злі духи не змогли до кінця їх 
“прочитати” і  вимовити”). Бо якщо б це, не доведи Господи, вдалося 
зробити, то вони їх могли вкрасти, внаслідок чого люди, що їх носили, 
могли захворіти, а то й померти. Щоби цьому лиху запобігти, при 
найменших ознаках захворювання ім’я намагались терміново міняти 
(„аби надійно заховати людину за  н о в е  і  не дати злим силам 
остаточно її знищити”).  

Ім’я так жорстко закріплювалося за людиною, що фактично 
зливалося з самою її сутністю, тому його цінували і берегли “як зіницю 
ока”. І коли аборигенів Австралії питали, які речі вони цінують понад 
усе, то вони, не задумуючись, відповідали: „Плащ, спис і ім’я”. Первісна 
людина несла своє ім’я як щит, воно слугувало їй і захистом, і 
дороговказом на її життєвому шляху. Воно „тримало при купі” й 
оберігало від розпаду й  общину, яка одержувала „ім’я” тієї чи іншої 
тварини (тотемізм).  

Що ж стосується всіх інших „імен”, то вони зазвичай давались тому 
чи іншому предмету як інстинктивний відрух, зумовлений первісною 
суб’єктивною реакцією на нього. Вони радше скидалися на якийсь 
вигук, що виражав певні, цілком конкретні емоції, які з ним 
пов’язувались2. Ймовірно й у інших людей вони не були надто 
відмінними, бо й самі вони ще не виділялися з общини, не були “різн 
ими”. “Індивідуальностей” не було, тому всіх це влаштовувало, і що  
стосується подальшого слововжитку, то “з цього не робили жодних 
проблем”, і, пропонуючи якійсь “речі” ту чи іншу назву, жителі первісної 

                                           
1 Енліль! Усюди! // На ріках вавилонських. – К., 1991. – С. 63. 
2 „При уважному ознайомленні з історією розвитку мови ми ще й сьогодні натикаємося 

в так званих коренях слів на першоджерело, з якого видно, що утворення поняття про будь-
який предмет спочатку майже повністю співпадало з викликаним ним суб’єктивним 
почуттям; а тому, можливо, не буде видаватися недоречним припущення, що первісна мова 
була більш схожою до співу” (Вагнер Р. Музыка будущего // Вагнер Р. Избранные труды. – 
М., 1978. – С. 515). 
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спільноти  ніскільки не сумнівалися, що вона їй “підійде”. А коли їх про 
щось питали, дуже добре розуміли, про що йдеться. 

Дослідники “допотопних” культур пояснюють такий “семантичний 
конвенціоналізм” підвищеною “груповою згуртованістю” і “кровним 
родством”, що були їй притаманними. І пояснення це не є позбавленим 
резону. Принаймнi сьогодні настав час поставити питання, що носiї 
захiдної цивiлiзацiї знищили в мовi традицiйних народiв i  щ о  втратили 
с а м i, надто захопившись “очищенням” i “облагородженням” своїх 
мовних запасiв. Адже стандартнi мовнi штампи привели до зникнення  в 
i д н о ш е н н я, яке  щ е  зберігає й утримує в собі глибокий інтимний 
контакт суб’єкта й об’єкта, і яке у мовi передує слову. “Спочатку було 
вiдношення, – пише Мартiн Бубер. – Розгляньте мову “дикунiв”, тобто 
тих народiв, свiт яких є бiдним на об’єкти, i життя яких будується у 
тiсному колi дiй, що є насиченими присутнiстю. Ядра їх мови – це слова-
речення, первиннi дограматичнi конструкцiї, iз розщеплення яких 
виникає все рiзномаїття граматичних форм, – частiше всього i 
виражають цiлісьнiсть вiдношення. Ми кажемо: “Дуже далеко”, зулус 
скаже замiсть цього слово-речення, яке означає: “Там, де хтось кричить: 
“Ой, мамо, я пропав”, а мешканець Вогненної Землi присоромить нашу 
аналiтичну премудрiсть семискладовим словом, точний сенс якого – 
“дивляться один на одного, чекаючи кожний, що хтось з них 
викличеться зробити те, чого хочуть обидва, але не можуть зробити”. 
Тут у цiлiсностi вiдношення невiддiльно присутнi й особи – майбутнi 
iменники i займенники; вони лише намiченi i не мають повної 
самостiйностi. Сенс мови тут складають не цi продукти аналiзу i 
роздумiв, а iстинно первинна єднiсть, вiдношення, яке переживається. 
При зустрiчi ми вiтаємо людину i бажаємо їй всяких благ, переконуючи 
її у своїй вiдданостi або доручаючи її Боговi. Але як мало 
безпосередностi у цих затертих формулах! Чи вловлюється хоч що-
небудь у “Хайль!” (вiд первинного надiлення владою?) у порiвняннi з 
тiлесним привiтанням кафрiв, яке не втрачає свiжостi “Я тебе бачу!”, або 
з його грайливим i звеличеним американським варiантом “Почуй мiй 
запах!” Можна допустити, що поняття i зв’язки, та й самi уявлення про 
особи i речi видiлилися iз уявлень про такi подiї i стани, якi мали 
характер вiдношень. Стихiйнi враження i хвилювання, якi пробуджують 
дух “первiсної людини”, викликаються подiями-вiдношеннями – 
переживаннями того, що виникає перед ними, i станами-вiдношеннями – 
життям з тим, що виникає перед нею. Про мiсяць, який вона бачить, 
спостерiгає кожну нiч, вона не складає нiяких iдей, поки вiн увi снi або 
наяву не виникне перед нею тiлесно, наблизившись своїми беззвучними 
кроками, причарувавши її, заворожить своїми дотиками, сповiщаючи 
тим самим їй погане чи добре. Спочатку вона не зберiгає у собi навiть 
наочного образу про блукаючий свiтловий диск або про демонiчну 
iстоту, що є з ним пов’язана, а створює лише динамiчний, такий, що 
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пронизує тiло, хвилюючий образ мiсячної дiї, iз якого лише згодом i 
поступово видiляється персональний образ-обличчя мiсяця...”1 

Зрозуміло, що на такому конкретно-відчуттєвому рівні мова може 
функціонувати лише в досить обмеженому соціальному середовищі, у 
спільнотах, члени яких могли розуміти один одного і „б е з слів”. З 
розширенням кола спілкування люди повинні були навчитися розуміти 
один одного, не пояснюючи “про що йдеться” “на пальцях”. Слово 
повинно було стати загальнозрозумілим, а значить жорстко 
зафіксованим певною конфігурацією символів і знаків. Так виникає  м о 
в а  п и с а н а. 

Як засвідчує один із діалогів Платона, її поява була зустрінута доволі 
прохолодно і насторожено. “Я чував, що поблизу єгипетського 
Навкратіса народився один із тамтешніх богів, якому присвячена птиця, 
що називається Ібісом. А самому божеству ім’я було Тевт. Він першим 
винайшов число, рахунок, геометрію, астрономію, надодачу ще й гру в 
шашки і в кості, а також і письмо. Царем над Єгиптом був тоді Тамус, а 
богом його був Аммон. Прийшовши до царя, Тевт показав йому свої 
мистецтва і сказав, що їх треба показати всім останнім єгиптянам. Цар 
запитав, яку користь можна отримати від кожного з цих мистецтв. Тевт 
почав пояснювати, а цар, в залежності від того, добре чи погано той 
говорив, дещо ганьбив, дещо хвалив. З приводу кожного мистецтва 
Тамус, як передають свідки, сказав Тевту багато і доброго і поганого… 
Коли ж справа дійшла до письма, Тевт сказав: “Ця наука, царю, зробить 
єгиптян більш мудрими і пам’ятливими, оскільки винайдений засіб для 
пам’яті і мудрості”. Цар же сказав: “Наймайстерніший Тевте, ти один є у 
змозі створити предмети мистецтв, але якою є доля шкоди чи вигоди для 
тих, кому вони адресовані?  І ось ти, батько письма, із любові до 
мистецтв надав їм цілком протилежного значення. У душах тих, що 
будуть йому навчатися, воно буде  вселяти якраз забудькуватість, 
оскільки буде ослабленою потреба тренувати  пам’ять: довірившись 
письму, предмети стануть пригадувати не зсередини, самі собою, а 
ззовні, по сторонніх ознаках”2.  

Не лише в філософії, а й у всій древній культурі, поява писемної 
мови в древності однозначно розцінювалася як гріхопадіння. І тим не 
менше, як і будь-які інші гріхопадіння, воно з силою закону повинно 
було статися. Що ж стосується наслідків його, то вони такою 
однозначністю не характеризуються, і ми повинні тут чітко розрізняти 
набутки і втрати. З одного боку, його можна характеризувати як благо, 
бо завдяки  їй відбувається “консервація” й “утилізація” знання, більш 
активне його поширення. В тому числі й більш ефективна його передача 
від покоління до покоління. Однак саме в цьому останньому пункті не 
обходиться й без втрат, найбільш вагомою з яких було “вивітрювання” зі 

                                           
1 Бубер М. Я и Ты // Бубер М. Два образа веры. – М., 1999. – С. 35-36. 
2 Платон. Федр // Платон. Собр. соч.: В 3-х т. – М., 1970. – Т. 2. – С. 217. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том Х 
 

 104

слова його тепла, його дихання, бо не одним і тим же буває слово, коли 
воно є наспіваним чи нашептаним, скажімо, мамою дитині, і коли вона 
його прочитає у книжці. Ці найтонші флюїди людської душі, що 
виносяться з неї в ізусній мові, є в ній найголовніше. Але як це не 
прикро, саме на них менше всього звертають увагу.  

Наголошуючи на перспективі ослаблення із впровадженням мови 
писаної пам’яті і на перенесення акцентів в аналізі предметів із 
внутрішнього на зовнішнє, навіть Платон упускає головне – втрату при 
цьому мовою її духовних компонентів, а відтак – і найбільш інтимного 
контакту між людьми, які ведуть розмову.  “Принаймні людська мова 
розвивалася із виключно чуттєвого, суб’єктивного сприйняття значення 
слова у сторону все більшого й більшого абстрагування, так що зрештою 
залишилось лише умовне значення слова, у тлумаченні якого почуття не 
приймали ніякої участі, і зв’язок слів у структурах мови тепер повністю 
залежав від граматичних правил, які є доступними вивченню. У 
неминучому розвитку абстрактного мислення в мові… вироблялись 
умовності, закони розвитку яких вже неможливо було осягнути 
інтуїтивно”1. 

А між тим, при всій свой видимій недосконалості і несформованості 
“живе” слово має незаперечні переваги перед писаним, і виражаються 
вони у його дієвості, у впливі на того, кому воно адресується. Він 
забезпечуються тим, що, позначаючись на динаміці і ритміці мови, 
знаходячи своє відображення у тембрі голосу,  інтонації тощо, “живе” 
слово відзначається значно вищою дієвістю, бо ці “деталі” вловлюються 
і читаються значно швидше, ніж символи і знаки писаного тексту. 

Тому, як це не парадоксально, саме з появою письма, передусім, і 
слід пов’язувати виникнення потреби “домовленості“ про поняття. Хоча, 
здавалось би, воно давало можливість зафіксувати цю “домовленість“ на 
“паперовому носії” і скріпити її “гербовою печаткою”. Однак проблема 
полягає в тому, що нічого з цього, наприклад, у справі  д о т р и м а н н я  
слова  не допоможе, якщо за ним не стоїть людина, як його “господар”. 
При всій його абстрактності, вона повинна бути представлена і в понятті.  

На відміну від простого слова, воно  н е  м о ж е  бути зведене до 
якоїсь формули чи знака, воно не є плоским, а має об’єм, а відтак – 
можливість виносити у своєму змісті колосальну інформацію. 
Здійснюючи сходження від конкретного до абстрактного і навпаки, 
людина підбирає і знімає у ньому не лише формальнологічні, а й 
емоційно-відчуттєві компоненти своєї свідомості. С а м е  ц і  о с т а н н і  
дають можливість для його експлікації та інтерпретації, а значить, і для 
досягнення порозуміння. “Мова є необхідна умова мислення окремої 
особи навіть у повному відокремленні, тому що поняття утворюються 
лише завдяки слову, а без поняття неможливе істинне мислення. Однак в 

                                           
1 Вагнер Р. Музыка будущего // Вагнер Р. Избранные труды. – М., 1978. – С. 515. 
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дійсності мова розвивається у суспільстві, до того ж не лише тому, що 
людина є часткою суспільства як цілого, власне свого роду, племені, 
народу, людства, не тільки  внаслідок необхідності взаєморозуміння  як 
умови можливості суспільних заходів, але й тому, що людина розуміє 
сама себе, тільки випробувавши на інших зрозумілість власних слів”1. 
Поняття існує для мене настільки, наскільки сенс його є зрозумілим і для 
“іншого”. Сенс його виявляється через мовні інтеракції, завдяки 
співпраці і спілкуванню. Але взаєморозуміння при цьому досягається не 
тільки  завдяки формальній правильності думки, що в ньому 
заключається. Хоча така ілюзія доволі часто складається. І не лише у 
“простих смертних”. На цьому “купляються” і люди видатні, як це, 
наприклад, сталося з Емілем Дюркгеймом. “Поняття не є моє поняття; 
воно є спільним для мене з іншими людьми і у будь-якому разі може 
бути сповіщене їм, – пише він. – Не можна змусити відчуття перейти із 
моєї свідомості у чужу; воно тісно пов’язане з моїм організмом, з моєю 
особистістю  і не може бути відділене від них… Концепт є уявлення по 
суті безособове: він слугує головним засобом спілкування людей між 
собою… Із того, що він не носить на собі печаті якого-небудь 
індивідуального розуму, варто зробити висновок, що він вироблений 
колективним розумом”2. 

Дюркгейм все тут каже правильно, але він помиляється, вважаючи, 
що з появою поняття, почуття не можуть покидати індивідуальну 
психіку й ставати надбанням суспільної свідомості. Дослідження не 
лише масових психозів, а й елементарного соціально-психологічного 
настрою наочно показують, що вони передаються значно швидше, ніж 
будь-які наукові викладки і “докази”, що супроводжуються й 
ілюструються всіми “фігурами” формальної логіки. Механізми 
наслідування, навіювання і мавпування, які на них базуються, 
бездоганно “працюють” “в  г р у п і”. Як соціолог, він мав би знати, що 
“неформальною” її роблять відвертість і щирість стосунків, яким будь-
які калькуляції, “розрахунки на винагороду” тощо, є принципово 
протипоказаними. Тут спілкування стає цінністю  с а м е  п о  с о б і. Або 
як казав не менш відомий його земляк, Екзюпері – “розкішшю”.  Так, що 
без колективного почуття і переживання не може бути й “колективного 
розуму”. 

Інша річ, що на понятійному рівні будь-які емоції, отримані від 
споглядання предмета, який піддається визначенню, безпосередньо не 
демонструються і не афішуються, не виставляються “на показ”. Вони не 
лежать на поверхні, але це зовсім не свідчить про їх відсутність чи про 
втрату ними свого значення. І якщо поняття ф о р м у є т ь с я  шляхом 
очищення від усього другорядного і випадкового, то до цього зовсім не 

                                           
1 Потебня А.А. Слово и миф. – М., 1989. – С. 40. 
2 Дюркгейм Э. Социология и теория познания // Новые идеи в социологии. – СПб., 

1914. – Кн. 2. – С. 37-38. 
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відноситься особове, внутрішнє, духовне. І лише “недомислієм” можна 
пояснити прагнення деяких філософів-раціоналістів очистити його від 
суб’єктивних вражень людини, які вона переживає від предмета, що під 
нього підпадає.  

А між тим, раціоналізм не є якимсь суто індивідуальним явищем. 
Будучи прямим продуктом “чистого розуму”, цивілізація  в и м а г а є  
раціоналізації і намагається й поняття буквально випалити зсередини 
потужним промінням технічного інтелекту. Тож і не дивно, що, на 
відміну від означеного вище первісного уявлення про потаємні джерела 
сили слова, в епоху цивілізації почали вважати, що суто індивідуальні 
компоненти психіки не проясняють, навпаки, затуманюють його сенс, а 
відтак – поняття мали б бути від них будь-що позбавленими1. Насправді 
ж усе виглядає дещо інакше. Завдяки збереженню в  понятті  переживань 
і почуттів людини, забезпечується не лише підвищення активності 
освоєння зовнішнього світу (суб’єктивна зацікавленість та формування 
стійкої мотивації до пізнання), а й його ефективності, у сенсі 
бережного, поблажливого ставлення як до природного середовища, так і 
до соціального оточення. Адже саме це, поспіль “засмічене” чуттєвістю 
поняття гарантує самоусвідомлення людини як малої “часточки” 
природи, або “клітини” великого соціального організму.  

І дійсно, зрозуміти себе людина може лише в якомусь соціальному 
контексті, “в системі”, завдяки співпраці і спілкуванню. Для того, щоб 
кимсь стати, здійснитися або “відбутися”, контекст цей не повинен бути 
чимсь випадковим. Для максимальної самореалізації, середовище 
повинно бути для людини спорідненим або “своїм”2. Зрозуміло, що для 
того, аби  в нього вписатися, вона повинна була чимсь жертвувати. 
Власний погляд на речі, особливе звучання свого голосу здається 
найменшою жертвою, яку вона приносить “на алтарь Отечества”. 
Парадокс, однак, полягає в тому, що без цих, навіть найменших, порухів 
людської душі, дуже особистісних і трепетних переживань, відчуття 
Батьківщини не буває. 

Крім підсвідомого бажання вловити сутність речі в її мовній формі, 
поняття передбачає досягнення високого рівня її „прозорості”, тобто 
загальноприйнятості і зрозумілості. Однак якщо в процесі абстрагування 
поняття перейти певну межу і почати чистити його від усього 
суб’єктивного, то ми ризикуємо залишитись віч-на-віч з гарною, але  п у 
с т о ю  словесною формою, такою, що нікого ні до чого не зобов’язує. 
Бо не одне і те ж із його змістом відбувається, коли ми відволікаємося 
від якихось сторін чи особливих прикмет  п р е д м е т а, і   коли не 
приймаємо до уваги л ю д и н и, як єдиного творця і носія мови.  
                                           

1 Складається враження, що запаморочене принадами глобалізації людство ще й досі 
не зрозуміло, як дорого йому обходиться ця понятійна “стерилізація”. 

2 І цілком закономірно Гегель вважав, що людина стає громадянином лише тоді, коли 
вбачає у державі “своє інше”. 
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Розвинутість поняття, його наповнення відповідним змістом 
розширює коло спілкування. Але воно втрачає смисл, якщо нема людини 
з її унікальним і неповторним внутрішнім світом, який випрацьовується 
в міру формування поняття. І чим більшим це коло стає, тим 
потужнішим повинно бути духовне поле тяжіння особистості, яка 
формулює поняття і пропонує їх “іншому” з метою зробити його “своїм 
ближнім”.  

Отже, вихід мислення на категорійний рівень проблему 
“домовленості про поняття” не знімає, а лише піднімає на вищий 
щабель. Без її вирішення не могло бути ніяких інших р е а л ь н и х  
домовленостей, тих, що забезпечували соціальну взаємодію. 
Розмовляючи „на різних мовах”, люди не можуть дійти згоди, і спільні 
„проекти” не можуть здійснюватися. Цю обставину прекрасно ілюструє 
біблійна притча про Вавилонську вежу, яка є на сьогодні дуже 
актуальною, з огляду на нестримне бажання політиків щось ліпити “аж 
до неба”, будувати, скажімо той же “європейський дім”. В ньому 
вочевидь буде все “під євро”, але ніколи не буде тієї специфічної 
атмосфери, притаманної “старому світу”, бо вона ніби на альпійських 
квітах настоювалась, на духовності окремих народів і націй. Будівничі 
“нової Європи” вочевидь забули, що д у х  може бути лише 
індивідуально-національним. Так само як душа окремої людини живе в її 
тілі, так і дух народу є прив’язаним до певної територїї, що забезпечує її 
сoleur local. Лише вимріяна і виплекана в цілком конкретних умовах 
підсоння душа  к о л е к т и в н а  може по-справжньому когось цікавити, 
а “комуналка” “європейського дому” її життя не передбачає.  

Будучи завороженими принадами глобалізації, дух предківщини 
втрачають фактично всі нації. І, як це не парадоксально, на сьогодні, 
здається, лише китайці розуміють сенс старої назви своєї країни – 
“Піднебесна”. Здійснивши вихід у Космос, вони зовсім не мають намірів 
розбирати Велику стіну, вивчаючи  мови всіх народів світу, вони  не 
відмовляються від своїх ієрогліфів, зрештою, роз’їжджаючи по всіх 
крїнах і запозичуючи в їх народів  все найкраще, вони, тим не менше, 
мають звичку повертатися на свою землю, добре розуміючи, що “другої 
рідної” їм ніде не дано.  

З появою бажання зробити поняття абсолютно “чистими“ 
розвивається тенденція не лише до денаціоналізації світу, а й до 
колосального його обездушування “деміфологізації” і 
„роззачаровування” (Хайдеггер), що згодом знайшла свій реальний вираз 
у феномені відчуження1. Починаючись на рівні природи, воно 
продовжується в культурі і, зрештою, знаходить свій вираз у 
міжособистісному спілкуванні, коли, втративши традицію ізусного 
                                           

1 Стаючи, як би ми сьогодні сказали, засобом “масової комунікації”, слово 
пропонується всім, а значить нікому, воно не має конкретного адресата і не враховує його 
духовних запитів. Той, хто його продукує, мене не знає, мене не чує, а цілком ймовірно, й 
не хоче. Він  працює, і слово для нього є інструмент,  з а с і б  заробляти собі на хліб.  
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передання, „на різних мовах” починають говорити навіть люди, поєднані 
узами кровного родства. Вони так само один одного не розуміють, бо не 
чують голосу природи. Цей момент втрати мовою фантастичного і 
казкового задовго до Хайдеггера й Юнга, геніально вловив у своєму 
“Лісовому цареві” Гете: 

                   “Mein Fater, mein Fater, und hörest du nicht, 
                    Was Erlenkönig mir leise verspricht?”, – писав він1. 
І лише через півтора століття після нього, остаточно переконавшись у 

тому, що при всій своїй галасливості цивілізація робить нас 
глухонімими, Арнольд Тойнбі закличе нас: “Давайте закриємо наші очі 
на час, на формули науки для того, щоби відкрити наші вуха мові 
міфології”3.  

У західній традиції потреба домовленості про поняття була 
викликана потребою розвитку демократії, і, передусім, пов’язувалась із 
необхідністю розвитку діалогового методу в філософії, що мала б його 
“обслуговувати”. Тут ці домовленості й справді стали необхідним 
моментом формування культури мислення. Передбачалось, що з метою 
пошуку істини, люди можуть висловлювати різні точки зору і захищати 
їх “всіми доступними засобами”, але вони мають бути абсолютно 
переконані, що ці їх думки стосуються одного й того ж предмета. В 
протилежному випадку могло б статися так, що вони будуть “успішно” 
сперечатись і демонструвати свою дотепність, але говорити  при цьому п 
р о  р і з н е.  “У будь-якiй справi, юначе, – каже Платон, – треба для 
вiрного її обговорення починати з одного i того ж: треба знати, щ о′ с а м 
е  пiдлягає обговоренню, iнакше неминучi суцiльнi помилки. Бiльшiсть 
людей i не помiчає, що не знає сутностi того чи iншого предмета: нiби 
вона є їм давно вiдомою, вони не домовляються про неї на початку 
обговорення; при подальшому ж його ходi, це, звичайно, вiдбивається: 
вони суперечать i самим собi? i один одному”2. 

Можна було б подумати, що потреба розуміння, взаєморозуміння і 
самоусвідомлення є наслідком розвитку високої демократії, що гарантує  
людині свободу слова, право на “свою істину” і передбачає розвиток 
“широкого суспільного діалогу”. Насправді ж вона є не менш 
актуальною і в автократичному суспільстві.  

Ймовірно вона навіть в и н и к л а  спочатку в умовах східної 
деспотії, що якоюсь особливою “свободою слова” ніколи не 

                                           
1 Завдяки своїй безпосередності і нестереотипізованості свого мислення дитина може 

здійснювати індивідуацію архетипів колективного несвідомого, доторкатись до тих 
вікопомних образів і знаків, які репрезентують не лише національну, а й загальнолюдську 
культуру, ставши дорослою, вона, як правило, цей “божий дар” втрачає.  А перекласти цей 
віршик можна було б так:  

        “Таточку, тату, не чуєш хіба ти, 
          Що тихо шепоче мені Лісовик?” 
3 Тойнбі А. Дослідження історії. В 2-х т. – К., 1995. – Т. І. – С. 70.  
2 Платон. Федр // Платон. Собр. соч.: В 3-х т.– М., 1970. – Т. 2. – С. 171. 
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відзначалася. Проте, вимога точності і чіткості слововживання, скажімо, 
у древньому Китаї ставилася не менш радикально, ніж у тогочасних 
Афінах. Більше того, саме там потреба домовленості про поняття 
доповнилася вимогою “виправлення імен”, яку найбільш чітко 
сформулював Конфуцій: “Цзи-Лу запитав: “Вейський правитель має 
намiр залучити вас до управлiння [державою]. Що ви зробите передусiм? 
Вчитель вiдповiв: “Необхiдно почати з виправлення iмен”. Цзи-Лу 
запитав: “Ви починаєте здалеку, навiщо виправляти iмена?” Вчитель 
сказав: “Який ти неосвiчений, Ю! Благородний муж проявляє 
обережнiсть стосовно того, чого вiн не знає. Якщо iмена неправильнi, то 
слова не мають пiд собою пiдстави. Якщо слова не мають пiд собою 
пiдстави, то справи не можуть здiйснюватися, то ритуал i музика не 
процвiтають. Коли ритуал i музика не процвiтають, покарання не 
здiйснюються належним чином, народ не знає, як себе поводити. Тому 
благородний муж, даючи iмена, мусить виголошувати їх правильно, а те, 
що вимовляє, правильно здiйснювати. У словах благородного мужа не 
може бути нiчого неправильного... Якщо у верхах люблять ритуал, то у 
народi немає таких, що насмiлювались би проявляти неповагу. Якщо у 
верхах люблять обов’язок, то у народi немає таких, що насмiлювались би 
не пiдкорятись. Якщо у верхах люблять правдивiсть, то у народi нема 
таких, що насмiлювалися б бути нещирими”1. 

Як бачимо, прагнучи до виваженості і точностi слововживання, на 
Сході займались не лише шлiфуванням понятiйного апарату фiлософiї, а 
й виходили з цим на вирішення соціальних і моральних проблем. Це 
означало, що філософ повинен був не стільки прагнути до наповнення 
поняття якимсь новим змiстом2, скільки до того, щоб змусити його 
“працювати”, працювати на благо людини. Не змінюючи його змісту, в і 
н  с а м  повинен був змінюватися, максимально наближаючись до 
поняття людини і людяності. Іншими словами, перед тим, як 
“виправляти імена”, філософ мав би виправити себе сам.  

Оскільки творчість Конфуція зосереджувалася на сфері, яку сьогодні 
можна було б охарактеризувати як “політична філософія”, то з 
“виправленням імен” пов’язувалися лад і гармонія в Піднебесній. Він 
цілком справедливо вважав, що саме керівник держави має постійно 
дбати про забезпечення співпадіння речі і імені, тобто  події і процеси, 
які мають місце в державі, мають бути “обізвані” ним так, щоб не було 
між людьми ніякого непорозуміння, відповідно, у суспільстві – розбрату, 
хаосу чи невизначеності. Але він для цього повинен був стати 
мислителем. Таким чином, концепція виправлення імен конкретизується 
на проблемі збереження і захисту людиною свого “д о б р о г о імені”.  

                                           
1 Конфуций. Лунь юй //Древнекитайская философия. – М., 1972. – Т. I. – С. 160. 
2 Навпаки, все тут мало залишатись недоторканим. Вищим завданням філософа на 

Сході вважалося навчитися читати “символи і знаки  священної науки” (Генон).  
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У такій своїй формі концепція виправлення імен непогано прижилася 
і на західній “вітці” цивілізації. Бiльш-менш вдало поєднуючи фiлософiю 
як “науку правильно мислити” i як “науку гiдно жити”, інтелект i 
мораль, філософи й тут, безумовно, прагнули до правильностi i точностi. 
І в добу Античності це ще не була чисто формальна правильнiсть i суто 
математична точнiсть. Принаймні механічного “правлення“ 
міжлюдських стосунків тут не спостерігалось. Своєю гордою поставою 
вчитель просто подавав приклад гiдного життя; демонструючи  
несуєтність, він нікому не нав’язував своєї волi. Ось чому, не дивлячись 
на те, що за зовнiшнiми своїми ознаками античне суспiльство дуже 
нагадувало вiйськовий бівуак чи казарму, внутрiшньо воно було досить 
мобiльним i давало людинi для її самореалiзацiї достатню кiлькiсть 
ступенiв свободи.  

Навiть вiдомий вираз “magister dixit” означав не якесь навіювання чи 
зомбування вчителем свого учня. Вiн лише говорив, викладав свою 
точку зору, формулював своє  б а ч е н н я  проблеми, а учень тiльки 
дивився i вчився, як це треба робити. Із засвоєння тих якостей, що 
стосувалися суто інтелектуальних спроможностей учителя, навчання 
зміщалося у сферу його моральних якостей. Керуючись такою 
“філософією освіти”, “древнi” (особливо стоїки) й справді давали високi 
(класичнi!) зразки гiдного людини життя, життя по правдi i вірі.  

І все ж такого високого рівня узгодженості і соціальної гармонії, як у 
Китаї, на Заході за допомогою “виправлення імен” досягти не вдалося. 
Причиною цьому був, очевидно, факт, що з триіпостасної фігури 
людини, що це виправлення пройшла (вчитель, мислитель і правитель в 
одній особі), у європейській традиції постійно випадав один “елемент”. 
Ним був правитель. Намагання сповістити йому мудрість так і 
залишилося для європейців навіть в Афінах “рожевою мрією”. “Допоки 
у державах не будуть царствувати філософи, або ж нинішні царі і 
володарі не почнуть благородно і грунтовно філософувати і це не 
зіллється воєдино – державна влада і філософія, до тих пір державам не 
позбутися зол“1, – казав Платон.  

Притримуючись стійкого уявлення про те, що там, де сила є, там 
розум зайвий, політик тут постійно шукав для себе винятку з правил 
суспільного життя. Це особливо проявилося в Римі, у якому вимога 
збереження доброго імені почала поширюватися лише на нижчі щаблі 
соціальної ієрархії. А відтак – воно виражалось у своєрідному 
“чистоплюйстві”: Так, імператор Клавдій “заборонив приймати римські 
імена принаймні родові, особам іноземного походження”2. Кажуть, що й 
у самому патриціанському роду Клавдіїв носили різні імена, але 
особливо поширеним було ім’я Луцій. Згодом, на основі спільної 

                                           
1 Платон. Государство // Платон. Соч.: В 4-х т. – М., 1994. – Т. 3. – С. 252-253. 
2 Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. – М., 1990. – С. 183. 
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домовленості, воно було вилучене із вжитку, після того, як одного з двох 
людей, що його носили, звинуватили у пограбуванні, а другого – у 
вбивстві.  

У справі виправлення імен “родовитих” навіть філософи не могли 
нічим зарадити. Саме тому, що вони хотіли дати приклад збереження 
доброго імені, вони піддавались гонінням. А це, звісно, призводило до 
розчарувань у благородстві великих римлян. Відомо як непросто 
складалися стосунки Сенеки з таким його учнем як Нерон, тому так і 
вийшло, що коли у своєму трактаті “Про спокій душі” він ще 
намагається з’ясувати, за яких умов мудрець  м і г  б и  брати участь у 
політичній діяльності, то в іншому – “Про дозвілля” – він уже це 
питання навіть не піднімає.  

Через абсолютну відірваність філософії і політики концепція 
“виправлення імен” у Древньому Римі починала діяти “селективно”, і 
саме ті, хто мав би задавати стандарти гідного людини життя, відверто 
демонстрували зневажливе ставлення як життя, так і до людини. 
Зароджувалася подвійна мораль, що виражалася з притаманною латині 
лаконічністю: “Те, що дозволено Юпітеру, не дозволено бику”.  

З певною і доволі солідною долею достовірностю можна допустити, 
що саме тому, що концепція виправлення імен у Древньому Римі не була 
реалізована в повному обсязі, тут спостерігається редукція рівня роботи 
з категорійним апаратом до рівня первісного мислення: “Nomen est 
omen”1, – казали древнi латиняни, не приймаючи до уваги, по-перше, що 
в умовах цивілізації відбувається роздвоєння слова і смислу, а по-друге, 
що вони вже не є членами первісного роду чи племенi, у якому слова 
відзначались особливою конкретикою і дуже гарно припасовувалися до 
“речей”. 

Шекспір інтуїтивно розпізнав тенденцію до примітивізації і 
профанації “філософії імені” в італійському стилі мислення, що 
дісталася йому в спадок від давньоримських його форм, у яких єдність 
слова і діла забезпечувалася силою. І коли хтось вживав вираз “Sum 
romanus!”, то всі добре розуміли, з ким вони мали справу, бо будь-яка 
земля, по якій ступав чобіт римського легіонера, вже вважалася 
священною Римською імперією. 

Але часи мінялися, і римляни мінялися разом з ними. І вже перед 
італійцями  проблема виправлення імен постала в повний ріст:  

           “Ромео! О навіщо ти Ромео? 
            Зміни своє ім’я,  зречися батька; 
            А коли ні, зроби мене жоною, 
             І я уже не буду Капулетті. 
             Лише твоє ім’я – мій ворог лютий:  
             А ти – це ти, а зовсім не Монтеккі… 

                                           
1 “Назвати – значить визначити” (лат.). Неважко пересвідчитися, як це нагадує  

первісне “Назвали, то й добре”. 
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              Що є  Монтеккі? Таж чи так зовуть 
             Лице і плечі, ноги, груди й руки? 
              Або якусь частину тіла іншу? 
              О, вибери собі нове ім’я! 
              Та що ім’я? Назви хоч як торянду,  
              Не зникне в неї аромат солодкий! 
              Хоч як назви Ромео – він Ромео,  
              Найвищу досконалість він не втратить,  
Так скинь же, скинь своє ім’я, Ромео…” (Шекспір У. Ромео і 

Джульєтта –Переклад І. Стешенка). 
Як бачимо, проблема “виправлення імен“ тут знаходить своє 

специфічне переломлення і в історії кохання. Але вирішення її 
пропонується зовсім не на рівні загального розвитку культури доби 
Ренесансу, і навіть не на рівні епохи Конфуція. Тут спостерігається 
повернення до форм первісного мислення. Справді, подібно до того, як 
вождь того чи іншого племені “приписував” якомусь його члену для 
лікування (в тому числі, очевидно і від любові) “засіб” зміни імені, так 
само просто і Джульєтта пропонує “вилікувати” від ненависті роди 
Монтеккі і Капулетті.  

Це зайвий раз доводить справедливість твердження  Люсьєна Леві–
Брюля, що “у людства не існує двох форм мислення, однієї пралогічної, 
другої – логічної, які були б відділені одна від одної глухою стіною, а є 
різні мислительні структури, які існують в одному і тому ж суспільстві і 
часто, – а можливо й завжди – у одній і тій же свідомості”1. 

Як переконливо показав Карл Густав Юнг, час від часу “цивілізована 
людина”, як і “первісна”, змушена звертатися до заклинань і молитов, 
щоб урятувати свою душу.  

Можна було б подумати, що таке повернення стало наслідком 
душевної розпуки окремої людини, що пережила, як Джульєтта, якесь 
потрясіння. Однак проблема “імені троянди” свідчила про серйозне 
“потрясіння” всієї західної  с у с п і л ь н о ї свідомості. І це своєрідне 
”шизоїдне відхилення”, що сформувалося на грунті непомірного 
розвитку технічного інтелекту, стало знаменням не лише доби Шекспіра, 
а й Нового і Новітнього часу.  

Складалося враження, що чим далі людство йде по шляху “прогресу”, 
тим більше відбувається роздвоєння, розходження поняття і речі, що ним 
охоплюється. І це не могло не звернути на себе уваги філософів. 
“Подібно до того, як наше тіло покрито одежею, так наш дух огорнутий 
брехнею. Наші слова, вчинки, все наше єство просякнуте лжею, і лише 
через цю оболонку можна вгадати інколи наш істинний спосіб мислення, 

                                           
1 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. – М., 1930. – С. 4. 
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так само як одежа дає інколи можливість вловити форми тіла”, – 
підсумовував розвиток цієї тенденції один з них1.  

Вони й почали думати над тим, як краще “підігнати”, “припасувати” 
поняття до його предмета, щоб зняти проблему його “виправлення”. І 
все було б добре, якщо б не той самий “технічний інтелект”. Саме з його 
арсеналу й передбачалося почерпнути засоби такої підгонки. “Прості і 
безхитрісні” знаки “точних” наук мали б гарантувати, як точність 
вживання слів, так і домовленість про поняття. “Чого iншого хотiв вiн 
(Декарт – Л.М.), коли визначав найсуттєвiшу установку 
новоєвропейської фiлософiї як необхiднiсть надати фiлософськiй iстинi 
математичного характеру i вивести людство iз сумнiвiв i неясностi?”, – 
задає риторичне запитання Мартін Хайдеггер2.  

Задля справедливості скажемо, що Декарт тут був не поодинокий. 
Цим грiшили i Кузанський, i Ляйбнiц, i дуже багато ще хто з “нових” i 
“новiтнiх” фiлософiв. Але особливо відзначилась у цьому плані так звана 
“лінгвістична філософія”, у якій природне прагнення людини до 
взаєморозуміння, її бажання бути власне “п р а в и л ь н о зрозумілою”, 
виродилося у цивілізаційну вимогу однозначності і несуперечливості, які 
можуть дати формули і знаки науки.  

Представники цієї течії в філософії так і не зрозуміли, що 
переосмислення змiсту фiлософських категорiй тим i вiдрiзняється вiд 
розробки понятiйного апарату  я к о ї с ь  к о н к р е т н о ї науки, що 
воно передбачає  н е  п р о с т о  уточнення значення, а саме вироблення 
їх внутрiшньої форми, що до певної мiри спростовує ту iстину, що “не 
можна влити нове вино у старi мiхи”. Тому замість “виправлення імен“ 
вони зайнялися виправленням самої філософії.  

Не забажавши розрiзнити природу знання “фiзичного” i 
“метафiзичного” “лiнгвiстичнi фiлософи” прагнули зробити її науковою і 
вимагали вiд неї того, чого вона не могла i не повинна була давати – 
однозначних відповідей на максимально точно поставлені питання. 
“Фiлософи, навiть найбiльшi, – докоряє філософам-традиціоналістам Ян 
Лукасевич, – у твореннi фiлософських систем не користуються науковим 
методом. Поняття, якi вони вживають, є переважно неяснi i багатозначнi, 
твердження здебiльшого незрозумiлi або необгрунтованi, роздуми майже 
поспiль помилковi. Достатньо собi пригадати докази iснування Бога у 
Декарта або його дефiнiцiю субстанцiї, псевдонауковi дедукцiї Спiнози, 
фантазiї Ляйбнiца про монади i заздалегiдь установлену гармонiю, 
критику чистого розуму Канта, дослiдження пiслякантiвських фiлософiв-
iдеалiстiв. Усi цi фiлософськi системи мають велику естетичну чи етичну 
вартiсть, яка спирається на iнтуїцiю, наукової ж цiнностi не мають 
жодної. Звiдси ж випливає, що фiлософiя не лише не дiйшла, як iншi 
                                           

1 Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости // Шопенгауэр А. Избр. произведения. 
– М., 1992. – С. 291. 

2 Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопросы философии. – 1989. – № 9. – 
С. 127. 
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науки, до якихось iстин, якi були б визначенi i повсюдно визнанi, а й не 
спромоглася навiть на чiтке формулювання своїх власних проблем”1. 

Як бачимо, думка сформульована бiльш нiж вiдверто: фiлософiя в її 
класичнiй формi була поспiль помилковою й антинауковою, вона тут 
представлена як суцiльний ланцюг безплiдних пошукiв i заблуджень. I 
нiби сам по собi напрошується висновок про велику визвольну (iз 
полону самообману) мiсiю фiлософiї лiнгвiстичної. Але це не була 
проста критика фiлософiї як такої. Принижуючи її значення, логiчний 
позитивiзм претендував на те, щоб зайняти її мiсце в культурi, і надалі 
самому виконувати роль “науки наук”.  Його намагання стати 
фiлософiєю, причому  є д и н о  п р а в и л ь н о ю  філософією, звісно, 
передбачало не істину, а формальну “правильність”. I шлях до цiєї мети 
уявлявся простим як правда, бо iстина ототожнювалася з математичною 
формулою. Вважалось, що для того, аби фiлософiя могла виконати свою 
мiсiю, вона повинна була навчитися говорити “правильнi слова”. 

Намагаючись зробити філософію наукою, логічний позитивізм 
спробував підійти до неї з “критеріями науковості”. Вони ж, як відомо, 
зводяться до однозначності, повторюваності і відтворюваності 
результатів. Бо й справді не можна допустити, щоб, скажімо, закон Ома 
мав різні тлумачення в різних країнах. Як би не вимовлялися імена Ома 
чи Ньютона, і як би не відмінялися в різних країнах, всі прекрасно 
розуміють, про що йдеться, коли здійснюється формулювання відкритих 
ними законів. Однак чи можемо ми цю вимогу однозначності поширити 
на увесь спектр процесів і явищ, які жодними математичними 
формулами не описуються? Або чи можемо ми відмовити їм у праві на 
існування на підставі того, що ми не можемо їх “порахувати” або 
включити в якусь більш чи менш чітку класифікацію?     

З тих же самих причин ми не можемо ототожнювати побутову мову з 
категорійним апаратом філософії. Не провівши між ними різниці, мовні 
аналітики пропонують засоби виправлення імен, які на жодному з цих 
рівнів не працюють. Йдеться про методи фальсифікації і верифікації. 
Суть у тому, що яким би “випробуванням на зрілість” не піддавалися 
філософські категорії, основний їх зміст залишається незмінним. Це ті ж 
самі слова-формули, але на відміну від формул математичних, вони “не 
страждають” однозначністю. Тут ми чітко повинні проводити різницю 
між тотожністю у формальній і діалектичній логіці.  

Звісно, уявивши себе “науковою”, лінгвістична філософія 
“закономірно” поширювала свої повноваження і на суспільство. Вони й 
його захотіли організувати, працюючи з “виском і кутоміром”. Основні її 
представники на повному серйозі вважали, що, всі колізії соціального 
буття можна пояснити невірним вживанням слів, і що навпаки, провівши 

                                           
1 Lukasiewicz J. O metodzie filozofii // Przeglad Filozoficzny. – 1928. – XXXI. – S. 3. 



Україна – мова 
 

 115

відповідну “ревізію” мовних засобів, можна вивести його на світлу 
дорогу “прогресу людського розуму”.  

Однак не все у цьому світі виглядає так просто. Це зайвий раз 
доводить і “доля” концепції “виправлення імен”. Не дивлячись на те, що 
проблема ця відноситься до розряду “вічних”, важко сказати однозначно, 
у якому напрямку в її вирішенні філософія рухалась. Принаймні інколи 
складається враження, що у первісному мисленні, завдяки емоційно-
відчуттєвим у ньому включенням, предмети схоплювалися навіть дещо 
краще.  На цю колізію й звертає свою увагу Моріс Корнфорт: “Коли б 
замість того, щоби бути викладачами Оксфордського університету 
лінгвістичні філософи були знахарями у якомусь первісному племені, то 
вони відкрили б для себе те, що їх фактичне вживання мови не у всіх 
відношеннях співпадає з фактичним її вживанням в Оксфорді. Звичайно, 
вони радше всього вживали б ті ж самі типи виразів, ведучи мову, 
скажімо, про столи і стільці (якщо допустити, що плем’я є достатньо 
розвинуте економічно, щоби мати такі речі). Однак про багато інших 
речей вони говорили б вже по-різному. Наприклад, елементом їх 
фактичного вживання мови були б постійні згадки про духів. Для них 
існування духа зерна було б настільки ж очевидним, як і існування 
столів для оксфордських викладачів. Коли в Оксфорді викладач бачить 
стіл, він каже: “Ось стіл”. Коли первісна людина бачить, що зерно пускає 
пагінці, то вони кажуть: “Ось дух зерна, що знову пробуджується до 
життя”. В той час як викладач сідає за стіл, щоби пообідати з главою 
коледжу, первісна людина дістає ніж і поїдає пшеничного короля. Однак  
вона  має настільки ж вагомі підстави для віри в існування духа зерна, як 
і оксфордський викладач, що впевнений в існуванні стола. Адже це 
підтверджується фактичним вживанням мови! Суть у тому, що є 
неможливим виділення якогось стандартного або анормального 
вживання мови, що не було б змішаним з культурними досягненнями і 
повсякденними віруваннями народу, що цією мовою користується”1.  

Не треба бути надто видатним психолінгвістом, щоб визначити, хто з 
„високих сторін”, що “домовляються про поняття”, є ближчим до істини. 
Той, хто прагнув вхопити у понятті розвиток, а відтак і життя, не 
задумуючись віддасть перевагу „дикуну”. Суть у тому, що у своєму 
бажанні максимально вхопити предмет у його мовній формі первісні 
люди звертали свій погляд не до “ratio” і до найдосконаліших 
інструментів формальної логіки, а до сфери духу. Елементарний 
порівняльний аналіз показує, що ніби поміщаючи предмет у цю духовну 
оболонку, людина може виражати його сутність значно точніше і 
глибше, ніж тоді, коли вона “анатомує і препарує”  його скальпелем 
„чистого розуму”. Будучи максимально наближеними до природи, 
первісні люди не вторгалися в неї механічно, не бажаючи нанести їй 
шкоду якимсь своїм необачними кроком, в її освоєнні вони віддавали 

                                           
1 Корнфорт М. Марксизм и лингвистическая философия. – М., 1967. – С. 186-187. 
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перевагу не фігурам формальної логіки, а чуттєвості. Тому й мова їх 
була нею буквально насиченою і наближалася до мови птахів чи звірів, 
на що й звертають увагу дослідники первісної культури: “Кукукуку-кукс 
– мова досить своєрідна: кожна фраза в ній починається з шепоту, а 
закінчується ричанням. У цій мові нараховується не менш, ніж півсотні 
слів для позначення стріли і лише одне слово, яке позначає кастрюлю, 
таз, взагалі яку-небудь посудину”1. 

Як уже відзначалося, мова первісної людини тяжіла не до 
“правильності”, а до поезії і співу. Але якщо ми стверджуємо, що 
альтернативи відходу від цього і розвитку абстрактного мислення у 
людини не було, то з такою ж вірою маємо прийняти й твердження, що 
не було обов’язковим і абсолютне  чищення мови від почуття і 
переживання. Бо якщо “вимочена і висушена” мова т. зв. “цивілізованої” 
людини вигравала порівняно з мовою “примітивних” народів в обсязі 
поняття,  можливої інформації, що в нього поміщалася, то настільки ж 
вона втрачала у своїй здатності “зачепити за живе” співрозмовника.  

Оскільки більшість т. зв. “хвороб цивілізації” мають своєю головною 
причиною соціальну анемію, то нема нічого дивного, що й лікування їх 
пропонується шляхом вчування і вживання в слово з метою зрозуміти 
“іншого”. “Психоаналітик знає краще будь-кого, що найголовніше – це 
почути, якій “партії” у “дискурсі” довірений значучий термін; саме так у 
кращому випадку він і поступає. Так, історія із повсякденного життя 
обертається для нього адресованою тому, хто має вуха, притчею; довга 
тирада – вигуком (як “частиною мови” – Л.М.); елементарна обмовка, 
навпаки, – складним поясненням, а мовчазне зітхання – цілим ліричнм 
одкровенням”2. 

Тут постає закономірне питання: “А яке значення все це має для 
культури української?” На це питання можна було б відповісти одним 
словом: “Безпосереднє”. Але ми його розшифруємо, пояснивши, що, по-
перше, раціоналізація виявилася особливо згубною для українства з його 
етико-інтуїтивним типом соціального характеру. По-друге, внаслідок 
зумовлених ним особливостей української ментальності проблеми з 
домовленістю про поняття спостерігаються у нас не лише в 
індивідуальній, а й у соціальній психіці. Тут ми маємо справу з 
серйозною і дуже задавненою хворобою, що виражається у своєрідній 
національній “лоботомії”. Вона у нас прогресує, не даючи можливості 
“східняку” “домовитися про поняття” з “західняком” і зрозуміти, що той 
говорить і чого  хоче. І навпаки. А представникам інших “цивілізацій і 
культур” збагнути, чого хочуть українці взагалі, і на що вони за такого 
стану речей розраховують; вони взагалі не можуть “догнати”, що таке 

                                           
1 Фальк-Ренне А. Путешествие в каменный век. – М., 1986. – С. 126. 
2 Лакан Ж. Функции и поле речи и языка в психоанализе. – М., 1995. – С. 22.  
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“східняк” чи “західняк” в межах однієї “ойкумени”. Бо коли в тій же 
Америці Північ її воювала з Півднем, то вони хоч знали, за що йде 
боротьба, у нас же такого розуміння нема. Але це зайвий раз доводить 
справедливість слів Конфуція: починати треба з виправлення імен, а 
значить, з вияснення і точного закріплення в понятті розуміння: “хто ми 
є?”, “яке нам  було у цьому світі призначення?”, “що для його виконання 
треба робити?” ну і так далі. І якщо б ця робота була проведена, то 
вияснилось би, що призначення нам було високе, і це дало б нам 
можливість позбутися національних комплексів. По-третє, навіть у суто 
філософському вимірі, концепція ця була Україні “не чужою”. Самі того 
не розуміючи, її розробкою “серйозно і глибоко” займалися 
представники Львівсько–Варшавської філософської школи, і цитований 
нами (хоч і у критичному плані) Ян Лукасевич у Львові не лише 
працював, а й народився, а його колега Казімеж Айдукевич, що не 
намагався віднайти зв’язок між словом і смислом1, – на Тернопільщині. 
По-третє, якщо придивитися до неї на дещо нижчому, емпіричному 
рівні, то тут так само ми можемо віднайти багато цікавого. Ми не будемо 
тут говорити,   що´ м о г л и  б почерпнути у Конфуція чи Платона щодо 
виправлення  с в о ї х  в л а с н и х імен наші політики. Це, будемо 
відверті, на сьогодні знаходиться за межами реального. Але ж концепція 
“виправлення імен” не діє “з сьогодні на завтра”, а значить і ми, 
сповідуючи її, не повинні “жити одним днем”. Парадокс її дії полягає в 
тому, що відповіді на питання сьогодення вона пропонує шукати на 
шляху “вічного повернення” до  “вічних істин”. А українцям, на щастя, є 
до чого повертатися, бо на побутовому рівні мислення і концепція ця в 
Україні діяла бездоганно і майже з такою ж ефективністю, як у 
Піднебесній. Це знаходило свій вираз у тому, що наші співвітчизники не 
боялися говорити один одному правду “у вічі” навіть тоді, коли комусь 
вона їх “колола”. Без будь-яких дипломатичних тонкощів і хитрощів 
етикету, вони називали пана паном, а хама – хамом, а жінку “з легкою 
поведінкою” – “повією”. А якщо це останнє “ім’я” в плані виправлення 
не діяло, то застосовували відповідне німецьке запозичення, і це слово 
“прилипало” до неї, внаслідок чого або вона мала піти з села, або хоча б 
імітувати стриманість. Завдяки тому, що слово “діяло”, такої вселенської 
розпусти як сьогодні, в Україні принаймні до середини тепер уже 
позаминулого століття не спостерігалося.  

Втрата ефективності його дії сьогодні пояснюється тим, що коли те ж 
слово “пан” перетворюється у ввічливе звертання і, закономірно, 
адресується всім, то з нього злітає той особливий “фльор” шляхетності, 
що вимагалося від людини, яка мала право його носити. Тому й казали: 
“Не дай Бог з Івана пана”. Справжній пан повинен був кожний раз його 

                                           
1 Див:  Ajdukewitsch K. Sprache und Sinn // Erkenntnis. – 1934. – ІV. – S. 100-138. 
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підтверджувати як “звання”. Від пана вимагалося бути багатим, вченим і 
навіть чуйним по відношенню до тих, хто працював у його маєтку. У 
його діях “не повинно було бути нічого неправильного”, такого, що 
компрометувало б його в очах “челяді”. А якщо він цю “марку” тримати 
не хотів, якщо це для нього було заважко, то йому нагадували про 
“шапку Мономаха”, яку “треба було нести” або починали йому натякати, 
що пана, мовляв, “видно по халявах”, що означало: “Будь уважний, бо 
можеш своє ім’я втратити”. А з ним і маєток! Бо ж в Україні, як правило, 
за прізвищем пана стояла назва території, на яку поширювалася його 
влада. І це, звісно, стосувалося не лише Гродських чи Жолкевських, а й 
Скалецьких, Кам’янецьких, Брюховецьких чи Бучинських.  

Працюючи у надзвичайно широкому діапазоні, концепція 
виправлення імен вимагала максимально можливого співпадіння 
денотата і концепта, а це означало, що на городі жінки, яка вважала себе 
господинею, не могли рости лобода чи будяки, а “господар” “не мав 
права” в жнива спати п’яний на снопах.   

“Чорне” і “біле”, “право” і ліво”, “добро” і “зло” були чітко 
окреслені. Слово  “мало вагу”, бо за ним стояв його носій – пан або 
навіть “гоноровий хлоп”. З його допомогою соціальний простір 
промацувався на достатню глибину, і людина вільно у ньому 
пересувалася, бо вона знала, “хто у ньому є хто”, і чого від кого можна 
чекати. І якщо ці очікування не виправдовувалися, то вона не могла ні на 
кого нарікати. Крім себе. “Як постелиш, так ся виспиш”, – казали наші 
земляки. Навернути б їм ці “древні” уявлення, то може б вони не шукали 
свого щастя бозна де по світу, а почали облаштувавати свій власний 
спiльний дім.  
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Сележан Й.Ю. (Чернівці) 

 
МОВА ЯК ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ 

 
У статті досліджується мова як явище загальнолюдської та 

національної культури, мова як інструмент спілкування, комунікативні 
функції мови, культура мови та мовленнєвий етикет, комунікативний 
підхід у вивченні іноземних мов, шляхи розвитку мови як засобу 
спілкування.  

 
Метою написання даної статті є завдання привернути увагу до мови 

як універсального засобу передачі інформації про всі сторони буття 
людини й суспільства. 

Мова – необхідна умова спілкування народу та його культури. 
Мова є універсальним засобом передавання інформації про природу, 

про всі сторони буття людини й людського суспільства, а також про себе 
саму. У ній зафіксовано історичний досвід попередніх поколінь, 
неповторний менталітет етносу, його духовні надбання, вона допомагає 
краще зрозуміти людину в її минулому і сьогоденні, є засобом її 
духовного зростання. Мабуть, тому епічний поет Гесіод, оповідаючи у 
віршах про походження світу, стверджував, що мова є найкоштовнішим 
скарбом людей. Зникнення будь-якої мови є величезною втратою для 
всієї світової культури, бо втрачається один із засобів пізнання, один із 
аспектів світобачення. Тому можна зазначити, що мова є необхідною 
умовою як існування самого народу, так і його культури1.  

На земній кулі існує понад п'ять тисяч мов. Люди, які спілкуються 
цими мовами, можуть мати однакові думки та почуття, але висловлюють 
їх різними словами. Проте у всіх мовах для вираження думки 
використовуються звуки, зі звуків будуються слова, а зі слів – речення. 
Мови відрізняються побудовою, словниковим складом та ін., але всім їм 
притаманні загальні закономірності, і тому мають багато спільного2. 

Наша українська мова – це лише одна з багатьох, що існують на 
земній кулі. Українська мова має складну історію розвитку, особливо в 
радянські часи. Вважаючи, що всі мови в нашому спільному домі 
"активно розвиваються", ми довго не помічали, що цей розвиток, 
започаткований у першому радянському десятиріччі, у 30-40-ві роки 
було спершу загальмовано, а потім повернуто у зворотному напрямку. 
Треба виправляти становище і повернути Україні рідну мову, її 
природний престиж, виховувати в суспільстві культуру мови як засіб 
спілкування народу, запоруку піднесення культури України загалом. 

                                           
1 Кочерган М.Л. Вступ до загального мовознавства: Підруч. – К., 1999. 
2 Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996. 
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У чудовій "Молитві до мови", написаній Катериною Мотрич, 
розкриваються велич і сила, краса і духовне багатство української мови. 
Ось рядки з неї: "...Мово! Мудра Берегине, що не давала погаснути 
земному вогнищу роду нашого і тримала народ на небесному Олімпі 
волелюбності, слави і гордого духу... 

Мово моя! Звонкова кринице на середохресній дорозі нашої долі. 
Твої джерела б'ють десь від магми, тому й вогненна така. А вночі 
купаються в Тобі ясні зорі, тому й ласкава така. Тож зцілювала Ти 
втомлених духом, давала силу, здоров'я, довгий вік і навіть безсмертя 
тим, що пили Тебе, цілющу джерелицю, і невмирущими ставали ті, що 
молилися на дароване Тобою Слово. Бо "Споконвіку було Слово. І 
Слово було у Бога. І слово було Бог"1. 

Кожен народ дбайливо ставиться до рідної мови, оберігаючи її. За 
допомогою мови ми здобуваємо знання, зберігаємо їх у нашій пам'яті, 
передаємо їх іншим людям і використовуємо в міру потреби в нашому 
житті. Вона не успадковується і не закладена в біологічній суті людини. 
Дитина говорить мовою оточення, а не обов'язково мовою батьків. В 
умовах ізоляції від суспільства діти не говорять зовсім, як про це 
свідчить відома легенда про Тарзана. Мова виникла в суспільстві, 
обслуговує суспільство і поза суспільством вона неможлива, як і 
неможливе суспільство без мови. Через це розвиток і стан мови, а також 
її вплив на спілкування значною мірою залежать від стану суспільства. 
Мова поєднує людей більше ніж класова, партійна, релігійно-конфесійна 
належність, більше ніж історія народу, а іноді навіть більше, ніж етнічне 
походження. "Хто якою мовою думає, той до того народу належить", – 
писав син датчанина і німкені, який народився і зростав в Україні, а 
потім став великим російським ученим, творцем знаменитого 
тлумачного словника російської мови В. Даль2. 

Мову як засіб спілкування широко вивчають різні галузі науки, 
насамперед загальне мовознавство. Органічно мовознавство пов'язане з 
психологією, етикою, філософією, логікою, історією, соціологією, 
кібернетикою. У 50-х роках XX ст. на стику мовознавства і психології 
виникла психолінгвістика, що вивчає процеси формування і сприймання 
мовлення. 

Мова і мовленнєве спілкування. 
Уявімо собі групу людей, що розмовляють. У цій групі є діти, дорослі 

та старі люди, чоловіки та жінки, люди з різних країв та місцевостей, 
жителі міст і сіл, спеціалісти різного профілю, люди з різною освітою й 
вихованням. У кожного своє мовлення, але вживають вони одну і ту ж 
мову. Скільки людей, стільки й зразків мовлення, проте вони добре 
розуміють один одного. Особливості мовлення кожного не настільки 

                                           
1 Шевчук C.В. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. – К., 2001. – С. 15. 
2 Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996. – С. 168. 
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значні, щоб заважати взаєморозумінню. Усі їхні зразки мовлення, узяті 
разом, це й є їхня мова в різних її проявах і реалізаціях. Це дає право 
зробити висновок, що мова – це сукупність правил, за якими 
відбувається мовлення, будується мовне повідомлення. Люди говорять 
не для того, щоб відтворювати мову й демонструвати свої мовленнєві 
здібності, а для того, щоб передати інформацію чи вплинути на інших 
учасників комунікативного акту1. 

Мова і мовлення тісно пов'язані між собою і передбачають одне 
одного: мова необхідна для того, щоб мовлення було зрозумілим і 
завдяки цьому ефективним, а мовлення, у свою чергу, необхідне для 
того, щоб завдяки мові передавалась інформація. Історично факт 
мовлення завжди передує мові. 

Мова є системою знаків, що виражають ідеї, а тому її можна 
порівняти з письмом, з азбукою для глухонімих, з символічними 
обрядами, з формами ввічливості, з військовими сигналами тощо. Ці 
знаки – матеріальні. Вони виступають у процесі пізнання і спілкування в 
ролі замінника (представника) іншого предмета і використовуються для 
одержання, зберігання, перетворення і передавання інформації. 

Мовні знаки є діалогічними, оскільки використовуються для 
спілкування відправників та одержувачів (у комунікативній ситуації) і 
мають у собі можливу реакцію одержувачів на отриману ними 
інформацію. Вони складні, оскільки є елементами мовних систем, а не 
окремими ізольованими знаками. Мовні знаки, як правило, переважно 
умовні, не образні й не вказівні, хоч серед них є й такі знаки. Вони є 
спеціальними, тобто власне мовними, а також соціальними, тобто 
використовуваними в суспільстві, але вони не є універсальними, як 
цифри, та не є індивідуальними, тобто не використовуються лише 
окремими особами. Отже, мовні знаки – це штучні знаки, які слугують 
для спілкування. Це одна з їх функцій2. 

Функції мови у спілкуванні. 
Психологи виділяють такі функції мови у спілкуванні; 
1) засіб існування, передавання і засвоєння суспільно-історичного 

досвіду; 2) засіб інтелектуальної діяльності (сприймання, пам'яті, 
мислення, уяви); 3) засіб комунікації. 

Мова є основою, знаряддям мислительної діяльності людини. Ми 
мислимо знаками. Ми вимовляємо слова голосно чи про себе, повністю 
або частково. Перебуваючи у проблемній ситуації, ми задаємо собі 
питання і робимо висновки, висуваємо припущення і перевіряємо. Ми 
мислимо, спілкуючись з іншими, передаючи їм інформацію. При цьому 
ми використовуємо слова рідної мови, пов'язуючи їх відповідно до 
граматичних законів. 

                                           
1 Кочерган М.Л. Загальне мовознавство: Підруч. – К., 1999. 
2 Там само. 
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Питання про роль мови й мовлення у процесах пізнавальної 
діяльності людини завжди було предметом особливого вивчення вчених 
різних галузей наук – мовознавців, філософів, психологів. Є різні думки 
щодо цього. Проте всі сходяться на думці, що без мови неможлива сама 
пізнавальна діяльність, але мові в жодному разі не можна приписувати 
властивість змінювати дійсність. Між мовою й об'єктивною дійсністю 
стоїть мислення. Мова впливає на техніку мислення, а не на його зміст. 
Засвоюючи мову, людина оволодіває й основними формами та законами 
мислення, а це виявляється в її спілкуванні з іншими1. 

У пізнанні мова є найчастіше засобом індивідуальної діяльності, а в 
спільній діяльності реалізується її комунікативна функція. За допомогою 
мови ми регулюємо спільну діяльність, плануємо її, оцінюємо тощо. 
Прямо чи опосередковано ми намагаємося вплинути на своїх 
співрозмовників. 

У процесі спілкування комунікативна та пізнавальна функції 
доповнюються ще двома побічними функціями: експресивною, або 
симптоматичною, та імпресивною, або сигнальною. Це відбувається 
шляхом використання виразних засобів лексики та фразеології певної 
мови, поєднаних з відповідними модуляціями інтонації (підвищення 
голосу, паузи, іронія, недомовки тощо). Щоб зрозуміти, що це означає, 
уявімо собі обставини мовленнєвого спілкування людей. Передаючи 
одержувачеві повідомлення в мовній формі, відправник всупереч своїй 
волі повідомляє щось і про себе самого. Навіть коли "каналом" його 
спілкування з одержувачем є телефон, одержувач звертає увагу на ці 
побічні повідомлення. Вже за голосом, першим вітанням можна 
зрозуміти, хто з вами розмовляє – дитина чи доросла людина, молода чи 
стара, чоловік чи жінка, добре вихована, культурна, інтелігентна людина 
чи невихована, некультурна, тутешня чи іноземець, знайома чи 
незнайома людина2. 

Культура мови та мовленнєвий етикет. 
Якщо людина погано володіє мовою, то ділове спілкування навряд чи 

буде успішним, бо мовні помилки відволікають співрозмовника від 
головної думки, заради якої ведеться розмова. 

Неправильно поставлений наголос, вживання слів-паразитів, 
використання жаргонізмів, плутання слів, близьких за звучанням, але 
різних за значенням і т. ін. можуть стати причиною того, що 
співрозмовник не розумітиме вас і не захоче більше мати з вами справ. 
Чистота мови є не тільки ознакою освіченості людини, а й однією з 
комунікативних якостей мови. 

                                           
1 Там само. 
2 Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996. 
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Сукупність найбільш стійких, традиційних елементів системи мови, 
історично відібраних і прийнятих членами суспільства, усвідомлених 
ними як правильні, визначає мовні норми. 

У різних групах людей діють свої мовні норми, у кожній із них є свій 
мовний еталон. Про це свідчать такі висловлювання: "Як у школі", "Як 
по телебаченню", "Як усі", "Як у столиці". Мовні норми є обов'язковими 
для всіх членів певної групи, вони можуть не збігатися з літературними. 
Але порушення традиційних для певної спільноти мовних норм може 
викликати психологічні труднощі, стати сигналом відокремлення від 
своєї групи. Люди, яким доводиться спілкуватися у двох організаціях з 
різною нормативною чи мовною орієнтацією, змушені постійно 
"переключатися" з однієї мовної норми на іншу. І це завдає їм немало 
клопоту. 

Кожна, навіть не дуже освічена, людина користується рідною мовою, 
але це т. зв. побутова розмовна мова. Від неї відрізняється мова наукової 
і художньої літератури, офіційних документів, мова газет і журналів. Це 
– т. зв. літературна мова. Вона спирається на прийняті в суспільній 
практиці правила вимови, вживання слів, граматичних форм, побудови 
словосполучень і речень – тобто на норми літературної мови. Це 
сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які 
закріплюються в процесі суспільної комунікації. 

Між літературною нормою і реальним вживанням мови можуть бути 
розходження. Це залежить від багатьох суспільних і мовних чинників – 
рівня розвитку літературної мови, соціальної структури суспільства, 
особливостей мовної ситуації тощо. Особливо ці розходження помітні 
між писемною й усною мовами. Дотримання загальноприйнятих 
літературних норм у користуванні лексичними, фонетичними, 
морфологічними, синтаксичними і стилістичними засобами мови 
визначає грамотність людини, основу культури її мовленнєвого 
спілкування. Володіння нормами літературної мови, вміння 
користуватися всіма її засобами залежно від умов спілкування, мети й 
змісту мовлення визначає культуру мови1. 

Норми диктуються вихованням і освітою, родиною, школою, 
інститутом, літературою, кіно, театром, радіо- та телепередачами й усіма 
засобами "масової комунікації". Розмовне мовлення містить у собі 
жаргонізми, діалектизми, запозичення. Такі вкраплення небажані в 
літературній мові та офіційно-діловому мовленні. Водночас усна 
відповідь (самостійно сконструйована) студента, навіть з деякими 
порушеннями мовних норм, справляє більше враження на інших, ніж 
добре написаний (а скоріше переписаний) реферат. При усному мовленні 
відчувається жива людина, і це впливає на сприймання того, про що вона 
говорить. 

                                           
1 Ділова українська мова / За ред. проф. О.Д. Горбула. – К., 2000. 
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Сферою офіційно-ділового спілкування є ділові стосунки між 
членами суспільства, між організаціями й установами, між урядовими 
установами і представниками суспільства та ін. Основні вимоги до 
такого спілкування – точність, стислість і впливовість. Досягаються вони 
відповідним добором слів, граматичних конструкцій, синтаксису, 
стандартизацією цілих блоків ділового тексту. Тому ділове спілкування 
виключає емоційно забарвлену лексику, в ньому переважають 
стилістично нейтральні мовні засоби, стандартна канцелярська лексика, 
складні речення, гранично точний виклад думок. Водночас слова, 
сполучення й граматичні форми ділового мовлення, які є доречними й 
потрібними в діловому спілкуванні, у побуті будуть недоречними і 
смішними. 

Мова завжди має відповідати ситуації, культурному та професійному 
рівню слухачів чи співрозмовників. Недоцільно вживати, наприклад, 
професіоналізми, якщо вони не будуть зрозумілими для іншого. 
Ускладнюють мову канцеляризми та штампи, а повторення одних і тих 
же слів робить мову нудною. Проте якщо вживати прислів'я, приказки, 
афоризми, жарти (звичайно, доречно), то це викличе інтерес до вас і 
бажання спілкуватися з вами в подальшому. 

Існує багато мовних конструкцій, які допомагають під час 
спілкування висловлюватися чітко і зрозуміло, полегшують ведення 
бесіди чи переговорів. Наприклад, на початку бесіди можна використати 
такі трафарети: "Я вважаю, що нам слід обговорити...", "Хотілося б 
почати бесіду з ..." Якщо є згода з тим, про що говорить співрозмовник, 
то можна сказати: "Це не викликає заперечення", "Моя думка збігається 
з Вашою", "Ми нічого не маємо проти". А якщо навпаки, ви не підтри-
муєте співрозмовника, можна сказати: "У мене немає ще остаточної 
думки з цього приводу", "Мені здається, що такий варіант рішення поки 
що є передчасним, треба все обдумати детальніше", "Ми цінуємо Вашу 
думку, але давайте разом подумаємо, чи прийняти цю пропозицію". У 
тому ж випадку, коли треба привернути увагу до себе, не 
рекомендується вживати штампів. Краще сказати щось неординарне, 
неочікуване. За трафаретом легко сховати себе, свої думки. Іноді 
трапляється: зустріли знайомого, "натягли" на обличчя посмішку, що 
нічого не означає, запитали його "Як справи?". Він теж "натягнув" таку 
ж посмішку і відповів "Гаразд". На пусте запитання отримали пусту 
відповідь. 

Безумовно, має свої особливості мова керівника, менеджера. Повагу і 
довіру до нього формують (серед інших чинників) – і грамотність мови, і 
точне вживання слів та мовних конструкцій, і дикція, і сила звуку тощо. 
Слід пам'ятати, що гучний голос асоціюється з агресивністю, тихий – з 
непевністю у своїх діях. Дуже гучний голос неприємний (навіть 
болісний) для слуху співрозмовника, а при тихій, ледь чутній вимові 
треба докладати зусиль, щоб слухати. При швидкій мові важко стежити 
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за перебігом думки співрозмовника, а дуже повільна мова викликає 
роздратування. Висоту голосу доцільно знизити, якщо потрібно 
висловити рішучість, підкреслити довір'я, переконати в чомусь. Але 
бувають ситуації, коли швидка або тиха мова, навпаки, може створити 
ситуацію довіри. Тобто з усіх правил є свої винятки, і до спілкування 
треба підходити творчо. 

Є відповідні рекомендації щодо конструювання речень. Наприклад, 
небажано часто вживати особові займенники. Головну думку слід 
висловлювати в головному реченні, а не в підрядних. У промові 
доцільно чергувати довгі речення з короткими. Ці та інші правила 
становлять техніку мови, яку треба опановувати всім тим, хто 
використовує мову як професіональний інструмент для ділового 
спілкування. Не слід забувати, що усна і писемна – це різні мови, вони 
інакше подаються й інакше сприймаються. Відповідь на практичному 
занятті відрізняється від виступу на зборах. Коли студент пише твір, він 
старанніше добирає слова й будує речення, ніж тоді, коли пише 
приватного листа. Мабуть, тому погано сприймається матеріал, коли, 
скажімо, лектор читає раніше написаний текст. Усна мова справляє на 
інших враження мисленнєвої творчості. Залежно від змісту й мети 
висловлювання, а також від індивідуальної манери та уподобань у 
процесі мовлення добираються й комбінуються найпотрібніші саме для 
цієї мовної ситуації варіанти форм, слів, словосполучень, конструкцій 
речень тощо. 

Культура мови – поняття не тільки лінгвістичне й психологічне, а й 
етичне. Найкраще це виявляється в мовленнєвому етикеті. 

Мовленнєвий етикет – складна система мовних знаків, що спирається 
на моральні правила й вимоги і вказує на ставлення як до інших людей, 
так і до себе. Його формувало не одне покоління людей і в ньому, як у 
дзеркалі, відбивається менталітет народу, він є неодмінною складовою 
професіоналізму керівників, менеджерів і всіх тих, кому доводиться 
вирішувати через спілкування свої ділові проблеми. 

У багатому мовному арсеналі українського народу виробилася і 
закріпилася, наприклад, ціла система словесних вітань: "доброго ранку", 
"доброго здоров'я", "добридень", "доброго вечора у Вашій хаті", 
"бувайте здорові" тощо. Є короткі, але напрочуд теплі слова "дякую", 
"будь ласка", "дуже приємно" та ін. Вживання таких слів (та ще й з 
доброзичливою, щирою посмішкою) допомагає встановити перший 
контакт зі співрозмовником, налаштувати себе та його на продовження 
стосунків. 

Всім відомо, що на "Ви" слід звертатися до людей старшого віку. На 
"Ти" звертаються до дітей і до близьких знайомих. Але в діловій сфері 
навіть близьким людям у присутності інших бажано звертатися одне до 
одного на "Ви". Неприпустимим є "тикання" керівника до підлеглих. 

Наш діловий етикет передбачає звертання до старших за посадою 
людей, називаючи їх на ім'я та по батькові. Серед молодих 
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співпрацівників прийнято називати одне одного тільки по імені. Але в 
присутності інших до них теж звертаються у повній формі. Якщо ви не 
запам'ятали прізвища чи імені та по батькові вашого співрозмовника, 
краще вибачитися й перепитати ще раз, ніж користуватися займенником 
"Ви" та безособовими конструкціями. Дотримання подібних правил є 
необхідним інструментом для підтримання нормальних службових 
відносин і трудової дисципліни в організації, групі та встановлення 
доброзичливих стосунків з клієнтами та партнерами по бізнесу. Люди, як 
правило, негативно реагують на порушення вироблених суспільством 
правил етикету, у тому числі й мовленнєвого. 

Техніку мовленнєвого етикету добре описано в багатьох книгах, які 
стануть у пригоді всім, хто виявить до цього інтерес.  

Оволодіння іноземними мовами  завдяки спілкуванню. 
Задовольняючи культурні потреби окремої людини і суспільства в 

цілому, мовленнєве спілкування виконує також функцію єднання та 
зближення народів і країн. Культуру, традиції та менталітет будь-якого 
народу можна пізнати лише за допомогою мови. Завдяки певному 
знанню тієї чи іншої іноземної мови можна спілкуватися з жителями 
інших країн, вивчати їхню літературу, культуру, і, що особливо важливо 
сьогодні, вести ділові переговори, вирішувати спільні економічні 
питання. 

Кожен народ вважає свою мову якщо не найкращою, то принаймні 
найзручнішою для спілкування, бо мова для нього є його скарбом, його 
національним духом, його історією. Водночас завдяки розширенню 
політичних та економічних зв'язків між країнами відбувається зростання 
ролі деяких мов на світовій арені. Вони починають використовуватися 
різними народами для вирішення певних політичних і економічних 
питань. У сучасному світі найбільш поширеними мовами, якими 
користуються для різного роду міжнародних відносин, стали англійська, 
французька, російська. Це не означає, що ці мови мають якісь переваги 
над іншими і що вони кращі за інші мови. Їх роль пов'язана з політичним 
та економічним впливом тих націй, які ними розмовляють. 

Той факт, що українці краще розуміють російську мову, ніж росіяни 
українську, пояснюється в історичній перспективі двомовністю 
українців у межах колишньої Російської імперії і впливом російської як 
державної мови на українську. Українці, які живуть в Україні й 
розмовляють російською мовою, припускаються багатьох помилок, 
зумовлених впливом української мови. І навпаки, великою проблемою 
для нашого суспільства є те, що багато українців свого часу навчалися в 
школах з російською мовою викладання. Вони знають, що українська 
мова у них недосконала, а тому розмовляють російською замість того, 
щоб частіше заглядати в словники і підручники та удосконалювати мову, 
ліквідуючи помилки. А росіяни, які живуть в Україні, не поспішають 
оволодівати мовою того народу, серед якого вони живуть. Вони знають, 
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що російську мову в Україні всі добре розуміють. Водночас оволодіння 
українською мовою росіянами, які живуть в Україні, свідчило б про їхню 
повагу до українського народу та про високий рівень культури. 

Останнім часом у зв'язку з розширенням відносин України з іншими 
державами, з'явився потяг до вивчення іноземних мов. Але крім 
позитивних наслідків, це призвело також до не завжди виправданого 
вживання слів іншомовного походження замість використання 
українських слів. В Україні з'явилися навіть назви українських фірм, 
компаній іноземними мовами. У центрі Києва можна побачити вивіски, 
оголошення, написані іноземними мовами. Звичайно, проникнення слів 
іншомовного походження в українську мову відбуватиметься, але треба 
вчити, любити й оберігати рідну мову як засіб спілкування й існування 
народу. 

Немає мов, легких для вивчення, і під час засвоєння іноземних мов 
з'являються певні труднощі. Важкими можуть бути звуковий лад 
(фонетика) чужої мови, її морфологія (відмінювання, дієвідмінювання), 
її синтаксис (правила сполучуваності слів у реченнях). Але особливі 
труднощі виникають у розумінні всіх нюансів, які має те чи інше слово. 
Люди різних культур користуються у спілкуванні одними і тими ж 
поняттями, але вкладають у них різний зміст. Наприклад, слово 
"контракт" легко перекладається будь-якою мовою. Але для жителя 
Німеччини, Великої Британії, Скандинавських країн – це документ, 
якого слід суворо дотримуватися. Японець дивиться на нього тільки як 
на попередню домовленість, яку можна змінити. Південноамериканець 
взагалі вважає, що договір – це ідеал, якого досягти важко, а укладається 
він лише для того, щоб запобігти суперечці. 

Тим, хто працює у сфері бізнесу і має бажання поширити свою 
діяльність на іншу країну, треба пам'ятати, що для досягнення успіху 
немає іншого шляху, крім вивчення мови, культури та історії народу цієї 
країни. Ті, хто недооцінить це, можуть зазнати істотних збитків, у тому 
числі матеріальних, як це сталося з однією відомою британською 
компанією. Вона відкрила свої філії у трьох інших країнах, витративши 
на це 10 млн ф. ст. Але через декілька років тільки одна з відкритих 
філій завдала компанії збитків у сумі майже 100 млн ф. ст. Річ у тім, що 
компанія не врахувала історичних та культурних особливостей народу, 
використала підхід до реалізації продукції, який добре сприймався в 
Англії, проте в цій країні не сприймався1. 

Важливим є питання про те, як абсолютно точно передати думку, 
переходячи під час спілкування з однієї мови на іншу. Це – проблема 
перекладу, дуже важлива для правильного взаєморозуміння різномовних 
людей. І якщо ті, хто спілкуються, не володіють, крім рідної, іншою 
мовою, то вони мають звертатися до перекладача. Робота перекладача є 

                                           
1 Льюис Ричард Д. Деловые культуры в международном бизнесе: Пер. с англ. – М., 

1999. 
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нелегкою: треба бути дуже уважним, не пропустити жодного важливого 
для змісту повідомлення слова і швидко переходити з однієї мови на 
іншу. Він має добре знати не лише мову, з якою працює, наприклад, під 
час переговорів державних діячів чи виступів на міжнародних форумах 
тощо. Йому, крім всього цього, треба ще добре знати нюанси мови тих 
людей, які спілкуються на високому рівні, культуру, звичаї, традиції, які 
склалися в їхніх країнах і впливають на їхню поведінку, говоріння, 
слухання, мову. 

Шляхи розвитку мови як засобу спілкування. 
Розвиток мови як засобу спілкування залежить, безумовно, від 

ставлення до мови в суспільстві, від оволодіння нею всіма членами 
суспільства. В Україні історично склалася складна мовна ситуація, коли 
значна частина населення спілкується недержавною мовою. Тому 
основним завданням у країні є формування ставлення у кожного її 
громадянина до української мови як до рідної й улюбленої. І це завдання 
мають постійно розв'язувати всі державні, громадські й освітянські 
організації. Коли всі жителі країни володітимуть державною мовою, 
вільно спілкуватимуться нею, повно використовуючи весь її мовний 
арсенал, то й результати спілкування будуть більш ефективними для 
кожного. 

Другим шляхом розвитку мови як засобу спілкування в Україні, 
безумовно, є створення умов для використання тих мов, які історично 
тут представлені – російської, польської, єврейської, білоруської, 
молдавської тощо. Люди інших національностей, які живуть в Україні й 
вважають її рідною країною, не повинні відчувати будь-якої 
дискримінації щодо своєї мови. 

Третім шляхом є оволодіння іншими мовами, зокрема, прийнятими 
як мови міжнародного спілкування. Замкненість у мовних кордонах 
завдає великої шкоди, оскільки є бар'єром для переходу до ринкової 
економіки в умовах світової інтеграції. 

В Україні зараз вивчають понад 15 іноземних мов, провідне місце 
серед них займає англійська – її вивчають 75 % учнів. 

Підготовці учнів до використання знань з іноземної мови в реальних 
життєвих ситуаціях сприяє методика комунікативно орієнтованого 
викладання іноземних мов, яка набуває дедалі більшого поширення 
серед викладачів іноземних мов в Україні. Ця методика бере свій 
початок у наукових дослідженнях, що проводилися прикладними 
лінгвістами британських університетів. Головна ідея цього підходу – 
щоб стати ефективними користувачами мови, треба не тільки здобувати 
знання (знати, наприклад, граматичні, лексичні або вимовні форми), а й 
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розвивати навички та вміння використовувати мовні форми для 
реальних комунікативних цілей1. 

При використанні цієї методики у людей, які вивчають іноземну 
мову, стимулюються пізнавальні процеси. Вони активно вчаться, охоче 
висловлюють свої думки і почуття, використовують власний досвід. І що 
важливо, вони беруть на себе відповідальність за власне навчання і 
розвивають у собі вміння вчитися. Таким чином, комунікативно 
орієнтоване викладання іноземних мов має на меті не тільки дати 
практичні знання граматики та лексики тієї мови, що вивчається, а й 
розвинути розуміння того, як ця мова використовується для спілкування. 

Вищими навчальними закладами України прийнята мовна концепція, 
яка передбачає глибоке оволодіння основами іншомовного спілкування, 
досягнення високого рівня комунікативної компетенції (мовленнєвої, 
мовної та соціокультурної). Враховуючи потреби сьогодення, пов'язані з 
переходом до ринкової економіки, концепція передбачає навчання 
ділової іноземної мови, що дає змогу вести комерційні переговори, 
здійснювати пошук партнерів за кордоном, зав'язувати торговельні 
зв'язки, рекламувати товари вітчизняного виробника та ін. 

Вивчення будь-якої мови взагалі значною мірою сприяє всебічному 
розвитку особистості, оскільки створює умови для вільного спілкування, 
відкриває для людини доступ до скарбниць людської мудрості і 
життєвого досвіду, прискорюючи таким чином прогрес усього 
суспільства. 

Висновки: 
Мова є необхідною умовою існування народу, відображенням 

культури людей, які нею спілкуються. 
Спілкування й діяльність людини залежать від мови і зумовлюються 

мовою. 
Мова – це сукупність правил, за якими відбувається мовлення, 

будуються мовні повідомлення, за допомогою яких спілкуються люди. 
Дотримання цих правил впливає на рівень культури спілкування. 

Завдяки спілкуванню на міжнародному рівні відбувається 
взаємопроникнення однієї мови в іншу. 

Культура мови, дотримання мовленнєвого етикету – неодмінна умова 
для забезпечення ефективності ділового спілкування. 

Вивчення будь-якої мови значною мірою сприяє всебічному розвитку 
особистості, оскільки створює умови для вільного спілкування, 
відкриває для людини доступ до скарбниці людської мудрості і 
життєвого досвіду. 

 
 

                                           
1 Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови. 

Ознайомлювальна брошура для українських учителів англійської мови: Пер. з англ. – 
Oxford University Press, 1998. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том Х 
 

 130

 
Дискусійні матеріали 

 
Соколовська К.М. (Київ) 

 
УКРАЇНСЬКА МОВА У КОНТЕКСТІ 
ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ  

ДУХОВНОСТІ НАЦІЇ 
 
У статті розглядається проблема походження української мови, 

аналізуються прадавні витоки “влесовиці”, “Іванового письма”, 
“кирилиці”, класифікуються течії, що формували українську 
літературну мову. 

  
Багатовікова мрія українського народу про державність втілилася в 

реальність тільки наприкінці XX ст. Здобувши незалежність, народ 
України в надзвичайно нелегких економічних умовах розбудовує 
європейську державу, яку визнало світове співтовариство. Одним з 
найважливіших животворящих чинників держави, як відомо, є мова – 
складова і невід’ємна частина культури народу, вікові традиції якої зараз 
розвиваються та примножуються. 

Українська мова – найдавніша та найяскравіша мова слов’янського 
світу пережила останнім часом досить швидкий процес оновлення, 
очищення від впливу російських норм. Лексично багата, граматично 
упорядкована, з розвиненою системою стилів, невичерпними й 
різноманітними засобами, науково обґрунтованим правописом сучасна 
українська літературна мова заслуговує на те, щоб стати не тільки 
державною мовою, а й знаряддям духовного й патріотичного виховання 
особистості. 

У добу національного відродження в Україні зростає суспільне 
значення української мови - основні ознаки нації, народності, атрибутів 
держави. Останнім часом поширився інтерес не тільки істориків та 
мовознавців, а й широких кіл громадськості до проблем української 
мови в суспільстві, до її походження. О.Гончар образно назвав мову 
“пам'яттю поколінь”, адже численні покоління розвивають її, 
удосконалюють життєвим досвідом, пристосовують до нового 
менталітету, до природного оточення. Історія становлення та 
формування української мови тривала тисячоліття, була складною і 
багатостраждальною. Відомі українські й слов'янські мовознавці в своїх 
дослідженнях стверджували, що саме давня Україна була епіцентром 
розповсюдження слов’янських мов, а найбільш давнім серед 
східнослов'янських діалектів був саме український. Основні елементи 
українського етносу, української мови, як би тоді її не називали, були 
започаткованими ще в добу, що передувала виникненню латинської 
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мови. У V–VІІ ст. н.е. вона вже мала окреслено сучасні обриси. 
Переселенці з давньої України розповсюджували елементи своєї мови 
серед слов’янських племен, що оселилися на теренах сучасної 
Югославії.  

Ще до створення Київської Русі українська мова опанувала великі 
простори Центрально-Східної Європи. Підтвердженням тому є найбільш 
древня пам’ятка мовної культури “Велесова книга”, в якій знаки, якими 
написаний текст, складають українську абетку. Дослідник з Канади, 
українець за походженням Сергій Лісний назвав її “влесовицею”. Абетка 
складається з двадцяти п’яти букв і трьох подвійних звуків: оі-іо-іа. Сам 
текст було названо “Влес книгою”. Дослідження засвідчили виразно 
протоукраїнський характер, як в історичному, так і в мовному контексті. 
Події, описані у книзі, подовжують історію нашої країни й її 
автохтонного етносу на півтори тисячі років, аж до 870 року до н.е. З 
мовного погляду “Велесова книга” настільки виразна, що українець 
може читати і розуміти її навіть без перекладу, подивовуючись 
кришталевій чистоті та ясності її лексики, чимало втраченій у сучасній 
мові під пізнішими староболгарськими чи російськими нашаруваннями. 

За часів Антії-України значного розквіту набула українська 
писемність: “буквиця”, “Іванове письмо”. Основу нової державної мови 
складав київський діалект – розмовна мова киян, що виникла шляхом 
тісного переплетіння мови – діалекту полян, засновників Києва, з 
мовами східних племен. 

На основі розмовної мови киян виникла і писемна літературна мова 
Київської Русі, що обслуговувала потреби держави й церкви. Після 
прийняття християнства (988 р.) книжною мовою стала староболгарська 
(церковнослов’янська) мова, що прийшла на Русь разом із культовими 
книжками. Створили її брати-місіонери, провідники православ’я Кирило 
та Мефодій на основі західноболгарської. 

Близько 863 року вони переклали грецькі церковні книжники рідною 
їм говіркою, і згодом ця мова в Болгарії поширилась як літературна. 
Кирило створив слов'янську абетку (кирилицю), пристосувавши грецькі 
літери до звукового складу рідної мови. Кирилиця лежить в основі і 
нашого сучасного алфавіту. Деякі вчені вважають, що при створенні 
нашого письма використовувалася і глаголиця - азбука Київської Русі 
дохристиянського періоду. Отже, в Київській Русі паралельно 
розвивалися дві книжні мови: давньоруська, яка була багатою лексично 
та досконалою синтаксично, і церковнослов’янська. Давньоруською 
мовою писали ділові папери, робили різні записи на дощечках і 
берестовій корі, нею проголошували промови на народних вічах, 
князівських радах, складали уснопоетичні твори, користувалися в 
щоденному житті. 

Староболгарська книжна мова була досить близькою до 
давньоруської, тому наші предки непогано її розуміли. Використовували 
її не лише для перекладу церковних книг, а й у світській літературі 
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(літописах, житіях святих, художніх творах), а також у школах, 
монастирях тощо. Але як свідчить Іпатіївський літопис, народне поняття 
“Україна” існувало паралельно з назвою “Київська Русь”, а поряд з 
церковнослов’янською мовою, незрозумілою для широких мас, існувало 
живе народне мовлення. 

Після розпаду Київської Русі українська мова формується протягом 
багатьох століть, одночасно з формуванням трьох народів – російського, 
українського та білоруського. На основі розмовної мови народу 
формується писемно-літературна мова, яка дістала назву 
давньоукраїнської. В основі своїй вона церковнослов’янська, але в її 
тексти дедалі більше входили лексика, словосполучення, граматичні 
форми живої мови. Такою мовою надруковано “Апостол” (XVI ст.), 
“Пересопницьке Євангеліє” (1556-1561 рр.), написано світські твори 
(“Слово про збурення пекла”), сатиричні інтермедії та гумористичні 
твори. Використовувалася ця мова й у діловодстві, про що свідчать 
грамоти ХІV-ХVІ ст., Литовський статут (1529, 1566, 1588 рр.), 
документи канцелярії гетьманів, архіви багатьох міст України. 

У різних місцевостях України в розмовній мові народу були свої 
відмінності – у лексиці, вимовлянні слів, уживанні граматичних форм, 
побудові речень тощо. Так сформувалися діалекти: північний, південно-
західний, південно-східний. Наприкінці XVIII ст. – на початку XIX ст. на 
живому народному ґрунті (на основі полтавсько-київського говору) 
виникла книжна літературна мова. Фундатором нової літературної мови 
був І. П. Котляревський – автор перших великих художніх творів 
українською мовою. Він перший використав народно-розмовні багатства 
полтавських говорів і фольклору, за ним виступили поети П. Гулак-
Артемовський, Є. Гребінка, Л. Боровиковський, прозаїк Г. Квітка-
Основ'яненко, М. Вовчок та інші. Завершував становлення нової 
української літературної мови Т. Шевченко, який уперше яскраво 
розкрив красу і силу рідної мови, підніс її на високий рівень суспільно-
мовної і словесно-художньої культури, заклав підвалини для розвитку 
наукового, публіцистичного та інших стилів літературної мови. У мові 
творів Т.Шевченка знайшли глибоке відображення і народні сподівання, 
і народнопоетична творчість. Як наголошував поет: 

Ну що б, здавалося, слова… 
Словa та голос – більш нічого, 
А серце б’ється – ожива, 
Як їх почує!.. 

Традиції Т. Шевченка у розвитку української літературної мови, як і 
патріотичні, демократичні, інтернаціональні традиції українського генія 
продовжили у своїх творах І. Нечуй-Левицький, П. Мирний, 
Ю. Федькович, І. Франко, Леся Українка та інші митці слова. 

Однак на шляху до національного піднесення та культурного 
розвитку України протягом віків стояли гнобителі українського народу. 
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Після розпаду Київської Русі аж до нашого часу не було держави, яка б 
поширювала й утверджувала українську мову на теренах України. 
Близько 700 років Україну було розчленовано між різними державами. 

Закарпатська Русь до середини нашого століття входила до складу 
Угорщини. Галичину і частину Волині загарбала Польща і панувала тут 
аж до 1939 року. На решті українських земель запанувала Литва, 
відтіснивши з них татаро-монголів. Потім ці землі перейшли під владу 
Польщі, а пізніше - Росії. Протягом віків на перешкоді вільного розвитку 
України та її мови стояла політика денаціоналізації, що її проводили 
польська шляхта, литовські князі, німецькі та угорські завойовники, які 
знищували школи, храми, друкарні, переслідували патріотів, 
громадських діячів, цвіт української інтелігенції. 

Особливо жорстокою була на Східній Україні політика російського 
царату, представники якого повели жорстокий наступ на козацькі 
вольниці, на політичні, національні, економічні свободи. Так, у 1775 р. 
було здійснено розгін Запорозької Січі та закриття українських шкіл при 
полкових козацьких канцеляріях. У 1720 р. Петро І видав указ про 
заборону книгодрукування українською мовою та вилучення з 
церковних книг написаних нею текстів; за його наказом були закриті 
Київська та Чернігівська друкарні, суворо заборонено вживати саму 
назву “Україна”, замінивши її на “Малоросію”. Знищенням Запорозької 
Січі та козацтва, перетворенням селян на кріпаків, запровадженням 
російських шкіл на теренах України, за царювання Катерини II, російські 
царі намагалися придушити волелюбні прагнення українського народу, 
зруйнувати його культуру та мову. 

Отже, подальший розвиток нації неможливий без його мови, як 
складової духовної культури, тому важливим кроком у розбудові 
української державності на сучасному етапі має бути відродження 
справжніх духовних цінностей, притаманних прадавнім українцям. 
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Федоренко О.А. (Київ) 

 
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ  

ТА СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ЧИННИКИ  
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ:  

РОЗДУМИ НАД КНИГОЮ В. СНІЖКА «БРАМА» 
 
У статті здійснено аналіз гіпотези кандидата біологічних наук 

В.Сніжка стосовно становлення автохтонного етносу на українському 
терені. Зазначено історичні та культурні особливості формування 
світогляду, мови і психологічних рис української етнічної спільноти. 

 
Унікальними явищами розвитку людства є етнос і нація, які 

характеризуються двома основними чинниками: психологічно-
біологічним і культурологічним. 

Психологічно-біологічний чинник стосується формування звичаєвих 
і соціальних традицій етносу, представники якого поєднуються 
спільними ознаками мови, вірування, будови тіла, світоглядного 
розуміння природи і суспільного життя. У процесі розвитку етносу, на 
його природному просторі формуються інституції, які обумовлюють 
становлення політичної та духовної культури нації.  

Отже, унікальність певного етносу визначається явищами 
властивими географічній території його формування, внутрішніми і 
зовнішніми обставинами трансформації його в націю. Осмислення 
особливостей становлення українського етносу і самопізнання його 
представників є найголовнішим проблемним завданням сучасних 
українознавчих досліджень. 

Ідейний досвід попередніх поколінь українців складає зміст 
українознавства як загальної науки про становлення етносу, 
трансформації його в націю і створення власної держави, так і 
специфічної науки про український етнос, його історичну місію, засоби 
її здійснення. Загальними для всіх поколінь українців були й є ідеї 
боротьби за власну свободу, свою територію, цілісність нації і 
відновлення її державності. 

Унікальною особливістю нашої етнічної спільноти є її взаємодія з 
навколишнім природним середовищем, яка виявляється в осмисленні 
історичних чи сучасних фактів і подій, а також у появі в суспільному 
середовищі нових явищ та ідей. 

Інтеграція та синтез знань про традиції автохтонного етносу, 
фактори, які вплинули на його становлення як феномена в історії 
людства (природа, клімат, земельні ресурси, природні надра, водні та 
лісові ресурси), є головним проблемним завданням теми прикладного 
дослідження «Національна ідея як внутрішня сутність і самовираження 
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українського народу». Важливим аспектом цього дослідження є 
трансформація українського етносу в націю в умовах його постійної 
боротьби з іноземними владними структурами.   

Відродження в нинішній час самосвідомості автохтонного етносу 
обумовлює вивчення вченими-українознавцями різноманітних аспектів 
національної ідеї, зміст якої має бути результатом синтезу знань з 
універсальних форм єдності всіх поколінь українців, зокрема історії, 
культури, мови, природи.  

Фундаментальним українознавчим дослідженням духовних 
особливостей становлення та розвитку українського етносу є праця 
відомого біолога та психолога В. Сніжка «Брама». Предметом 
дослідження цієї книги є життя нашого етносу від найдавніших часів,  
його боротьба за свободу та збереження свого буття. 

«Брама» є одним з визначних  досліджень початку ХХІ ст., у якому 
розкриваються глибинні джерельні основи української духовності, 
накреслено засадничі положення  системи історичного та політичного 
мислення нинішніх представників української нації. Природа, людина, 
культура, мистецтво, етнос, нація – це є головні концентрові напрями 
дослідної роботи видатного вченого-українознавця. Аналітичні роздуми 
автора  значною мірою впливатимуть на формування поглядів сучасних 
та майбутніх українців. Серед них і міркування про Землю, як одвічну 
частину Сонячної системи,  наукові висновки про виникнення життя у 
космічному просторі та неповторність і невідновність первісних земних 
умов життя. В.Сніжко у постановці питання про загадку життя 
орієнтується на актуалізацію наукової спадщини видатного біохіміка 
Володимира Вернадського1. 

У статті «Початок та Вічність життя» В. Вернадський поставив перед 
світовою громадськістю актуальні проблемні питання: чи був колись і 
десь початок життя та живого, чи життя та живе такі ж вічні основи 
космосу, якими є матерія та енергія; чи характерні життя і живе лише 
для однієї Землі, чи це є загальним проявом космосу; чи мало життя 
початок на Землі, чи зародилося в ній; чи проникло життя у готовому 
вигляді на Землю з інших небесних світил. 

В.Сніжко, аналізуючи ці проблеми, концентрує увагу  на ідеях 
вічності та безпочатковості життя. Зародження життя та розвиток 
людності на українському терені він розглядає, аналізуючи явища 
природного простору та художньої й писемної творчості людини.  

Дивовижним символом єдності природи і мистецтва вчений вважає 
Кам’яну Могилу – сакральний центр найдавнішої землеробської 
протонеолітичної археологічної культури Кукрек (за назвою кримського 
села, де було знайдено перші рештки цієї культури). Кам’яна Могила 
оцінюється не тільки як природна чи історична пам’ятка, а як культовий 

                                           
1 Вернадський В.І. Початок та Вічність життя // Вибрані праці. – К.: Наукова думка, 

1969. – С. 215. 
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центр, петрогліфи (настінні малюнки) якого символізують осмислення 
людиною навколишнього простору та власного життя.    

Протонеолітична землеробська культура Кукрек існувала на 
Палеазовській рівнині (дно сучасного Азовського моря) і охоплювала 
територію навколо сучасного Чорного моря (у давні часи невеликого 
озера). З погляду автора «Брами» ця культура є першим землеробським 
суспільством. Формування цієї культури почалося у VІІІ тисячолітті до 
н.е. внаслідок переходу певної спільноти людей від рибальства і 
збиральництва до вирощування зернової культури – пшениці-
однозернянки. В.Сніжко дотримується думки, що вирощування пшениці-
однозернянки свідчило, що вона була культовою рослиною, яку 
використовували для жертвоприношення богам. 

Вивчення памяток археологічної культури Кукрек є основним 
аспектом гіпотез вченого про вплив природних, культурних та 
психологічних факторів на зародження українського етносу та 
формування його землеробського архетипу. Цим терміном позначаються 
структурні компоненти, які є в основі життя людських спільнот, зокрема, 
найбільш важливими визначаються «людина-рослина» і «людина-
тварина», бо саме вони є універсальними системами життя людини та її 
розуміння Світу. Комплексне дослідження автором проблеми 
ґрунтується на гіпотезі про можливість перетворення периферійних 
поселень певної культури за сприятливих соціальних та природних умов 
на центри нових цивілізаційних об’єднань. 

Обґрунтування  гіпотези здійснюється на основі факту занепаду 
культури Кукрек внаслідок природного катаклізму і міграції її людності 
в інші терени. Світоглядні елементи цієї культури простежуються у 
поселеннях Трипільської цивілізації, розташованих на сучасній території 
України.        

В.Сніжко розглядає проблему утвердження Трипільської 
землеробської цивілізації як втілення двох феноменальних явищ 
містично-мистецького бачення природного простору. Перше явище він 
характеризує як «пам'ять про ландшафт», тобто знаходження людьми в 
процесі міграції умов географічного середовища, які є подібними до 
попередніх, внаслідок чого відбувається не деградація людської 
спільноти, а продовження її господарської діяльності. Друге явище 
визначається як «духовість терену», що є відображенням адаптації 
людей до унікального природного довкілля, яке сприяє утвердженню 
творчого землеробського архетипу людства. 

Автор «Брами» зазначає, що трипільські поселення не мали системи 
спеціалізованих оборонних укріплень, що свідчить про відсутність 
конфліктної агресивності між ними. Тому найголовнішою особливістю 
трипільської цивілізації він вважає утворення великих за територією та 
кількістю людей поселень, мешканці яких були організованими 



Україна – мова 
 

 137

спільнотами із високим рівнем творчої землеробської свідомості та 
світоглядного сприйняття дійсності.  

Винищування навколишніх лісів і втрата родючості грунтів у ІV 
тисячолітті до н.е. обумовили сповільнення господарської діяльності 
трипільців. Довготривалі посухи спричинили погіршення природних та 
кліматичних умов довкілля.       

Цей природний катаклізм послабив Трипільську цивілізацію, а 
згодом у ІІІ тисячолітті до н.е. вона припинила існування після 
вторгнення племен кочовиків-скотарів, основою господарського устрою 
яких було відгінне тваринництво з використанням коня.   

Отже, у книзі «Брама» автор виділяє три етапи становлення у давні 
часи людності на українському терені, які відображали певні рівні 
взаємодії людини з природним середовищем. Перший етап – це 
землеробська культура Кукрек, виразними особливостями якої є 
вирощування злакової рослини з культовою метою і мистецьке 
осмислення Світу. Другий етап – це Трипільська цивілізація, час 
формування на терені давньої України людності в умовах природного 
ландшафту змішаних лісів із різнотравними луками. Третій етап – 
формування автохтонного суспільства з оригінальною системою 
світосприйняття та осмислення природного довкілля. Ці етапи 
відображають початкові особливості розуміння природи, які 
обумовлювали у майбутні періоди розвитку досягнення в духовному 
житті наших предків. 

В. Сніжко не вважає однозначно позитивним чи негативним явище 
зіткнення у ІІІ тисячолітті до н.е. двох типів суспільств: землеробського і 
скотарського. Він наголошує на тій обставині, що це поєднання мало 
величезне значення для подальшої генези автохтонного населення на 
нашому терені. Була сформована унікальна автохтонна людність, яка 
могла співіснувати на своєму природному терені в наступні часові 
періоди із різними загарбницькими формаціями, зокрема, із кімерійцями, 
скіфами, сарматами, гунами, готами.      

Отже, на природному просторі, що охоплював лісостепову зону із 
змішаними лісами та різнотравними луками, був започаткований процес 
самоутвердження людності з єдиним землеробсько-скотарським 
господарчим устроєм.  

Цей інтеграційний процес був завершений у державі київських 
князів, населення якої співіснувало зі степовими спільнотами – чорними 
клобуками, печенігами, половцями, торками, берендеями. Після 
вторгнення монголів у середині ХІІІ ст. відбулося поєднання населення 
Київської держави із цими степовими спільнотами, що певною мірою 
було наслідком зазначеного у книзі «Брама» факту «поєднання» 
землеробської і скотарської людностей у ІІІ тисячолітті до н.е. 
Сформовані у давні часи психологічні особливості автохтонного 
населення та його духовні надбання обумовили творення 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том Х 
 

 138

етноформуючих чинників, таких як мова, звичаєве право, культура, 
традиції харчування. 

В. Сніжко є розробником природознавчого напряму українознавчих 
досліджень, який на відміну від етнопсихології, що вивчає і пояснює 
діяльність уже існуючого етносу, спрямований на вивчення передумов, 
що сприяють виникненню певних типів людності, формуванню етносів і 
їхніх оригінальних засад у безпосередньому зв’язку з природою. Тому 
аналіз змісту його гіпотези обумовлює можливість виокремити такі 
актуальні аспекти науково-дослідної роботи: втілення сформованих у 
давні часи пріоритетів соціального й господарського життя в козацтві та 
інших суспільних і державотворчих явищах; поєднання в сучасній 
українській державі процесів відтворення цінностей автохтонного 
етносу і формування громадянського суспільства.  

Становлення державної організації суспільного життя української 
нації було перервано колоніальною політикою Російської імперії і 
Радянського Союзу. Книга В. Сніжка «Брама» є концептуальною 
основою для наукового пізнання та прикладного дослідження її ідейної 
та культурної спадщини. Мета цього дослідження – виокремлення 
ціннісних орієнтирів формування українського громадянського 
суспільства, реалізації його інтересів у внутрішній та зовнішній політиці. 
Проблема ідейної та політичної єдності поколінь українців, які пережили 
часи Радянського Союзу та тих, які увійшли в суспільство після 1991 р., 
є актуальною в українознавчому дослідженні цінностей автохтонного 
етносу та розробці варіантів їх втілення в системи державотворення, 
науки, культури, освіти, патріотичного виховання. 

Основною ознакою унікальності і неповторності феномену 
українського етносу є мова, яка відтворює його глибинне світобачення і 
сутність історичної місії. Українська мова є найголовнішою 
передумовою усвідомлення українцями своєї етнічної належності, 
особливостей свого національного світосприйняття та ідентифікації як 
спадкоємців усіх здобутків попередніх спільнот на своєму природному 
терені. Книга В. Сніжка «Брама» є синтезуючим дослідженням 
культурного пласту української мови, який є основою єдності українців 
навколо символу нашої держави – спільної назви «Україна»1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Сніжко В. Брама. – К.: Міленіум, 2005. – С. 60. 



Україна – мова 
 

 139

 
Денисюк С.П. (Київ) 

 
ПРОБЛЕМА БАГАТОМОВНОСТІ  
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
У статті досліджується проблема багатомовності української 

літератури. Автор доводить, що багатомовність є характерною рисою 
національного письменства упродовж усієї історії. 

 
Внаслідок складної історичної долі та особливостей етногенезу 

українські землі віддавна були включені у силове поле інокультурних 
впливів і взаємозв’язків. «Суспільно-політична ситуація в Україні була 
така, що наша земля, стоячи на перехресті культур, мусила 
користуватися як літературною не однією мовою, а цілим своєрідним їх 
комплексом, що залежало від національних традицій, від сприйняття 
нових віянь, від неповноцінності державного життя, від користування 
різними системами освіти», – пише В. Шевчук1. Така ситуація неминуче 
породжує низку теоретичних проблем, серед яких особливе місце 
посідає питання багатомовності національного письменства. Варто 
зазначити, що проблема багатомовності української літератури загалом 
та окремих періодів її розвитку зокрема на серйозному науковому рівні 
почала розглядатися відносно недавно – з 70-80-х рр. ХХ ст., хоча окремі 
її аспекти на матеріалі давньої української літератури осмислювались у 
працях І. Вагилевича, І. Франка, М. Возняка та інших. Радянська 
літературознавча наука ігнорувала багатомовний характер нашої 
літератури, відносячи до неї лише ті твори, які були писані кирилицею, 
тобто церковнослов’янською або книжною українською мовами. 
Водночас великий шар творів, створених українською, латинською, 
польською, давньогрецькою та іншими мовами, був винесений поза межі 
українського письменства, відданий на користь інших народів та 
культур. Звичайно, ідеологам і реалізаторам такої настанови йшлося не 
стільки про прагнення збагатити інші народи, скільки про необхідність 
збіднити український, культура якого вперто зводилася до 
провінційного, хуторянського, загумінкового рівня. 

Але заради справедливості слід зауважити, що радянська наука лише 
продовжила і розвинула тенденцію, започатковану ще у ХІХ ст., 
відповідно до якої українська література розглядалася виключно у 
контексті кириличних пам’яток. Тому зовсім не випадковим видається 
той факт, що навіть один з найбільших українських інтелектуалів ХХ ст. 
Д. Чижевський у своїй відомій «Історії української літератури» (1956) 
теж обмежився розглядом кириличних пам’яток, майже повністю 
виключивши з предмета обсервації твори, написані іншими мовами.   

                                           
1 Шевчук В. Муза Роксоланська: У 2 кн. – К., 2004. – Кн. 1. – С. 83. 
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Особливе місце в історії української літератури посідає латино мовна 
творчість. Латиномовна українська література як явище з’являється на 
межі ХV – XVI ст. Її творцями були переважно вихованці 
західноєвропейських вищих навчальних закладів, які прилучились до 
ренесансно-гуманістичної культури, для яких латинська мова була 
міжнародною мовою науки, освіти, культури. Відомими латиномовними 
поетами були Юрій Дрогобич, Павло Русин з Кросна, Григорій Чуй, 
Георгій Тичинський, Іван Туробіній Рутенець. Фіксація у більшості з них 
у своєму імені етнічної належності свідчить про високий рівень 
національної свідомості. Найвидатнішим латиномовним поетом України 
вважається Себастьян Кленович (1550–1602). Автор чотирьох поем, 
серед яких особливо вирізняється «Роксоланія», присвячена описові 
України (Роксоланії), її неповторній історії, природі, звичаям. За 
словами В. Шевчука, «ніколи доти і жоден поет не вістив так просто й 
натхненно про звичаї, що панують у Роксоланії…, жоден поет не 
оспівував так природу й міста України»1. 

Досі у середовищі дослідників латиномовної української літератури 
немає єдності щодо сутності цього феномена національної культури. 
Якщо, наприклад, для О. Пахльовської у латиномовній літературі 
«народжується «латинська душа» української культури, то Д. Наливайко 
переконаний, що це було письменство, що «не мало іманентної 
пов’язаності з традицією і типологією давньоукраїнської літератури і не 
вписувалося в її історичний контекст. В жодній мірі воно не 
самоідентифікувалося з давньою українською культурою і літературою. 
В сутності своїй воно було переходом в інший культурно-історичний 
простір до іншої генеральної парадигми літературної творчості»2. 

Умовно українською називає латино мовну ренесансну поезію 
ХVI ст., створену в Україні, О. Савчук. Ми поділяємо точку зору, згідно 
з якою є вагомі підстави стверджувати, що твори латиномовного 
письменства України були питомо українськими, «вони повноцінно 
відбивають самобутні риси ментальності нації, а чужа мова слугувала 
передусім комунікативним засобом, який уможливлював діалог із 
рештою Європи, адже тогочасна Україна була частиною і суб’єктом 
формування європейської цивілізації пострадянської епохи»3. 

У кінці XVI – першій половині XVIІ ст. мовна ситуація в Україні 
відзначається значною строкатістю: як літературні вживаються 
церковнослов’янська, книжна українська, латинська, польська, певною 
мірою народна українська (переважно як компонент книжної української 
мови). Важливу роль відігравала польська мова, через посередництво 
якої в Україну приходили новітні надбання європейської культури. 
                                           

1 Там само. – С. 148. 
2 Матеріали V конгресу МАУ: Літературознавство. – К., 2003. – Кн. 2. – С. 9. 
3 Шевченко Л. Явище латиномовної поезії в історії укр. літ. // Дивослово. – 2004. – № 5. 

– С. 41. 
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Противились вживанню польської мови діячі православної церкви, але 
не знати її – це значило свідомо ізолювати себе від європейського 
культурного процесу. 

У цей час в Україні з’являється польсько-українська література, що 
творилася переважно у середовищі української шляхти, що 
полонізувалася (Й. Верещинський, брати Адам і Микола Чагровські, 
М. Пашковський, С. Симонід, брати Симон і Бартоломей Заморовичі та 
ін.). В. Шевчук відзначає цікаву рису української латино- і 
польськомовної літератури – вони значною мірою секуляризовані, 
побудовані на поетиці європейського Ренесансу, тоді час як 
протестантська та православна літератури, навпаки, зберігають форми 
традиційні. З 30-х рр. ХVII ст. з’являється полономовна українська 
література, творцями якої були православні. Твори польською мовою 
писали Л. Баранович, І. Галятовський, С. Яворський, І. Величковський та 
ін. Цікавим і досі дискусійним в аспекті заявленої нами проблематики є 
проблема національної атрибуції (ідентифікації) того чи іншого 
письменника чи навіть окремих творів. Досі наука не виробила чітких 
критеріїв «українськості». І все ж більшість сучасних дослідників до 
українського культурного контексту відносять твори, написані 
українцями, які декларували своє походження, та ті, де наявна 
патріотична тематика. 

Ситуація ускладнюється наявністю представників т. зв. культурних 
погранич – цим поняттям характеризують митців, які стоять на межі 
кількох етнокультурних спільнот. Так, зокрема, В. Шевчук розглядає 
творчість М. Стрийновського (1547–1582) відразу у польсько-литовсько-
українському контексті. 

Характерно, що свої позиції польська мова зберігала і після 
створення Козацької держави, а її згасання як літературної в Україні 
помічається лише на початку ХVIII ст., коли все більш відчутним стає 
наступ русифікації. 

З кінця ХVIII ст. розпочинається період активного творення 
української літератури російською мовою. Велика кількість імен, що 
його репрезентують, і загалом його вагоме місце в історії української 
культури, дали підстави В. Яременку назвати цей час за ім’ям 
найгеніальнішого представника «гоголівським періодом української 
культури». «...Гоголівський період – це час активного творення 
української літератури російською мовою. Він почався задовго до появи 
Гоголя і завершився невдовзі вже після нього. Але вершинними 
здобутками його є російськомовна творчість геніального сина 
українського народу Миколи Гоголя»1. Дослідник, як видно з наведеної 
цитати, не окреслює чітких хронологічних меж цього етапу розвитку 
українського письменства, обмежуючись лише туманними 
загальниками. Більш серйозно до питання періодизації феномена 

                                           
1 Яременко В. Гоголівський період української літератури // М. Гоголь. Тарас Бульба. – 

К., 1998. – С. 180. 
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російськомовної української літератури підійшов В. Шевчук, який 
вважає російськомовну літературу, творену українцями у першій 
половині ХІХ ст., генетично похідною від творів Ігнатія Максимовича, 
С. Дівовича, автора «Історії Русів», Г. Сковороди, який у ранній період 
творчості користувався книжною українською, а пізніше – російською, 
спорадично – народною українською. Звернення Г. Сковороди до 
російської мови дослідник пояснює тим, що на той час це була мова 
освіченої суспільності, отож, він звертався до неї тією мовою, якою ту 
суспільність освічували. «Але в ньому жила віковічна традиція вживання 
української книжної мови, отож користувався він і нею, в ньому жила 
також природна стихія народної мови, отож й вона проривалась у його 
писання як українізми, українські фразеологізми, приказки та прислів’я і 
так далі»1.  

Саме з кінця ХVIII ст. виразно простежуються дві протилежні за 
своєю суттю тенденції у розвитку літературної мови в Україні – 
використання у цій якості російської (цим шляхом пішли В. Капніст, 
В. Наріжний, М. Гоголь та ін.) та поступове становлення літературної 
мови на рідній основі. Революційною подією в духовно-культурному 
житті нації, яка засвідчила переможність другої з названих нами 
альтернатив, став вихід «Енеїди» І. Котляревського. Відтоді, незважаючи 
на активне побутування російської мови у всіх сферах життя 
українського суспільства, народна українська мова як літературна 
розвивається по висхідній. Але це зовсім не значить, що багатомовність 
української літератури залишилась у минулому. Так, наприклад, велика 
кількість українських письменників продовжували творити українською 
та російською мовами. І досі залишається відкритим питання щодо 
національної належності творчості В. Короленка, М. Булгакова, 
представників одеської літературної школи та інших явищ історії 
культури, нерозривно пов’язаних з Україною. Однак ця проблема 
потребує спеціального дослідження, до якого ми плануємо повернутися 
окремо. Відштовхуватися ми будемо від тих висновків, до яких дійшли 
у ході нинішнього осмислення заявленої проблематики. 

1. У вітчизняній науці упродовж тривалого часу національно-
культурна належність авторів та їхніх творів розглядалася, виходячи 
насамперед з мовного критерію. Але такий підхід не завжди себе 
виправдовує, оскільки почуття, емоції, спосіб мислення можуть бути 
виражені мовою іншого народу. 

2.  Мовний критерій національної ідентифікації письменників на 
сьогодні не може вважатися основним. Пошук національної належності 
переміщується у площину духовно-культурних традицій, ментальності, 
національних особливостей світовідчування та естетичних засад. 

3. Багатомовність є характерною рисою української літератури 
упродовж усього часу її існування, хоч на кожному етапі розвитку має 
свої особливості. 

                                           
1 Шевчук В. Муза Роксоланська: У 2 кн. – К., 2004. – Кн. 2. – С. 593. 
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Погребенник В.Ф. (Київ) 

 
УКРАЇНСЬКА ЖІНОЧА  

ВИШУКАНІСТЬ ПОЕТИЧНОГО СЛОВА  
(на матеріалі збірки Дарії Рихтицької  

„Маґія вогню”) 
 

У статті досліджується українська жіноча вишуканість 
поетичного слова на матеріалі збірки Дарії Рихтицької „Маґія вогню”. 
Автор вважає, що поезія авторки стала цінним дарунком читачам саме 
завдяки своїй неповторній жіночій ідентичності. 

 
Дарія Рихтицька – бойкиня з Детройта, колись (у таборах „ді–пі” у 

Німеччині) учениця Євгена Маланюка, авторка ряду поетичних книжок і 
вдалих спроб у царині художньої прози, лауреатка міжнародних 
літературних відзнак. Віршуючи з дитинства, поетка тільки в зрілому 
віці дебютувала книжкою "Шовкова косиця". В тих же 90-х роках 
спромоглася засвідчити свій творчий розповень іще двома збірками 
"Крижаний цвіт" і "Кольори вітру". Принагідно зазначимо, що в 
останній авторці поталанило на добротний літературознавчий осяг 
власної творчості (передслів'я Аріадни Шум). На материковій же 
батьківщині вивчення її художнього набутку, тим більше в 
українознавчому аспекті „мова поезії української діаспори США), тільки 
розпочинається. 

Завдання цієї студії – схарактеризувати перекрій творчості Дарії 
Рихтицької від 1995 р., яким датується найраніший твір збірки, 
щоденник віршем під назвою "Рим", поцінувати вагу та мистецьку 
вартість поетичного слова книжки “Магія вогню”, що розкривають і 
сучасне поетичне обличчя авторки. Насамперед варто підкреслити: 
Рихтицька – лірик понад усе, чуйна мисткиня слова, поетична мова якої 
еволюціонувала в напрямку до підвищення міри внутрішньої напруги 
художнього мовлення, пружності вірша. В новій – не останній – збірці 
вона залишилася вірною собі, власній життєвій і мистецькій філософії 
виразу рафінованої жіночої рації,  що доповнює часом однобоку 
чоловічу, не відмовилася від уже апробованої художньої манери і 
специфіки вишуканої форми “звільненого” вірша.  

Розширення "художнього дихання" поетки у „Маґії слова”, 
розпросторення самовияву ліричної героїні наводить на думку: десь від 
середини 90-х років Дарії Рихтицькій усе тісніше ставало в малому 
"метражі" артистичного вислову (при тім франківський потяг до 
"мікроскопічності" як вияв влади канону і впливу метра-краянина не 
заник). Мистецька самореалізація супроводилася в авторки на межі віків 
і тисячоліть плеканням постійних тематично-настроєвих комплексів 
(насамперед пов'язаних із Україною й особистим життям ліричної 
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героїні), зрослою щільністю образів, місткістю ліро-драматизму 
поетичного вислову.  

Вірші "Магії вогню" уклалися в симетричні розділи з 
полісмисловими заголовками "Дерева вмирають стоячи", "Зростання 
спраги", "Двері ілюзій" і "Хрест навхрест". У кожному більше десяти 
творів, що постали в Детройті впродовж 1998-1999 р., а також в Україні 
(від 1997 до 1999) і Римі (1995). Препозицією першого розділу стали 
слова щирої сповіді жінки-українки про любов до рідної країни України 
("Багато доріг..."). З цих рядків, неначе промені-радіуси з центру, 
проросли мотиви (наприклад, чужини) й версифікаційні вирішення. До 
останніх належить поява римованих рядків, які немов партією скрипки в 
оркестрі відбивають лейтмотив "країна Одна – ...Україна".  

Як і в попередній книжці в розділі "Обрій сподівань", концентр 
України зосереджений у першій частині збірки. Адже Батьківщина є 
головним пафосом і болем образного слова Дарії Рихтицької. Дійові 
особи розділу "Дерева вмирають стоячи", чиї образи проходять перед 
мисленим зором і художньою уявою поетки, – Марія Заньковецька, 
митрополит Йосип Сліпий, власні батько і брат, сама лірична героїня, 
котра ввібрала немало рис авторки, подружжя А. Пашко і В. Чорновіл, – 
виступають утіленнями української душі, речниками й оборонцями, а 
дехто й жертвою української ідеї. Тобто слово Рихтицької, від природи 
по-жіночому камерне, у процесі вибудування словесно-духовного зв'язку 
з Україною набуває громадсько-патріотичних обертонів.  

Психологічний, узагалі духовний зв'язок із батьківщиною – не 
книжкового походження. Недаремне п.Дарія щороку подовгу живе в 
Україні та постійно живе Україною. Вишукана індивідуальна дикція 
поетки органічно перетопила у мистецькому горнилі імпульси рідних 
Рожнятова і Карпатських гір, культури й історії батьківщини. Зв'язок із 
нею переймає особистісні вірші, пейзажні образи, навіть римські 
поетичні шкіци. Так, центральний персонаж ліричної поеми “Білий 
голос” – золотокоса дівчина, замкнена від народження за ґратами, могла 
б по-шевченківськи ствердити: її доля є часткою долі її батьківщини. 
Притчева, "відфольклорна" фактура твору ввібрала й органічно 
перетопила реалії минулого й теперішнього. Так, на трагічну данність 
колоніальної підлеглості України у ХХ ст. натякають алюзії "холодні 
Сибіри", уярмлені люди без національної нам'яті, прибульці, які "Свої 
порядки Наводять, Навіть Дівочі Пісні Чужими Словами Баламутять"1.  

Морально-етичний осуд пізнаних та „олітературених” сучасних 
деформацій побуту краян утілено в символічних образах "келихів 
отрути" горілчаної й "голосіння плаксивого гармошки" – емблеми чужих 
укорінених впливів на український побут. Стилістика поеми резонує 

                                           
1 Рихтицька Дарія. Магія вогню / Поезії. – Детройт, 2000. – С. 14 (далі по тексту 

посилання на це видання). 
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докором болю громадянам незалежної Украни, суголосним українській 
літературній класиці попередього часу. Принаймні очитаному в ній оку 
бачаться асоціативно спорідненими риторичні запитання Дарії 
Рихтицької: "Чому Не стукотять Молотки При будівлі Нової світлої 
Хати?" та "Як довго Ще буде Прокляття Над народом тривати?" (с. 15), з 
одного боку, й аналогічні конструкції в "Думах старика" 
О. Кобилянської і в вірші "І ти колись боролась, мов Ізраїль..." Лесі 
Українки відповідно. Гран автобіографізму в багатостраждальному 
сподіванні героїні-дівчини в настання кращих часів для рідної землі; 
генетично успадкована в античних мудреців віра в спромогу знайти 
людину навіть у темряві; співдія виражальних засобів неоромантики та 
оновлених імпресіонізму й експресіонізму; драматизм і алегоричність, 
дечим зіставна з "Осінньою казкою" тієї ж Лесі Українки; неочікувані 
прориви рим ("Темниці Без світла І зірниці", "Очі мали Колір Ночі"), 
загалом ізведених у поетки до  "кістякового мінімуму" (Ю. Шевельов), – 
усе це видається прикметами її доробку другої половини 90-х років. 

"Мариво війни" і "Терни жалю" актуалізують пам'ять серця про брата 
Мирона, вояка УПА, та батька авторки (цим обидва твори спадкоємно 
підхоплюють меморативну лінію попередньої збірки – "З колючих 
страстей випливає самотність..."). У першому з них жахлива 
неонатуралістична візія розпросторюється у вражаючий малюнок 
етапування ешелонами, викінчується сюрреалістичним видінням "З 
обмотаних Ганчір'ям Ран Сочився Біль – Моєї провини..." (с. 18). Така 
манера вислову української інтелігентної душі, нестандартна для 
материкової "жіночої” поезії, сприяє оформленню небайдужого 
„літописного” стилю повістування про репресії над тими, котрі стали на 
прю з Гітлером і Сталіним. Урешті – виявляє реалізований хист 
миттєвого психологічно-словесного „портретування” рідних (образ 
батька в дзеркалі споминів, ''Терни жалю"). Дарія Рихтицька зуміла 
заразом схопити стосунки генерацій у плині часу, передати духовний 
зв'язок українських батьків і дітей, відтворити в жанрі медитації та в 
техніці "потоку свідомості" силу любові й чаруючу красу Вкраїни, 
врешті наголосити на необхідністі українських перемог. Запорукою їх – 
"калиновий вогонь" молодих. Тож твори Рихтицької – своєрідний 
антидот для свідомості українців, прим'ятої, за словами Симона 
Петлюри, віковими історичними негодами.  

Сильно проступаючому в громадській ліриці патріотичному 
свідогляду поетки і її таланту поетичного цвітіння слова під силу надати 
побаченому і передуманому загальнішого звучання. Це зроджує писання 
неодноденного значення, як молитву "Час Остудив З душі Власної Мій 
край" (с. 47). Прикметна тяглістю власної внутрішньолітературної 
традиції (пор. зі Скаргою" з "Шовкової косиці"), вона виявляє по-
філософськи дозріле й по-жіночому небайдуже, емоційно наснажене 
розуміння ментальності українців. Улітку 1999 р. у Детройті серце 
авторки мучиться рабською свідомістю, сном народу, який випив отруту 
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кучмізму до дна. Це закляте екзистенційне коло множить не 
інвективність лірики Д. Рихтицької, як можна було б сподіватися. 
Навпаки, воно викликає готовність самоспалитися, йдучи крізь терни до 
України, щоб прорости з попелу корінням життя у новій Україні. Надію 
ліричній героїні дарує не циклічність історії, як О. Ольжичу. Навіть не 
свідомість хтонічної сили роду і рідного чорнозему, як Б. Кравцеву. Її 
надихає молитовна інтерпеляція пуанту: адже всемогутньому Богові під 
силу і вдруге світ сотворити, на цей раз – із нашої порожнечі.  

Лірична поема "Рим", створена в вічному місті влітку 1995 р., 
виступає у репрезентованій книжці втіленням рількеанського мотиву 
обсервування багатьох міст і людей задля творчої самореалізації. 
Українська література придбала вже цілий гурт образних осмислень 
прекрасної Італії (назвемо "Lаgо Маggіоге" П. Куліша й Федьковичів 
образ Венеції, писання про Рим Гоголя і Франка, вірші Лесі Українки й 
О. Олеся, А. Бобенка і В. Пачовського, Н. Кибальчич і М. Бажана, 
новели М. Коцюбинського, твори діаспорної поезії Яра Славутича і ін.). 
Рим же Рихтицької художньо моделюється на перетині мандрівничих 
вражень і відлунь власної душі.  

Ці суб'єктивні переживання на відстані від ока до серця – і 
внутрішньоукраїнського характеру: здається, в підтексті згадки про 
тісноту римських вулиць живе пам'ять про ширину міст "Великої 
України" як відбиття родової вдачі українців. Антигерметична настанова 
авторки "Чужого міста Мелодію Вдихати", у його храмах, музеях і на 
вулицях "Давнього Римського Народу Нащадків Пізнавати" (с. 19) веде 
до усвідомлення маєстату міста зі слідами Петра і Павла на бруку, але й 
плинності "героїчності давньої імперії". Буйна уява мисткині слова, 
засвідчена візією в Колізеї перших християн у пазурах диких звірів, 
образне мислення естетки з контрастно-зоровим упластичненням 
упроваджує трагічну рідну проекцію: в Києві тому менше давньої 
старовини, що її з’їли "звірі у людському тілі".  

Образ Риму, створений небайдужим пером пересиченого туриста,  
"націоналізовано" у порівняннях італійської й української природи, в 
історико-культурних паралелях, навіть у радощах випадкової зустрічі з 
краянином, у життєписній драматичній нотатці про нашого Патріарха 
"Йосифа Сліпого і святого" (с. 20). З часом у світі шедеврів 
Рісорджімента героїні починає бракувати рідніших канонів краси, "Ікони 
візантійської Східної" (с. 27). Не полишає її пам'ять про наших 
чорнобильських мадонн. Лірично-розмислова течія поеми наснажується 
високими емоціями перед "Пієтою" Мікельанджело, дихає відчуттям 
повноти життя, вбирає філософський роздум про міру й надмір 
естетичних вражень, і зроджує моральний імператив українству – 
впродовж століть пам'ять свою "Не загубити – Культуру Рідну 
Поважати" (с. 36).  
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Усе це вмістила в собі дотримана художньо-щоденникова фактура 
тексту резолютивно мудрих і зірко вловлених „нібито тільки вражень”, 
вербальних конструкцій. Безперечно, така форма дібрана вдало: читач, 
між іншим, "реконструює" образ автора з мандрівничих вражень, стаючи 
при цьому неначе їх співавтором, а між щоденникарем і читачем 
протягаються нитки зв'язку і довіри. В реакціях на римську 
довколишність виповіла поетка почасти й себе. Скажімо, у 
психологічному портреті "Марія Заньковецька" цьому опосередковано 
слугують деталі акторської манери великої артистки, сама моментальна 
лірична "фотографія" її душі з домінантою – "Жагучою Тугою За 
величним і прекрасним" (с. 51). 

Мистецькі й особистісні мотиви позначені в Дарії Рихтицької 
вишуканим естетизмом самотності й тиші, високоідеалістичпим 
підходом до творчого акту як до Різьблення Слова "На всі часи", 
творення музики поезії, а разом і себе самої у владанні "Божественного 
Подиху". У вірші "Веселка" підґрунтям творення музики життя (поезії), 
а з нею – і себе самої через пошуки духовного (пор. із"Царівною" Ольги 
Кобилянської), виступив мнемонічний фактор. Спогад дитинства про 
світляну веселку в горах став відправним моментом у рефлексуванні про 
людську безпорадність перед злом. Сама ж райдуга набула 
емблематичного значення надії нашого краю.  

Поема "Ad memoriam" В. Чорноволу, названа "Трояндна печаль", як і 
вірш "Спазм болю" з присвятою "Атені" підхоплюють останню тему. 
Названий реквієм "у подзвінне" Чорноволу, сповнений голосільницьких 
інтонацій, становить собою останнє "прости" всім, хто не зберіг 
В'ячеслава від підступної смерті. Щемного ліро-психологізму творові 
додав умовний сценарій подружнього життя двох споріднених душ, але 
погляд із приватної перспективи тут не домінує. Тому звучить 
"Трояндна печаль" і грізним не по-жіночому "мементо" (мотив 
непрощення ворогам, відплати за кривду всієї України), і філософсько-
резигнаційним нагадуванням про крайню необхідність “Провідників 
Своїх Поважати, А зайдів Геть прогнати" (с. 62), й гідною епітафією. 
Духу народного героїчного епосу надали поемі дієслівні рими, вислів 
козацького презирства хоч би до лютої смерті. Картина величавої 
похоронної процесії, якої давно не бачив Київ,  траурна і водночас по-
імпресіоністськи сонцебризна, інтонована "Бам – бам" церковних 
дзвонів, от тільки кінець дещо абруптивний. Психологічний pendant 
попереднього твору, "Спазм болю" добре передав біль утрати, зокрема за 
допомогою звукопису (алітерації на "с - з", "д"). Нарешті, завершальна 
частина мистецького обрамлення, мініатюра "Хто прагне див", дарує ту 
радість упізнавання літературних перегуків понад роки, що говорить не 
так про рацію компаративістів, як про духовну єдність української 
поезії, зосібна жіночої, різних генерацій, спільноту письменницьких 
поглядів і відчуттів. Бо ідея неповторних див рідної землі у Рихтицької 
наче проросла з рядків одномотивної Плужникової медитації. 
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Серед писань другого розділу “Маґії вогню” зустрічаємо сливе 
експериментальні. Одне з них, "Тужливо дзвіниця дзвонить", цікаве 
розмаїтою метафорикою, демонстрацією евфонічних можливостей 
поетичної мови – аж до тих, що обмежують сам вислів, але не ведуть при 
цьому до асемантичного письма. Тематично в розділі домінує комплекс 
гармонійності українських світу й особи, нерідко доведений "від 
супротивного" ("Ти рухаєш губами..,.), на метафізичному рівні (“Як 
вдихнути життя?") чи й за допомогою інтроспекцій (“Аромат дружби”, 
упластичнений за допомогою естетичної співдії змислів). Ідейно-
художім осердям є образне вистудіювання таких гідних людини 
високоцінних її проявів, як тривка приязнь і любов.  

Центральним твором розділу бачиться елегійна філософська поема 
"Ватра". Вона значною мірою розвиває заголовну семантику збірки. 
Присвячено твір друзям, які відійшли в таїну західних меж. Віршовий 
мартиролог, а водночас груповий портрет і апологія свого покоління 
дітей із вогненного кола війни, "Ватра" означущила поетичне слово 
через метафоричне згущення амбівалентної образності вогню. Вагома в 
символіці багатьох поетів-попередників, вона багатоманітно обігрується 
Дарією Рихтицькою. Скажімо, вогонь тут репрезентує іскриста ватра. 
Cаме до неї, згідно з міфопоетичним поглядом українських верховинців, 
гостять душі померлих. З цього семантичного гнізда виростають похідні 
образи: полум'я вогню як своєрідного магічного кристалу, вогника 
пам'яті, жару любові, теплого світіння ще реґенсбурзької дружби, 
вогнища надій у серцях.  

Оптимістичне вістря поеми підносить незгасне палання ватри Віри, 
Надії та Любові назустріч безсмертю та попри розходження перехресних 
стежок життя, всупереч усе більшому звуженню кола людей круг огню. 
В Шевченківсько-Франківських урочих інтонаціях авторкою провіщено 
кращу українську перспективу. Бо будиться з "Зимового Сну – Україна 
Наша – І жде На своїх Дітей – Що розбіглися По чужих Краях – Тож 
Об'єднаймось В одну родину! Не відходім Від ватри Далеко – Бережім Її 
теплоту і жар любови, Щоб вогонь Не погас У попелищах Свар" (с. 103).  

Патріотичний стержень "Ватри" втривалено й наступним віршем 
"Смерека колюча". В ньому колективний образ "нас" теж зігріває вогонь, 
що є ліком від "самоспалення безділля". Це вогник надії, що Україна 
знову воскресне в Україні. Мотиви кохання й часу, любові й самоти, 
палу й туги, образ саду весни і спокус, цнотлива еротика з берегів Ізару 
сполучені у збірці так само природно, як поєднувалися контрасти в 
бароковій серенаді. Добре ліричне "перемикання" часу, вправні 
викінчення, словесне малювання обмеженою кількістю контрастних 
кольорів, з'ява рим тощо – все це атрибути поетичної виразності віршів 
про неілюзорне. За загальнолюдської значущості сердечних переживань 
"біографічна" любосна поезія Дарії Рихтицької є ще й національно 
колоритною. Про це свідчать символіка барвінку і калиногрона, образи 
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левади і сковородинівського саду. Навіть німецькі топоніми - вони вже й 
"українські", ті Реґенсбург, Ізар. 

Іншого типу – вірш "Нелітаючі птахи", написаний 2 лютого 1997 р. у 
купе 423 потягу Київ-Тернопіль. Це поетичний "щоденник" мандрівних 
нотаток, що передають погляд культурної людини західного світу на 
українські "недопорядки",  не тільки залізничний, та безголів'я. Ліро-
епічна поема не ідеалізує Україну й українців, опановуючи часом осяги 
чорного гумору (епізод із оббитим носом). Невеселими є й реалії 
дійсності (затруєне повітря і тому подібне). Сюрреалістичним – 
малювання сучасного українського простолюдина з кравчучкою. Не 
умовна, а, здається, реальна вагонна бесіда, з якої постає ненормальний 
триб життя з пияцтвом на "червоні" свята й у чорні будні, жахливий 
визнанням такого вегетування за нормальний спосіб людського 
існування.  

Неонатуралізм вуличних чи метрополітенівських епізодів із 
прохачами, каліками, повіями й терпінням старих жінок, як тієї 
пенсіонерки, котра мучиться,  прогодовуючи внуків за мізерну пенсію, – 
контрастний до епізодів поеми "Рим". Такою сама за себе говорить 
неприкрита "трагедія оголеного життя" в цій постколоніальній 
"заґратованій зоні божевілля". Пером авторки водить тут євангельська 
істина "Не судіть..." У поемі “Нелітаючі птахи”, яку можна розглядати як 
дзеркальний відбиток мотивів лукавої української радянської поезії, 
фігурують нові українські соціальні й сатиричні контрасти, загострено-
карикатурні образи (черевата золотозуба „баришня” у норковій шубі). 
Пов'язаний із її появою крамничний епізод увів самобутній прийом 
мовотворчості: поетка за моделлю прози В.Винниченка вводить 
російськомовні репліки в українській графіці чи й русизми ("ґлаза" 
тощо) в авторську мову задля відтворення мовної картини Києва, де 
"матушка Росія" ще мертвою не стала. Серед отакого чорного "сюру" 
надію письменниці дарує хіба що рідна пам'ять роду, у якому українки 
були берегинями як родинних вогнищ, так і кращих етнічних традицій, а 
ще патріотична опінія старенької бідної жінки: "Але Україну Маємо І 
нікому Не віддамо..." (с. 174).  

Цей песимістично-оптимістичний твір про тяжку дорогу Вкраїни до 
себе самої, про розбиття рідного роду чужими впливами є далекий від 
пасторальної ідилії малюванням української руїни. Гарний настроєвий 
крайобраз із зимового вікна потяга закономірно переводиться в фіналі в 
площину патріотичного вислову, своєрідної нової клятви Гораціїв: "Яка 
убога Ти не була б, Україно, Ти найгарніша, Найщиріша Є мені – Від 
усіх Чужих Країн у світі" (с. 176). У такий спосіб мова, далека від 
ідилічної поетичності, солодкавості чи дешевого пафосу, потьомкінської 
причепуреності, подекуди прозаїзована й твереза, відтворює дійсний 
дуалістичний образ рідної батьківщини. При її полишенні українську 
мандрівницю провідують жаль і відчуття "радости безрадісної" своєї. 
Тому й висловлює вона афористично для всіх читачів українознавчу 
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науку і священну правду вкорінення в нашій землі ("Ми котимось за 
вітром" ), етнодидактичну настанову ("Хай гіркота полину"). 

У заключній добірці мініатюр „Маґії вогню” живе дух максими, 
вишукане вміння конденсувати думку й переживання. У поетичній стихії 
мови Рихтицької звучать народні мелічні образи, говорить сама 
рефренна мова квітів. Карпатський "кольорлокаль" утривалюють образ 
палкої горянки – княгині-чаклунки, преніжної жінки, фольклорні 
аплікації (батько героя-леґеня, карпатського "майстра правдивого",  – 
вітровий хлопець). Багата мова ліричних переживань, сама постать 
героїні, спорідненої з Туркинею Ольги Кобилянської, ідеальної й 
водночас живої, є придбанням українського літературного Декамерона. 
Зустрічі двох мають паралелями, скажімо, пісні літературного 
походження ("Виклик" М. Старицького). Багата символіка твору – 
місячна, гірська й інша, втім полум'я й огню, що є кодом сердечного 
жару героїв. Ця символіка, пролонгована в вірші "На скроні білих 
яблунь", розростається в життєве кредо – пронести крізь шторми життя 
та в полум'ї долонь тремтливу свічу, розпросторюється у виболене 
„сакрум”: "Щоб тільки Люди Не цурались Рідної Землі..." (с. 223). 

Надибуємо у Рихтицької чимало поетичних "окрушків" (усього 86). 
Жанрово ці "зернятка" згущеної мислі споріднені з філософською 
максимою, лаконічним апологом, паремією, а то й японським гокку. На 
мінімальній площі – а здебільшого недомовлені слова віршем 
ототожнюються з дистихом чи катреном – Д. Рихтицька вміє розкрити 
дар проростання думки, здатна стисло немало сказати розумові й серцю 
з погляду вічності, вправно відтворити українську родову елегійність 
світобачення (мініатюра "Стерши крила" – парафраз славнозвісних 
"Журавлів" Б. Лепкого в тому ж драматичному емоційному регістрі та на 
засновку образності попередника). Презентовані у мініатюрах й 
українські ескейпізм, життєві філософії духовності, стоїцизму. Туга за 
катарсисом і релігійна апріорність, риси питомо українського 
кордоцентризму, самобутні вигини думки й образно-версифікаційні 
знахідки ("На шляху Пізнання Є утіха і ридання" (с. 260)), багата мовна 
палітра, що деколи "олітературює" гуцульські фонетичні норми ("...я 
тьижко Люблю Скрипаля"), – характерні прикмети мініатюр поетки. 
Оригінальна гра слів супроводжується витворенням філософського 
неологізму: "Будь-яке Щастя Короткощасне" (с. 234).  

"Магія вогню" вірна щасливо знайденому типові віршування. 
“Звільнені", як їх називають французи, вірші Дарії Рихтицької, 
інтоновані по-розмовному природно, часом наближаються до силабо-
тонічних метрів, але не дотримуються їх. Музичний слух і фразовий 
ритм переборюють закономірності чергування стоп. Збережено й 
самобутню архітектоніку поетичної книжки з великими чистими 
екранами-полями обабіч тексту. На них читач може спроектувати 
побачене в образній уяві. Завдяки такій фактурі рядки-словообрази, 
"впірнаючи" один за одним при читанні в серце і розум адресата, 
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надають карбовано-енжамбеманного темпоритму рецепції тексту. 
Шукання нового і гарного світу Рихтицькою-поеткою оформилося в 
музику її слова, добуту за допомогою легкості й гнучкості мови, 
свідомих цезур, алітераційної й асонансної евфонії, чергування 
окситонних і парокситонних клаузул, відлунь народного мелосу. Це 
свого роду цехова печать всієї майстерної творчості поетки. 

"Магія вогню" виявила: процес звужування і поглиблення таланту 
Дарії Рихтицької успішно дійшов завершення, ввібрав досвід 
пережитого та збагатився набутою рівновагою, проте й небайдужістю 
невгашеного духу. Магія таланту, влада жіночої вишуканості 
письменниці, її лірична теплота і поетична ласкавість (відзначені й 
визнані, крім А.Шум, авторкою повстанських пісень Мартою Гай, 
поетками і дослідницями з України Ольгою Слоньовською, Марією 
Чумарною) стали цінним дарунком читачам, неповторною актуалізацією 
жіночої ідентичності й поетичної вишуканості ліричного слова. 

 
 

Бойко Н.І. (Ніжин) 
 

ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА  
ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ ХУДОЖНЬО- 

ПУБЛІЦИСТИЧНОГО МОВЛЕННЯ  
І. ДРАЧА 

 
У статті проаналізовано експресивну лексику (інгерентний та 

адгерентний типи), уживану в художньо-публіцистичних текстах 
І.Драча. З’ясовано, що експресиви беруть активну участь у моделюванні 
емотивно-оцінних значеннєвих планів та  у відображенні фрагментів 
національної картини світу через призму власного “я”, виступають 
найвагомішим засобом увиразнення художньо-публіцистичного 
мовлення, є оригінальним виявом ідіостилю письменника-публіциста. 

 
Виражально-зображальне призначення експресивної лексики  

найповніше втілюється в художніх та художньо-публіцистичних текстах, 
безпосередній взаємодії з лексичними одиницями іншого стилістичного 
призначення.  

Проблема функціонування української експресивної лексики в  
художніх та художньо-публіцистичних контекстах знайшла  
відображення в працях Д.Х.Баранника, В.С.Ващенка, І.Є.Грицютенка, 
С.Я.Єрмоленко, М.А.Жовтобрюха, В.С.Ільїна, А.К.Мойсієнка, 
М.М.Пилинського, О.Д.Пономарева, Л.О.Пустовіт, О.А.Сербенської, 
Н.М.Сологуб, Л.О.Ставицької, В.А.Чабаненка, І.Г.Чередниченка та 
інших учених.  

Функції експресивної лексики в художньому та художньо-
публіцистичному мовленні досліджувалися, однак роботи містять лише 
фрагментарні відомості про мотиви її використання, контекстуальне 
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оточення, участь у створенні загального емотивно-оцінного плану тексту 
тощо. Поки що немає спеціальної монографічної праці, присвяченої 
аналізованому лексичному пласту з його характерними ознаками та 
рисами, специфічними зображально-виражальними можливостями, які 
найкраще виявляються в межах художніх та художньо-публіцистичних 
контекстів. Необхідно зазначити, що на сучасному етапі розвитку 
мовознавчої думки одним із найактуальніших є функціональний аспект, 
оскільки саме він передбачає аналіз мовних фактів з погляду їх 
справжнього “життя”, взаємозв'язків між позамовною дійсністю і 
специфікою відображення її лексичними засобами1. 

Однак пізнання  функціональних аспектів мови не можна повністю 
осягнути, “не звернувшись до її творця й користувача з усім 
різноманіттям його історичних, соціальних, національних та ін. 
особливостей”2.  

Арсенал виражально-зображальних (експресивних) засобів 
збагачують, передусім, сучасні письменники-публіцисти: Іван Дзюба, 
Іван Драч, Ліна Костенко, Павло Мовчан, Юрій Мушкетик, Борис 
Олійник, Дмитро Павличко, Володимир Яворівський та ін. Їхні 
художньо-публіцистичні виступи формують громадську думку 
українського суспільства, висвітлюють актуальні питання життя народу, 
відображають процеси демократизації лексичного складу української 
мови, її активне поповнення експресивно маркованими лексичними 
одиницями3.  

Специфічних рис набувають, передусім, художньо-публіцистичні 
виступи, що розкривають найболючіші проблеми, відтворюють 
реальність сьогодення через призму тих політичних, економічних, 
культурних  подій, які впливають як на свідомість, так і на почуття 
українців. Простежується не тільки активізація усних жанрів 
публіцистичного стилю, а й використання нетипових мовленнєвих 
засобів, зосередження уваги слухачів на емотивно-аксіологічних 
значеннєвих планах лексичних одиниць, просодичних засобах, що 
беруть участь у моделюванні емотивно-оцінних (експресивних) значень4. 

Експресивна лексика належить до активних засобів увиразнення 
художньо-публіцистичного мовлення І.Драча, є ознакою ідіостилю 
письменника-публіциста. Тексти художньо-публіцистичних виступів 
І.Драча двох останніх десятиліть на з’їздах, форумах, конгресах, 

                                           
1 Кочерган М. Мовознавство на сучасному етапі // Дивослово. – 2003. – № 5. – С. 25. 
2 Шаховский В.И. Языковая личность в эмоциональной коммуникативной ситуации // 

Филологические науки. – 1998. – № 2. – С. 59. 
3 Стишов О.А. Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст. // 

Мовознавство. – 1999. – № 1. – С. 7.  
4 Равлюк С.І. Аксіологічна лексика і фразеологія художньо-публіцистичних виступів 90-х 

років ХХ століття: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. – К., 2003. – С. 6-7. 



Україна – мова 
 

 153

конференціях тощо, опубліковані в газеті "Літературна Україна" (ЛУ), 
стали джерельною базою статті.  

Мовленнєва ситуація та мовне оточення з’ясовують експресивні 
смисли лексичних одиниць, забезпечують умови функціонування їх 
актуальних значень. М.П.Кочерган виділяє п'ять найголовніших функцій 
контексту стосовно значення слова: 1) відбір та актуалізація потрібного 
значення, 2) трансформацію смислу в межах семеми, його уточнення, 
конкретизація тощо, 3) нейтралізацію значень полісемічних слів, 
4) моделювання оказіональних значень, 5) десемантизацію значення.1 
Щодо експресивного значеннєвого плану лексичної одиниці слід 
зазначити: винятково важливими є перша, друга та четверта функції 
контексту, а третя й п'ята належать до факультативних, оскільки вони 
суттєво не впливають на емотивно-аксіологічні смисли лексем.   

Для реалізації експресивних значень однаково важливими, 
значущими є контексти обох типів – мовні (мовленнєві) та позамовні. 
Перші забезпечують достатні умови, сприятливе лексичне “середовище” 
для експлікації експресивного значення на лексико-семантичному рівні, 
а другі (ситуативні) виявляють чинники, що впливають на формування 
чи модифікацію образних та емотивно-аксіологічних смислів, 
установлюють тісні зв'язки між денотативною та сигніфікативною 
сутностями, мотивують середовище, умови, у яких відбувається  
комунікація. Вони враховують соціальний стан, вік, освіту, рівень 
культурного розвитку учасників мовленнєвих актів; систему 
національних цінностей (релігійних, моральних, етичних тощо); етнічні 
традиції та стереотипи; особливості референтної сфери; позиції, інтенції 
та настанови автора й ін. Отже, у межах контексту значеннєвий план 
експресива перебуває під впливом двох світів: вербального (світу слів та 
їх значень) й об'єктивної дійсності, репрезентованої згаданими вище 
чинниками.  

Лексико-граматичний рівень виступів обумовлюється 
закономірностями граматичних зв'язків (узгодження, залежність тощо), 
продиктованих мовними законами. Образний, експресивний та 
прагматичний рівні пов'язані з особливостями індивідуально-
авторського стилю, манери оповіді та ін.  

Дбаючи про втілення своїх задумів, забезпечення оригінальності у 
висвітленні актуальних проблем життя народу, І.Драч активно залучає 
значний арсенал експресивних засобів, якими позначені всі мовні рівні, а 
особливо лексико-семантичний, що бере активну участь у відображенні 
фрагментів національної картини світу через призму власного “я”. Саме 
він і є найвагомішим засобом суб'єктивізації художніх і художньо-
публіцистичних текстів та оригінальним виявом ідіостилю письменника.  

                                           
1 Кочерган М.П. Контекст // Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М., 

Тараненко О.О. та ін. – К.: Укр. енцикл., 2000. – С. 251-252. 
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Індивідуальний стиль І.Драча втілюється в цілій системі 
експресивних лексичних одиниць, серед яких чільне місце належить 
експресивам трьох основних класів – експресивним  іменникам, 
прикметникам та дієсловам, котрі  беруть активну участь в увиразненні 
мовлення письменника у зв'язку з особливостями використання 
семантики експресивного слова в художньому чи художньо-
публіцистичному тексті.  

Українська експресивна лексика в мовотворчості І.Драча – це 
специфічний словниковий шар, що належить до колективних надбань, 
показників, виявів, ознак душі народу. Він репрезентований 
експресивними лексемами, експресивними значеннями та 
експресивними відтінками значень. Загальномовні експресиви є 
зрозумілими й доступними кожному мовцеві, їх фіксують сучасні  
словники, а також більш чи менш часто вживають комуніканти. 
Потрапляючи до художньо-публіцистичного тексту зі своїми 
узуальними значеннями, їх відтінками, здебільшого специфічною 
фонетичною організацією та формальними ознаками, експресивні слова, 
поєднуючись із експресивами інших рівнів (передусім, емотивно-
оцінними фразеологічними одиницями), часто набувають 
індивідуальних рис, стають фактом породження мовлення окремим 
індивідом і засобом увиразнення художньо-публіцистичного тексту, 
виявом його абсолютного антропоцентризму, наприклад: Десять років 
тому Володимир Яворівський – наш рухівський златоуст – 
приголомшив нас запитанням: "І що ж ми за народ такий?!.." (ЛУ, 1999, 
23.09),  ...були великі плани допомогти видати твори українських 
письменників. І що ж? Обіцянка-цяцянка, а письменникам радість... 
Багато обіцяли, а нічого не зробили (ЛУ,  2001, 20.09), Дилетант не 
може бути інтелігентом (ЛУ,  1995, 16.11), Конгрес має стати поважним 
чинником об’єднання національної інтелігенції на засадах державництва 
та соціальної солідарності. До сьогодні, пошматована між політичними 
партіями, підгодована недоїдками з власного та мафіозного столів, 
принижена повсякденною дискримінацією й зведена у власній державі 
до рівня безпорадного старця, вона мовчки спостерігала знущання 
нового панства над державою та її громадянами (ЛУ,  1995, 16.11), 
Сучасні муравйовці теж сподіваються на безголовість і безрукість 
безвідповідальних українських політиків (ЛУ, 1997, 17.04).   

І.Драч наповнює узуальні семеми новими відтінками, розширює 
асоціативні зв'язки експресивних лексем, відходить від традиційних 
сполучень та конотацій, створює умови для розвитку оказіональних 
значень та вживань, залучає експресиви до контекстуальної, часто 
несподіваної синонімізації, метафоризації, метонімізації тощо, 
наприклад: Може, вже час і пора нагадати політичним слонам в 
українському домі українську приказку: не треба з лісу вовка викликати  
(ЛУ, 1998, 26.03), Отож, не дурімо себе, не заколисуймо, що, як мінімум, 



Україна – мова 
 

 155

збережемо позиції у Верховній Раді (ЛУ, 1997, 17.04), Ми глибоко 
переконані, що Росія вже ніколи не буде імперією... Але переконати в  
цьому не тільки російських яструбів і орлів, не тільки російських 
супернаціоналістів-хрестоносців, а й пересічного росіянина – 
вчорашнього великороса – ми неспроможні (ЛУ, 1994, 10.02), Не встигло 
ще політичне українство розпочати свою неминучу консолідацію на 
практиці, зібратися на початку ще тільки в два чи три гурти, як 
вхопилися за публіцистичні дрючки один проти одного (ЛУ, 1997, 17.04).   

У виступах І.Драча експресивна лексика забезпечує створення 
емотивно-оцінного простору (поля, плану, тональності) оповіді. Ідеться 
про слова двох класів: 1) лексичні одиниці з інгерентним типом 
експресивності, яка має або зовнішній (словотвірні оказіональні 
експресиви), або зовнішній і внутрішній (слова, що мають первинно-
експресивні значення), або тільки внутрішні (ЛСВ з узуально-
експресивними значеннями)  показники, а самі слова та ЛСВ належать 
до парадигматичних засобів експресивізації художніх текстів; 
2) лексичні одиниці з адгерентним типом експресивності, яка не 
виявляється на рівні парадигматики, а є наслідком взаємодії слова з 
елементами контексту чи є результатом вторинної контекстуальної 
номінації (оказіонально-експресивні ЛСВ, тобто семантичні 
оказіоналізми).  

Перша група експресивних лексем спроможна самостійно 
створювати експресивний простір художньо-публіцистичного тексту. 
Цю її властивість свідомо використовує автор, розраховуючи на 
сприйняття  реципієнтом у межах контексту, наприклад: ...більшість  
нашого народу розуміє, що у нас є одна держава, ми повинні старатися, 
щоб вона якось вилюднювалася, ця держава, щоб вона існувала за 
законами цивілізаційного суспільства (ЛУ, 2001, 19.07), Це потрібно для 
того,  аби ми всі розуміли один одного і не блукали в  хаосі поговорів, 
чуток, підозрінь, сумнівів...  (ЛУ, 1993, 04.02), Хочемо, щоб не тільки 
критиканство розводилося тут, а щоб було сказано конкретно й реально 
– що є в нас доброго і що в нас є лихого... (ЛУ, 2001, 19.07), ...нас 
упродовж довгих десятиліть роз’єднували, розпорошували, дробили нам 
національний моноліт з таким осатанінням, як жодну іншу націю в 
світі... (ЛУ, 1993, 04.02), Кільком поколінням, мільйонам радянських 
українців втовкмачували, б’ючи їх по голові, по руках, в душу, що Діло 
– це “діляцтво” – найлякливіше, навіть непристойне слово, а єдиний сенс 
життя виражає слово “боротьба” (ЛУ, 1993, 04.02). 

Друга група репрезентована лексемами або лексико-семантичними 
варіантами, які стають експресивними в межах спеціально 
організованого контексту (висловлювання); вони є наслідком 
стимулювання експресивних потенцій слова текстовими складниками 
різних рівнів, наприклад: Епоха ламала його [І.Дзюбу], але не зламала, 
час збиткувався над ним, але ж був і поблажливим – ось він іде до свого 
трьохтомника і повноліття, повен пекучих роздумів про ... [Україну] (ЛУ, 
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2001, 26.07),  Але до себе кличемо тих, хто має спраглість до живих 
справ, до буденної роботи на благо всього українства  (ЛУ, 1993, 04.02), 
Чи ми зможемо виборсатися з цього кривавого болота? (ЛУ, 1991, 
21.03),  ...треба берегтись і уникати цієї юрби і цієї многоголової, 
бурхливої та безладної гидри, яка часто кидається в ріжні боки (ЛУ, 1991, 
21.03), Сівачі цього кукілю колють нам очі реальними суперечностями і 
суперечками... (ЛУ, 1993, 04.02).  

Експресиви обох груп входять до образної системи, яка є своєрідним 
каркасом експресивного простору тексту й виразником інтенцій автора. 
Аналіз семантичного простору експресива, що формується на основі 
трьох чинників (семантичної структури слова, формальних засобів, його 
синтагматичних можливостей), перетинається з поняттям експресивного 
простору тексту і є важливою підставою для виявлення  індивідуального 
стилю автора, типових для нього лексико-семантичного та 
функціонально-семантичного експресивних полів.  

І.Драч послуговується експресивами обох згаданих груп (типів), 
передаючи динаміку й мінливість внутрішнього світу людини та певним 
чином характеризуючи й самого себе як мовну особистість, що створила 
текст. Ідіостиль  письменника виявляється в регулярності й частотності 
використання експресивної лексики (з первинною чи похідною 
експресивністю), в актуалізації їх значень, різноманітності виконуваних 
функцій, у знаходженні шляхів експресивізації нейтральних слів у межах 
висловлювання тощо. Відшукуючи слова, письменник-публіцист 
враховує тональність створюваного контексту, який “випромінює свою 
експресію” на кожне дібране слово, “заражає його експресією цілого”1. 

Мовний простір митця охоплює фактично всі лексико-семантичні 
елементи національної кодифікованої системи, яка має досить потужний 
арсенал засобів для увиразнення художньо-публіцистичного мовлення.  

Як знаки, що спрямовують думку в емотивно-оцінне русло й 
виявляють у художньо-публіцистичному мовленні значний 
експресивний потенціал, сприймаються марковані лексеми, 
функціональні можливості яких досить значні. Їхня експресивна 
потужність експлікується доволі часто через контрастування із 
загальновживаними (неекспресивними) словами, які набувають нових 
емотивно-оцінних прирощень, виявляють свої нові грані. Так, уживання 
нейтрального слова  в одному контексті з оказіональними  лексичними 
одиницями, які мають властивість забарвлювати сусідні складники 
висловлювання своїм звукосмисловим потенціалом, формувати 
асоціативне емотивно-оцінне поле, залучати до нього будь-які інші 
текстові елементи, передбачає внутрішній взаємозв'язок досі віддалених 
словесно-виражальних фрагментів, які, зблизившись, моделюють нові 
експресивні смисли, наприклад: Славолюбність наша стосується лише 

                                           
1  Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 226.  
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слави України і всього українства (ЛУ, 1993, 04.02),  Наші політики і 
провідники можуть помилятися, можуть яничаритися... (ЛУ, 1995, 
16.11), Досвідчені майстри  психологічної війни на світовій арені і  в 
колишній імперії вміло стимулюють усіма засобами в нашому 
середовищі національний мазохізм і самоїдство, нацьковують нас одне 
на одного, штовхають на внутрішню боротьбу, хочуть бачити нас 
довічними кайдашами,  вирощують серед нас підпар, аби українська 
держава так і залишалася фатаморганою...  (ЛУ, 1993, 04.02). 

Експресивний шар, передусім, є виразником внутрішнього світу 
(духу) автора, як і вся мова є віддзеркаленням народного духу: “Мова є 
немовби зовнішній вияв духу народів, мова народу є його дух, а дух 
народу є його мова”,  –  писав В. фон  Гумбольдт1.  

Експресивний простір художньо-публіцистичного тексту 
стимулюється насамперед його лексичною підсистемою, модифікується 
у свідомості адресата та є своєрідною реакцією на текст, автор якого 
прагне видобути з кожної мовної одиниці максимальний емотивно-
оцінний ефект і разом з тим уміло використати його експресивну 
функцію, наприклад: Мистецтво – це останній острів “Свободи”, – казав 
Олесь Гончар у своєму романі “Собор”. З того останнього острова 
Свободи виступають літературо-політики чи політико-літератори. Такі 
собі кентаври  (ЛУ, 1992, 09.07). 

Системно нейтральні лексичні одиниці  в художньо-публіцистичних  
текстах часто зазнають експресивізації, що зумовлює втрату ними 
номінативних функцій, моносемічності, стилістичної нейтральності, 
тобто відхилень від "експресивного нуля". Трансформація семантичних 
структур пов'язана з постійним пошуком нових засобів образності, 
виразності, залученням до художньо-публіцистичних текстів 
різнопланових маркованих елементів (урочистих, поетичних, 
фольклорних слів, архаїзмів, історизмів, лексем розмовного вжитку, 
запозичень, лексики стилістично знижених шарів (жаргонізмів, 
арготизмів) тощо). Ці групи лексичних одиниць за своєю природою не 
завжди сумісні, проте в реальному функціонуванні в художньо-
публіцистичних контекстах можлива їх тісна взаємодія, що й породжує 
нові експресивні значення та ефекти, справляє враження незвичайності.  

У висловлюванні виявляють значущість не тільки ті експресиви, які 
безпосередньо формують емотивно-оцінні смисли та є необхідною 
умовою їх реалізації, а й решта елементів підсистеми, що моделюють 
ситуативно зумовлені значення й забезпечують єдність форми та змісту, 
для декодування котрого створюється  необхідне тло.  

У кожного письменника є свій експресивний словник, власні  
способи трансформування лексичних значень, шляхи й засоби їх 
експресивізації та увиразнення узуально нейтральних лексичних 
одиниць, моделювання експресивних синонімічних рядів, індивідуальне 

                                           
1 Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – С. 68. 
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тлумачення окремих понять. Емотивно-оцінна конотація експресивного 
слова звичайно поширюється на все висловлювання, супроводжує та 
маркує ідіостиль окремого письменника. Будь-яке висловлювання 
взагалі й у межах художньо-публіцистичного тексту зокрема об'єктивно 
розраховане на адресата: конкретного або диференційованого, тобто  
належного до певної  соціальної, вікової, професійної групи, із 
характерними для нього рівнями культури, освіченості, вихованості 
тощо. Експлікація експресивності висловлювання пов'язана з 
виявленням її джерела, яке формується, передусім, суб'єктом мовлення, 
його комунікативними намірами та оцінними висновками.  

Конотаційні компоненти експресивного слова утворюють навколо 
себе експресивний семантичний простір, вони майже не функціонують 
ізольовано, окремо, а тільки групами, взаємодіючи між собою та 
вступаючи у зв'язки з іншими елементами експресивної підсистеми й 
відповідними полями, що об'єднують конотації, сформовані на 
індивідуально-авторських уявленнях, почуттєвій, емоційній сфері того 
покоління, представником якого є митець. У художньо-публіцистичному 
мовленні репрезентанти лексичного експресивного шару залучають до 
свого емотивно-оцінного контекстуального простору експресиви інших 
рівнів. Найчастіше – це фразеологічні експресивні одиниці, близькі до 
лексичних і багатокомпонентністю семантичної структури, й емотивно-
аксіологічними показниками, і пресупозицією. Експресивне лексичне та 
фразеологічне значення зближують, кваліфікуючи останнє як 
"експресивно-оцінне", “аналогічне лексичному, але ускладнене 
фактором роздільнооформленості”1. 

Фразеологічні одиниці увиразнюють образно-семантичний план 
лексичних експресивів, виявляють особливості їх функціонування як 
згустків високої почуттєвої напруги, народного духу й разом з іншими 
компонентами висловлювання експлікують авторські інтенції щодо 
окремих фрагментів концептуальної картини світу, наприклад: 
Координаційна рада Форуму мусить якнайактивніше підключатися, аби 
інтенсифікувати мозкову атаку кращих умів світового українства 
стосовно актуальних пекучих проблем, що постали перед українським 
народом... (ЛУ, 1993, 04.02),   ... не так дослухаюся до скептиків (а треба 
сказати, що їх аж занадто), які провіщають нашій Координаційній раді, 
що вона “ні до шевства, ні до бондарства”, і взагалі “не тратьте, куме, 
сили” (ЛУ, 1993, 04.02).   

Експресивна лексика найадекватніше виявляє себе в межах 
експресивного висловлювання (контексту), яке має відповідати певним 
критеріям, відповідним  вимогам, яким властиві такі ознаки: 
1) безпосередній чи уявний контакт з адресатом (аудиторією); 

                                           
1  Мокієнко В.М. Лексичне і фразеологічне значення // Мовознавство. – 1988. – № 4. – 

С. 20. 
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2) прагнення автора та здатність висловлювання, що містить експресиви: 
а) вплинути на емоційний стан адресата, поглибити чи якісно змінити 
його, підпорядкувати бажаному, б) викликати в співрозмовника  
адекватну почуттєву реакцію на референт; 3) авторська настанова на 
змістову та стилістичну виразність, образність, індивідуальність 
мовленого; 4) відсутність принципових обмежень чи заборон щодо 
використання експресивної лексики, яка породжує та збуджує високу 
почуттєву напругу та гаму образних зв'язків, асоціацій із 
найрізноманітнішими денотативними сферами, виступає засобом 
увиразнення тексту; 5) доцільність, доречність, умотивованість, 
виправданість та максимальна ефективність уживання відповідних 
експресивних слів у межах висловлювання; 6) здатність адресанта 
відчувати й відтворювати всі сфери людської життєдіяльності та всі 
мовленнєві колорити (від високого до низького) та ін.  

Сприймання експресивного висловлювання (контексту) – це процес і 
результат мовленнєвої діяльності людини (читача, слухача), спрямованої 
на розуміння думок та емоцій автора, з урахуванням того, що будь-яке 
висловлювання становить собою вираження певної позиції мовця до 
інших комунікантів, тобто його вербальну егоцентричність.  

Аналіз виявив, що художньо-публіцистичне мовлення І.Драча 
становить царину, де найрізноманітніші експресивні засоби різних рівнів 
відзначаються особливою виразністю та образністю й характеризуються 
власними закономірностями функціонування. Уживання експресивів у 
художньо-публіцистичних текстах безпосередньо пов’язане з  вимогою  
Л.А.Булаховського: письменник має право й разом із тим обов'язок бути 
оригінальним, мати свій індивідуальний стиль.   

Умови реального використання експресивної лексики в художньо-
публіцистичному мовленні – це конкретна реалізація експресивного 
значення, яке не може обмежуватися аналізом парадигматичних, 
статичних ознак, оскільки функціональний, динамічний потенціал 
експресивної лексики невичерпний.  

Окремого дослідження вимагають експресивні лексикони багатьох 
українських майстрів художньо-публіцистичного підстилю, 
індивідуальні особливості використання різнорівневих експресивних 
одиниць, співвідношення узуально-нейтрального й індивідуально-
творчого. 
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Любарська Л.В. (Київ) 

 
ПОЕТИЧНИЙ ПРИЙОМ  

ЕКВІВАЛЕНТИЗАЦІЇ ЧЕРЕЗ МЕТАФОРИЧНУ  
Й МЕТОНІМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ  

СЛОВА ЯК ЗНАКА  
(на прикладі поетичного доробку  

Київської школи) 
 

На основі текстуального аналізу у статті простежується процес 
еквівалентизації сенсу через метафоричну й метонімічну діяльність 
слова як знака, що в ньому віддзеркалюються засадничі світоглядно-
поетичні константи творчості Київської школи поетів. 

 
Про Київську школу поезії, що з’явилася у 1964 – 1965 роках ХХ ст. 

можна говорити у кількох аспектах: як про “суто поетичне явище, 
головною ознакою якого стала свобода творення”; як про “групу 
молодих нонконформістів, життєвим вектором яких була свобода волі в 
усіх її виявах”; а також як про “експериментальну психологічну спробу 
жити інакше, аніж інші покоління, жити так, ніби все відбувається у 
вільній незалежній державі” і “братство творців поезії, головним і 
надзвичайним завданням яких була сама поезія”1. Хронологічна 
близькість Київської школи до руху шістдесятників часто стає 
відправною точкою для визначень і порівнянь. Однак ці поети не є ні 
шістдесятниками, ні постшістдесятниками, ані їхньою опозицією. Вони, 
власне, не є опозицією нічому, вони просто є, мабуть вперше втілюючи 
ідеологічні гасла “штуки для штуки” і свободи творення без жодних 
ідеологій, даючи здійснитися мистецтву як такому.  

Саме поети Київської школи, як пише В.Моренець, “першими 
сказали радянській історії “Прощавай, стражденна!” і своїй власній 
праісторії “Пребудь во віки!”. Саме з феноменом Київської школи 
наприкінці 60-х років, попри все їх “підпільне буття” упродовж двох 
подальших десятиліть (як, зрештою, чи не більшою мірою і поетів Нью-
Йоркської групи) лише й можна утожсамлювати процес “очищення” 
української поезії від усілякого накипу, як “обуреного розуму” (“кипит 
наш разум возмущенный…”), так і справедливих духовних кривд 
українства, що однак обтяжували й обтяжують його вільний творчий 
лет. Саме з Київською школою і всім тим, що стоїть з нею на одній 
естетичній площині і так само є природним виявом духовно-естетичної 
потреби національної культури (передовсім лірика І.Калинця). Все, що 
розповилося у 80-ті роки і вилилося в могутню хвилю “вісімдесятників” 

                                           
1 Кордун В. Київська школа – що це таке? // Світовид. – 1997. – Ч. 1-2. – С. 8. 
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із цілою плеядою талантів першої величини, концептуально 
започатковувалося на “краєчку відлиги”1.  

Звинувачення в нонконформізмі, герметизмі, неактуальності та втечі 
від реальності сипалася з обох ідеологічно опозиційних полюсів: як 
комуністично, так і національно заангажованих, для яких мистецтво 
залишалося “захопленим зненацька”, утилітарним засобом досягнення 
мети, бодай і благородної. Натомість свідомість “нетутешнього” поета 
прагне творити у вже вільному просторі Відкритого (за означенням 
Гайдеґґера) як єдино істинного, виявляючи справжню сутність поезії – 
здійснення вищої надіндивідуальної, а тому актуальної завжди і ніколи в 
конкретний момент “споживацького” існування, і трагічну суть поета – 
носія її “вісті” й водночас заручника життя соціального. Звідси – вихід за 
межі темпоральності цього життя, а значить, за межі його тимчасових 
цінностей-пасток: “замість політичної двозначності, до якої так часто 
вдавалися шістдесятники, в поезію вступив непідробний драматизм 
народного буття” в поезії В.Голобородька, замість “номінативної 
народності робилася спроба відродження міфопоетичної свідомості; 
замість гри культурологічними реаліями, особливо з історії 
західноєвропейської цивілізації, саме називання яких мусило виконувати 
роль поліфункціональних образних рядів, був здійснений справжній 
поворот до первісної основи буття”2 і в поезії В.Кордуна; М.Воробйов 
вніс справжню “дерзновенність”, наївно-парадоксальний триб творення 
на очах читача незвичайних художніх образів, порушуючи звичне 
сприйняття, синтезувавши мистецтва поезії й живопису; “неповторна 
індивідуальна стилістика, якийсь цілковито особистий синтаксис, 
універсальність тематики аж до виходу на вершини духовної 
екзистенції”3  – ознаки поезії М.Григоріва. Попри оригінальність і 
своєрідність кожного поета основними спільними творчими принципами 
можна, слідом за В.Кордуном, назвати повернення до первісних матриць 
доміфологічної й  української міфологічної свідомості; трансформація 
давнього міфологічного мислення в образах новітньої поезії, що 
спирається на українську й західноєвропейську філософію, естетику й 
психологію, повернення до лексичних прапервнів, що є головними серед  
найважливіших семантичних гнізд; розвинення їх до конкретних 
символів через “активізацію народнопоетичних уявлень та смислових 
відтінків”; зосередження уваги на природі, людині та всесвітові, складові 
якого є рівновеликими й рівнозначними; розгортання трансцендентних 
мотивів; відчутність у поезії “живої магії слова”; органічність творення, 
недекларативність, певна недомовленість, навіть герметизм, що 
зумовлює рецептивні зусилля розуміння; пошук давньої поетичної 
традиції і вихід на оригінальний вільний вірш, застосування верлібру як 
                                           

1 Моренець В. Сучасна українська лірика. Модель жанру // Сучасність. – 1996. – № 6. – 
С. 12. 

2 Кордун В. Київська школа – що це таке? // Світовид. – 1997. – Ч. 1-2. – С. 11. 
3 Москалець К. Різноманітні форми мовчання // Сучасність. – 1996. – № 6. – С. 14. 
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поетичного принципу. Така загальна класифікація, безумовно слушна, та 
все ж не є вичерпною для спохоплення всього комплексу модерної 
пропозиції Київської школи. Насправді їхня світоглядна “ситуація”, її 
художнє втілення і “ситуація” в літературному просторі взагалі за своєю 
природою містить більше антиномічних розривів, що виводять її за межі 
наявних теоретичних моделей та схем і спонукають до глибшого пошуку 
її сутності, виявлення “зліпку” “дійсного чуття” поетів (інтелектуально-
емоційного переживання вищої істини, і, відповідно, ліричної  поезії як 
особистісного образно-чуттєвого наближення до Абсолюту через 
слово)1.  

А сутність поезії невідільна від її «матерії» – слова. Для того, аби 
щось увійшло в мову, воно повинно бути означеним. Буття в мові – це 
процес означення кимось іншим як джерелом означення. Саме 
означувальне мовлення іншого і є мірилом істини, більше того, воно 
кладе себе як істину. Це мовлення визначає місце поета-мовця як 
суб’єкта в структурі відкритого простору істини, задаючи траєкторію 
його відношень в цій системі, визначаючи його як певну долю (говорячи 
одночасно про його минуле, сучасне й майбутнє). Інший надає явищам 
значення, використовуючи номінативну здатність мови. Говорячи 
конкретні речі, він використовує “обманку”, – витворюючи насправді 
означення, задаючи символічне поле, у якому говорять 
“пробіли”(простір замовчування, зорово окреслений у побудові вірша). 
Означуваним тут стає істина, що в акті означення набуває функції 
означуваного. З мовою вводиться буття як єдино реальне. Але питання 
про справжність реального виникає, коли суб’єкт питає, що є Я, а що не-
Я, чим є навколишнє; тоді відбувається протиставлення себе 
Відкритості, зявляється свідомість. Однак дати задовільні вичерпні 
відповіді на другому рівні свідомості неможливо, “нестача” не може 
бути подоланою “при житті”. Сутності Я або речі до межі 
самосвідомості ще не існує, а після неї вона є тим, чого вже не буде. 
Єдиним значенням нульової точки між цими двома полюсами 
виявляється слово як означальне без означуваного, яке нічого крім себе 
не означає – мова сама себе говорить. Тут означальне може відсилати 
тільки до іншого означального, а те, в свою чергу, – до наступного і так 
далі. Замість метонімічного самозбігу “слово у слово” зявляється 
метафора або “слово за слово” як точка відліку самої мови. Її структура 
виникає “раніше, аніж в нього входить конкретний суб’єкт”2, або річ як 
означуване, і стає її частиною. Місце суб’єкта у формі власного імені в 
цьому “всеохопному русі” передбачено із “самого народження”3. 

                                           
1 Моренець В. Сучасна українська лірика. Модель жанру // Сучасність. – 1996. – № 6. – 

С. 91. 
2 Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. – М.: 

Логос, 1997. – С. 26. 
3 Там само. – С. 27. 
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Мова у поезії Київської школи зберігає своє прагнення до 
самоконструювання і здійснення себе в означуванні, але вступає у 
стосунок з означуваним, яке  їй опирається. Взаємодія антагонічних сил 
відбувається за принципом закривання-розкривання істини, 
взаємопідтримки і взаємовиштовхування неба і землі, які, таким чином 
забезпечують вічне збуття Відкритого, слова і сущого одне через іншого. 
Ці стосунки задають неперервну діяльність поетичної мови. Її можна 
розглядати як зв’язок первісно розділених рядів означальних і 
означуваних, які ніколи не збігаються, адже означальне не покриває 
всього значення, яке виходить за межі визначення, виявляється 
належним певній цілості, потоку значень як діяльності всезагального 
Цілого або як смислового руху. Себто сенс полягає саме у цьому 
ланцюгу, а не в окремій ланці, як, скажімо, у цій метафорі тиші: “на 
полицях кришталь”, “щоб чути, як тихо”1. Речей (феноменів) 
виявляється завжди більше, як слів, тому вони “змушені” ставати 
еквівалентними представниками одне одного в обмеженій кількості 
означників. З іншого боку, “означальне за своєю природою завжди 
випереджає сенс і ніби розкладає перед ним власний вимір”2.  Іншими 
словами, провідним тут є потік означувальних, які долають опір сенсу до 
визначення так, що сам сенс завжди виявляється ніби у надлишку як 
замовчування, пробіли в потоці слів, перекриваючи останній.  

Але, незважаючи на розірваність мовної діяльності, вона залишається 
сприйнятною для розуміння у певних точках сходження мовного потоку 
як цілого. За схемою Ф. де Соссюра потік означуваних ніби ковзає крізь 
ряд означальних, подібно ковзанню нитки крізь вушка цілого ряду голок. 
У цю модель Лакан вводить вертикальну лінію пунктуації, яка закріплює 
ряд означувальних, ніби “підвішуючи” його, збирає навколо нього всі 
символічні контексти значень, і у “вбитому соняху без насінин”3 ми 
впізнаємо осіннє сонце. Ковзання означувальних відбувається таким 
чином, що виникають все нові й нові контексти одного і того ж по формі 
означального, яке в русі стає означником іншого означувального за 
метонімічним принципом (скажімо, для поезії В.Кордуна взагалі 
характерним є метонімічний принцип організації світу). Але саме 
ковзання здійснює суб’єкт-мовець. Він як такий виявляється тоді, коли 
мовна функція означення порушується, коли сам суб’єкт свідомо руйнує 
загальноприйняті норми слововжитку. Через зусилля поета онтологічний 
лад буття відтворює себе на вертикалі, що перетинає безліч площин. На 
цій вісі з’являється символіка, у самих площинах не дана. Ці поняттєві 
точки проставляє суб’єкт. Лише вертикаль вносить нове відчуття Я, 
відчуття смерті як стану, після якого відкривається буття, простір 
свідомості. У цьому трансформованому стані відтворюється реальність 
                                           

1 Воробйов М. Ожина обріїв. – К.: Молодь, 1988. – С. 66. 
2 Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. – М.: 

Логос, 1997. – С. 32. 
3 Воробйов М. Поема соняха // Кур’єр Кривбасу. – 2002. – № 154. – С. 54. 
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Відкритості, завжди інша, але на неї проектуються можливості Я поета. 
Сама структура вірша прямує за цією вертикаллю, розвішуючи у точках 
пунктуації асоціативні означальні. Ця вісь виявляє приховані 
відношення у цій композиції. Для пояснення цього придасться метафора 
Ф. де Соссюра1: якщо зробити поперечний зріз стеблини рослини 
(вірша), ми побачимо більш-менш складний малюнок – це не що інше, як 
перспектива поздовжніх волокон, які виявляються при другому розрізі, 
перпендикулярному першому. Поздовжній розріз показує нам самі лиш 
означники: 

                                  бо кричить 
                                  бо істота 
                                  бо в одній домовині 
                                  бо сьогодні 
                                  бо завтра 
                                  бо вчора 
                                  бо човен2, 
 а поперечний – їхній прихований зв’язок.  
Отже, суб’єкт встановлює і розставляє значення. Однак суб’єкт у 

Лакана стає не стільки точкою, скільки “лінією” або “рискою”, яка 
поєднує означувальне і означуване. Звідси, мабуть, і виникає можливість 
подвоєння реальності (бо лінія є двомірною), що і підтверджує принцип 
нетотожності мови через точку самовизначення. Двомірність може 
роздвоїтися, і діяльність означувальних у поезії Київської школи 
поділяється на метонімічну й метафоричну. При цьому метафора є 
поєднанням непоєднуваних або віддалених образів (“тінь молока 
невінчана”, “обрубаний сік”). “Творчий спалах метафори зявляється не 
через співставлення двох образів, тобто двох в однаковій мірі 
актуалізованих означників. Вона пробігає між двома означувальними, 
одне з яких витіснило інше, зайнявши його місце у ланцюгу 
означальних, а витіснене таємничо присутнє в силу свого зв’язку 
(метонімічного) з усім ланцюгом”3. Між витісненим і тим, яке витісняє, 
означувальними постає займенник, що одночасно їх об’єднує і 
розмежовує; метафора “стає на те саме місце, де у беззмістовності 
виникає сенс”4 – “те, що вапно позбавляє змісту / через безмірність 
поглинання”5. Це ж стосується і синтаксичних інверсій, 
“неправильностей” в поетичній конструкції: “серед світанків солі 
/свічадо / пасіки / неначе”6. 

                                           
1 Соссюр Ф., де. Труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1997. – С. 120. 
2 Воробйов М. Човен. – К.: Український письменник, 1999. – С. 38. 
3 Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. – М.: 

Логос, 1997. – С. 37. 
4 Там само. – С. 38. 
5 Воробйов М. Ожина обріїв. – К.: Молодь, 1988. – С. 62. 
6 Григорів М. Спорудження храму. – К.: Український письменник, 1992. – С. 158. 
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Потрібно вважати, що витіснене означувальне мало сенс як 
прикріплене до означуваного, що замістилося іншим означувальним. 
Зв’язок нового означувального з витісненим змістом закріплюється у 
займеннику, який, в такому разі, вказує на незриме місце суб’єкта в його 
прихованій присутності. Можна твердити, що місце суб’єкта існує на 
межі між смислом і нонсенсом й виявляється у момент руху сенсу із 
сфери існування в неіснування так, що процес такого переходу виявляє 
смисл. Таким чином поезія Київської школи ніби повертає сенс у 
присутність. А здавана безсенсовість є надлишковим утворенням у 
момент заміщення як зміни імен або встановлення зв’язку 
означувальних у русі сенсу означуваних. Таке смислове затемнення 
об’єктивовано проявляється у ланцюгу означувальних, при цьому на 
місці суб’єктивного змісту, закладуваного поетом, завжди опиняється 
об’єктивоване означувальне, що “еквівалентизує” цей зміст у його 
відсутності. Спроба його спохоплення у конкретному означувальному 
урухомлює ланцюг означувальних, “вмикаючи” асоціативність. Так, 
діяльність ланцюга і його ковзання постає в метонімії, переміщення 
означувальних приводить в рух зміст, діяльність якого проявляється у 
кінцевому явищі метафори: вселюдська трагедія – плач через 
усвідомлення власної приреченості – вода – “волога хору”. Остання 
вказує на кінці метонімічного ланцюга означувальних, між якими 
повинні бути проміжні означники, але вони випадають, про що свідчить 
присутність явлених кінців. Випалі ланки віртуально постають “між” 
означувальними і “після” них, оточуючи явні одиниці “кричущим” 
мовчанням: “розкіш розпросторення /доглядає /серед змовницьких 
розколин /слова /неначе нові стіни кольору світла /переховуємо 
/сховища /зелених таємниць”1. 

Метонімія подає просторову структуру мовної поетичної реальності, 
тоді як метафора відсилає до темпоральних структур смислотворення, 
що об’єктивуються у метонімічних розташуваннях. Темпоральність 
виявляється у структурах присутності-відсутності, коли присутність 
реально існує в об’єктивованих структурах метафори, а відсутність 
віртуально існує у читацькому сприйнятті як реконструкція витісненого. 

Ця неперервна мовна діяльність забезпечується безпосередньою 
суб’єктивною діяльністю, яка у Лакана визначається як несвідоме 
мислення і первісно виражає “біле витоків” у об’єктивних 
означувальних, поєднуючи в точці пунктуації видиме і невидиме, 
прочитуючись через механізм метонімії і метафори. Принцип 
еквівалентизації смислу, почуттів або станів подібний до творення 
метафори, всередині якої наявний пробіл, чисте поле мовчання, що 
створює смислову напругу як дія надлишку сенсу навколо експліцитного 
значення. Метонімія уможливлює цей пропуск, що вводить нестачу 
буття в об’єктивний стосунок, “використовуючи притаманну значенню 

                                           
1 Григорів М. Сади Марії. – К.: Світовид, 1997. – С. 98. 
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властивість зворотної референції, аби вкласти у нього бажання, 
спрямоване на ту ж нестачу, якій це значення служить основою”1. 
Еквівалентизація постає як кінцевий продукт довгого метонімічного 
ланцюга. Означуване в цій системі “забулося”, проміжні означники, 
вибудовані поетом, випали, залишивши крайні точки метафори. Суб’єкт, 
як точка пунктуації, закріплює всі значення “в собі”, подаючи нам  
готовий твір без швів, але “вологий вираз квітки” для нього є коханням, 
а “Біля яблуні – іній, /біля яблука – ямка”– це “немає тебе ніде”2.  
Нестача в метонімії  завжди є латентною, а в метафорі явною. Таким 
чином, нестача означувального сама стає означувальним, яке має свій 
зміст і втілює “аналог” плачу-страху-туги:  “і розпрядаються зозулі /на 
довжелезні нитки /пополотнілого страху”3. 

Суб’єктивна діяльність є власне бажанням сутності означитись у 
слові. Неможливість його повноцінного втілення зумовлена забороною 
цієї ж сутності на спохоплення її як такої. Ця заборона, з одного боку, не 
дає прагненню здійснитися, але з іншого виявляється умовою його 
існування. При заміні одного означувального (або того, що прагне) 
іншим змінюється напрям руху потоку означувальних. Заборона ніби 
виймає те, що бажає, в його значущій формі. Виникає метафора, яка і 
виявляє саму значимість цього бажання через опір його досягненню в 
означувальній  дії мови, але при цьому залишається віртуальний сенс 
його досягнення як вільне (у текстовому просторі) місце, з якого він 
“кричить про істину того, чим було його бажання в минулому”4, як і “ми, 
наздоганяючи все, що давніше за нас”5, і так забезпечується його 
розуміння. Себто саме прагнення повертається у минуле, яке 
проявляється як таке, що вже було тільки тоді, коли відбувається заміна 
означувального у метафорі, тобто під іншим ім’ям – еквівалентом. При 
сприйнятті цього імені у його напружених стосунках із прихованим 
відбувається пригадування-реконструкція проміжного семантичного 
елементу, який не існує для нас усвідомлено. Можна сказати, що 
поетичний розмисел Київської школи так само рухається вперед з 
обличчям, оберненим назад: “І головне виділиться: /аби те що попереду, 
/згадувать як минуле”6; “І захочеш рукою торкнутись до нього, /та вже 
не зможеш лишитися тут, /бо раптовий сніг твого минулого /спогадом 
про майбутнє стане”7. Перспектива майбутнього завжди виявляється в 
минулому як екзистенційна історія-згортання сущого до його сутності. 

                                           
1 Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. – М.: 

Логос, 1997. – С. 44. 
2 Воробйов М. Місяць шипшини. – К.: Молодь, 1986. – С. 71. 
3 Кордун В. Зимовий стук дятла. – К.: Український письменник, 1999. – С. 25. 
4 Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. – М.: 

Логос, 1997. – С. 47. 
5 Воробйов М. Іскри в слідах. – К.: Український письменник, 1993. – С. 41 
6 Воробйов М. Поема соняха // Кур’єр Кривбасу. – 2002. – № 154. – С. 58. 
7 Там само. – С. 53. 
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Ця історія не стільки реконструюється, скільки конструюється в образах-
фіксаціях виявів означувального бажання, які завжди існують у 
зворотній часовій перспективі нашої реконструкції тієї доби, коли 
суб’єкт і об’єкт ще не були виведені із спільного буття, або епохи 
історичного “золотого віку”. Сутність людського існування, таким 
чином, розуміється поетом у напрузі зверненості до його витоків ( що 
пов’язано із напередзаданістю людини її сутністю так само, як море, 
“мінливе і вічне. Море буде завжди /і завжди було, /іще до появи води – 
воно мерехтіло в самій блакиті”1). Голос почутого “відважнішими” – не 
що інше, як питання, що його буття задає суб’єкту “звідти, де він був 
перед тим, як прийшов у світ”2. Це питання стає чутним, коли людина 
проникає в суть об’єкта як такого, теж закоріненого в бутті. Останнє 
чинить опір опредмеченню й прямому означенню, і лише у метонімічно-
метафоричній поетичній діяльності виявляється його “мерехтіння” та 
спалах: “о як багато метеликів /у ці передосінні дні, /коли темне і світле 
/різко окреслилось, /а те, що ні до чого не прилучилось – /то і є 
метелики”3.  

Так у цю поезію введено ту межу між буттям і об’єктом, яка до того 
видавалася межею пізнання. Тепер на межі пізнання стає саме Я як 
точка, через яку уможливлюється самозапитування буття. Причому 
запитування завжди відсуває суб’єкта вперед, залишаючись позаду і 
зумовлюючи постійну нескінченну гонитву за буттям: “Отут чекати – 
/все одно що віддалятися /від /оцієї миті або прямої – /потоку незмірно 
видовженого часу /стверджуючи /будь-чию присутність /лиш випадком 
/але ж /ніхто не переконує /що ми – інші /(довільна увага не стає нею) /і 
знову вертаєшся /до наївного самообману /ніби існуєш /іще там /де 
ніколи не можеш зустрітися”4. Так само вислизає сутність предмета і 
слова – Я є завжди там, де Я не є, сенс є там, де він не опредмечується 
визначенням. Тож поетичне бажання полягає в об’єктивованому 
спохопленні смислу в його “пустоті”. Це досягається за допомогою 
трансформації, перенесенні бажаного на інший, “еквівалентний” об’єкт, 
спроби його освоєння через займенник. Сам займенник існує між 
бажаним і тим, хто називає. Займенник стає іменем, яке ще не належить 
означуваному, але вже йому приписано. Найменована точка виступає як 
означальне, що метонімічно перебирає на себе всі можливі змісти. 
Субстанція імені, проте, визначає лише наявність точки, але не належить 
її самості. Виникає незбіг того, що говориться, із тим, про що йдеться. 
Ім’я постає в якості Іншого, який замінює об’єкт означувального 
бажання (сутність). Це ім’я згодом замінюється наступним, а саме 
найменоване існування постає як плинність означників. Кожен з них 
виявляється визначальною межею для іншого, і коли таким чином 

                                           
1 Кордун В. Зимовий стук дятла. – К.: Український письменник, 1999. – С. 91. 
2 Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. – М.: 

Логос, 1997. – С. 47. 
3 Воробйов М. Верховний голос. – К.: Дніпро, 1991. – С. 118. 
4 Григорів М. Спорудження храму. – К.: Український письменник, 1992. – С. 129. 
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значеннєвий простір заповнюється і вичерпується, оприявнюється “гола” 
напруга “між”, виступають смислові пропуски і “звучить” тиша. А ім’я 
Іншого задає пойменоване існування, яке відкривається як рухливість 
імен або означників у полі значення. Це відкриває більшу свободу вияву 
множинності його вияву. Головне – почути, якій “партії” довірено 
означувальний термін. Так побутова історія стає притчею, тирада –  
вигуком, мовчання і зітхання – душевним виливом. Сенс дискурсу 
залежить від пунктуації як чистого ритмічного членування, незалежного 
від потоку дискурсу (звідси “розірвана” форма віршів), що грає роль 
втручання, яке служить для наближення завершальних моментів 
розуміння. Тут пунктуація є розділенням смислових частин, і сенс 
передається в результаті членування дискурсу. Сам суб’єкт мовлення 
виявляється рухомою силою розірваного дискурсу в своєму прагненні до 
відтворення цілісності. Його власна розірваність і визначає долю 
людини, яка позбавлена цілісності, але саме це є умовою її існування. 

 
 

 
Мацько В.П. (Хмельницький) 

 
МОВА ПРОЗОВИХ ТВОРІВ:  

ФРАГМЕНТИ З УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРНОЇ  
ІДІОЛЕКСИКИ 

 
У статті розглядаються проблемні особливості індивідуальної мови 

(ідіолекту) письменників українського зарубіжжя, відображення ними 
світосприйняття дійсності засобами художнього слова.    

 
Українські письменники зробили вирішальний внесок у спробу нашої 

незалежності. Саме при Спілці письменників України був створений 
Народний рух України, Товариство української мови (очолив Дмитро 
Павличко, а згодом – Павло Мовчан). Письменники є носіями 
національної культури, духовності. 

Кожен митець має свою творчу лабораторію, пам’ятає, що правильне 
вживання на письмі того чи іншого слова – то ознака культури, 
яскравого, виразного мислення. Слова ж у тексті не хочуть бути 
однаковими, тому й сполучаються в речення для найточнішого втілення 
думки. Письменник має шукати дзвінкоголосе, вічно живе слово. 

У мові всебічно відбивається ментальність нації, специфічне 
світосприйняття, світобачення людей, особливості індивідуальної 
психології. Іншими словами, у національній мові віддзеркалюється душа 
народу. 

Аналіз останніх джерел і досліджень проблеми засвідчує, що мова 
творів письменників українського зарубіжжя знайшла відображення у 
працях І.Огієнка, Д.Нитченка, П.Одарченка, С.Караванського, Анатоля 
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Юриняка, Я.Рудницького та інших1, які здебільшого подавали позитивні 
приклади, а якщо й критикували того чи іншого автора, то надто 
делікатно, не порушуючи проблеми ідіолекту та ідіолексики, не 
заглиблювались у контекст. 

На разі ми поставили перед собою мету дослідити мову прозових 
творів письменників українського зарубіжжя. Ідіолект розглядаємо як 
індивідуальну мову; ідіолексика ж – це світосприйняття дійсності. Як же 
письменники особисто розуміють лексику, як ставляться до новотворів, 
термінів та їх інтерпретують у тексті спробуємо розглянути на 
конкретних прикладах. 

Ми зазначили вище, що слова і словосполучення повинні 
якнайточніше передавати думку. Перечитавши багато текстів різних 
письменників українського зарубіжжя, бачимо, що не кожен з них дбає 
про красу слова, про стилістичну і синтаксичну будову речення. Майже 
всі літератори й досі послуговуються харківським правописом, 
використовують іншомовну лексику. 

Скажімо, у назві книги “Нарис компаративної метрики” (Мюнхен, 
1985) Ігор Качуровський легко міг би замінити латинське слово на 
власне українське: порівняльної метрики. Знаходимо у праці вченого й 
інші терміни, не суголосні сучасному правопису: “під час моїх викладів 
на літніх семестрах”(с. 9), “силяботонічна система” (с. 10), “варіянти” 
(с. 44), “багрянцем осени” (с. 44), “евентуальні (себто випадкові – В.М.) 
спекуляції щодо цього питання” (с. 83), “керує оркестрою” (с. 21), 
“приготовляє нову збірку сатир” (с. 98), “пише новелі” (с. 275).  

Невластиві сучасній українській мові словосполучення знаходимо й у 
книзі Докії Гуменної “Жадоба” (Нью-Йорк, 1959). Деякі “новотвори” 
викликають у читача легку іронію, наводять на кумедні роздуми. Ось 
кілька прикладів: “Бажання любити мріло в ній” (с. 195), “вона вибухла 
голосним риданням” (с. 209), “він любить подрочити Катрю” (с. 180). 
Ось до чого призводить нехтування культурою мови, правилами 
стилістичного синтаксису, морфології. Письменниця не особливо 
задумується над тим, чи доречно вживати у реченні подібні фрази.  

У книзі спогадів Паші Ємець “Дорогою терпіння” (Лос-Анжелес, 
1998) чоловік “перехрестився на собор” (с. 35). Письменниця не засвоїла 
формули звертання, а тому пише: “Князь, ви мене любите” (с. 43), 
“сестра, ви бачили північне сяйво” (с. 42). При відмінюванні імен 
допускається огріхів, бо “Раїса Ізраїлевна договорилась” (у значенні 
домовилась – В.М.; с. 35). Трапляються речення, де зайві прийменникові 

                                           
1 Огієнко І. Український правопис і основи літературної мови. – Жовква, 1933. – 145 с.; 

Його ж. Словник слів у літературній мові не вживаних. – Нью-Йорк, 1973. – 154 с.; 
Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К., 1993 – 472 с.; 
Одарченко П. Українська література. – К.: Смолоскип, 1994; Нитченко Д. Український 
правописний словник. – Мельбурн, 1968; Юриняк А. Літературний твір і його автор. – 
Буенос-Айрес, 1956; Рудницький Я. З української екзильної ідіолексики. – Оттава, 1981. – 
16 с. 
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та займенникові конструкції, порушено правила милозвучності, 
недоречні повтори, вживання російських слів. “Я старалася залишатися 
сама собою, вірила в добро, а підкріплення своїм духовним силам 
завжди знаходила в чудовій природі – в деревах, в квітах, в небесах, 
навіть в безмежних сибірських снігах” (с. 54); “за висловом одного 
врача” (с. 49); “а наш доктор одружився” (с. 43); “мимо діжурної 
кімнати” (с. 41); “поговори з главврачом” (с. 28); “він саджав за стіл 
певну кількість людей” (с. 31). 

Подібні мовні помилки знову ж таки притаманні ідіолекту Докії 
Гуменної у книзі нарисів “Багато неба” (Нью-Йорк, 1954). Вона 
принципово послуговується харківським правописом, але прикметник 
“чехо-словацький” розділяє дефісом; рясніють фрази “плян”, “кляса”, 
“централя” (с. 90, 106), “репатріяція” (с. 23) тощо. Невластиво сучасним 
мовним нормам вжито у тексті слова “нумер” (с. 221), “гігантичні” (там 
само), “вражіння” (с. 35), “ріжниця” (с. 47), “ввечорі” (с. 44). Нехтує 
письменниця й засобами милозвучності “В Детройті” (с. 35), “я зазирала 
в вічі” (с. 218), “входили з спущеними очима” (с. 233). Трапляються 
порушення засобів стилістики, синтаксису як ось: “Різні готелі можуть 
переночувати чотири тисячі одвідувачів” (с. 216). 

На конкретних прикладах бачимо, що згадані літератори не особливо 
дбали про високу художньо-мовну творчість та граничну точність у 
доборі слів. Наведені приклади з ідіолексики – це не новотвори, а 
спотворення мови. Бо не можна, скажімо, віднести до зразків фрази і 
словосполучення, які використала у мемуарах Наталя Пилипенко 
“Життя в театрі” (Нью-Йорк, 1968), а саме: “в зударі”, “виконуючи 
ролю”, “заповнив залю”, “у заголовній ролі” тощо. Таку стереотипну 
мовну поведінку літераторів не слід трактувати й народнорозмовною, як 
і “галицько-діаспорним” діалектом на полтавський еталон, бо ж усі 
згадані вище письменники народилися, виховувалися, навчалися саме у 
Наддніпрянській Україні. Феномен такої індивідуальної мови полягає не 
стільки у безграмотності того чи іншого автора, як у безвідповідальному 
підході до вибору слова, що визначається суб’єктивізмом 
висловлювання, мірою мовного чуття. 

Не прикрашають рідну мову словотвори Степана Риндика (збірка 
оповідань “Пригоди і люди” – Чикаго, 1960), як ось: “скрившись за 
переліском” (с. 31), “скомпромітувати чоловіка” (с. 32), “супруга 
Кучменка” (с. 85), “віддалення швидко зменшувалось” (с. 340), “дуже 
розлостився” (с. 393) тощо.  

Здавалося Леся Богуславець-Ткач, яка мешкає в Австралії, добре знає 
українську мову, бо у Мельбурні багато років трудиться 
радіожурналістом, часто буває в Україні, а отже, вивчила стилістичні 
можливості словотвору, правопис в цілому. На жаль, сучасна 
письменниця О.Д. Богуславець-Ткач дещо розчарувала книгою “Від 
Находки до Чернівців” (Мельбурн, 1988). До творення нових слів вона 
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підходить з порушенням способів, наявних у мові. Так прийменник з 
іменником пише разом “підчас подорожі” (с. 178), легкий автомобіль у 
неї став “таксівкою” (с. 179), їдальня “готелева”(с. 179), мова “ріжна” 
(с. 43), “мадама каже” (с. 38), “в голові все мішається” (с. 51). 
Письменниця також не дотримується засобів милозвучності: “матеріалів 
в більшості” (с. 186), “зупиняємось в Сімферополі” (с. 92) тощо. Не 
прикрашають книгу фрази “почот”, “дикторка питається”, “головний по 
вагоні”.  

Перечитавши чимало літератури письменників української діаспори, 
ми переконуємось, що на мовну культуру значний вплив справили умови 
перебування в чужомовному середовищі; віддаленість од материкової 
Батьківщини; заперечення чи не визнання за основу київського 
повоєнного правопису. І саме останній аргумент свідчить про те, що 
мова письменників суголосна добі. Мова кидає світло на внутрішній світ 
наратора, який начебто “роздвоївся”: з одного боку, дотримується 
правописних норм Григорія Голоскевича (харківський правопис), з 
іншого – намагається не відставати од сучасного правопису, не чітко  
пам’ятаючи, що літературна норма – це сукупність загальновизнаних 
мовних засобів, які вважаються правильними й зразковими на певному 
історичному етапі. Одним із показників досконалості літературної мови 
є сталість норм. 

Палким прихильником “Українського правопису”, затвердженого 
М. Скрипником 8 вересня 1928 року, виступила письменниця Ольга Мак 
(Петрова), яка опублікувала статтю “Катедра українських студій чи 
кафедра малоросіянства?” (“Сучасність”. – 1996), а також надіслала свої 
полемічні роздуми усім, кого тільки знала (в тому числі й автору цього 
дослідження). Як писала у листі до мене виконала обов’язок, котрий 
“муляв мене, мов піщинка в чоботі”. 

Вона згадує професора-емігранта Костянтина Біду (1916-1979), 
дійсного члена УВАН і НТШ, бо “визнавав харківський правопис, а 
харківський правопис, ставши свого роду засадничним заборолом перед 
ворожою інвазією (з латинської – вторгнення – В.М.) на нашу мову, велів 
писати катедра, а не кафедра!” (Сучасність. – 1996). Не будемо 
посилатися на статтю письменниці, яка ностальгійно виливає свій біль за 
молодістю, за минулим. Саме у молодості вона й навчалася за 
харківським правописом. А ще ж її чоловік, кандидат філологічних наук 
Вадим Олександрович Дорошенко (1905-1944), був учнем столичних 
мовознавців. І хоч, як пише Ольга Мак, правопис – річ умовна, але він є 
визнаний суспільством і узаконений, стає обов’язковим для української 
літературної мови. 

Простежимо на прикладах, як же цих основних правил дотримується 
письменниця у книзі “З часів єжовщини” (Мюнхен, 1954). На жаль, 
натрапляємо на безліч слів-покручів, яких не знайдемо у жодному 
словнику: “поплечників” (с. 11), “наложила” (с. 12), не задріть” (с. 27), 
“боляк” (с. 227), “рівнож” (с. 303) тощо. Не дуже вдалими з граматичної 
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та стилістичної точки зору є речення чи словосполучення, у яких 
порушено морфологічні засоби стилістики. Письменниця Ольга Мак 
допускає чимало помилок: “Той покричав, дав для порядку кілька разів у 
морду, але через дві неділі таки випустив” (с. 111); “в ночі мене автом 
відвезли з будинку” (с. 126), “вчилася в тому самому педагогічному 
інституті” (с. 15); “наложила натомість на них нові права” (с. 12); вона не 
підлягала жодній контролі” (с. 11); “у той самий час” (с. 13); “час-до-
часу нервово схлипуючи” (с. 56); “від недалекого ставу тягло свіжим 
вітром” (с. 308); “адресую грошевий переказ” (с. 247). 

Певна річ, літературна мова нерозривно пов’язана з поняттям мовної 
норми. Наведені вище приклади з творів, авторами яких є письменники 
української діаспори, не можна віднести ані до народнорозмовної, ані до 
літературної мови. Це швидше всього слова-покручі, мертві слова, які 
ніколи не приживуться у мові народу. Бо одним із складників 
загальнонародної мови є літературна мова (відшліфована), що має певні 
норми у граматиці, лексиці, вимові й акцентуванні. Письменники 
українського зарубіжжя у конкретних випадках відступилися від норми 
як сукупності загальновизнаних мовних засобів, що вважаються 
правильними, зразковими на певному історичному відтинку. І це 
вносить певну нестабільність у граматичні правила. Культура мови – це 
культура думки. “Культура мови починається з самоусвідомлення 
мовної особистості. Вона зароджується й розвивається там, де носіям 
національної літературної мови не байдуже, як вони говорять і пишуть, 
як сприймається їхня мова в різних суспільних середовищах...1  

Вдамося до порівняльного методу, для того, щоб дізнатися, чи на 
своєму місці те чи інше слово з наведених вище прикладів. Для цього 
вчитуємось у праці відомих на Заході українських мовознавців Івана 
Огієнка та Святослава Караванського. Отже, за І. Огієнком слово 
“оздоба” – це прикраса2; прикметник “евентуальний” взагалі відсутній у 
словнику І. Огієнка; дієслова – вибухла, мріло – відсутні; не знайшли й 
іменника “централя”; у словнику І. Огієнка відсутній прикметник 
“гігантичний”, а є гігантський, велетенський3. Не знайшли ми в 
І. Огієнка “ріжниці”, а правильно наведений приклад абстрактного 
іменника – різниця4. Немає й слова “почот”, бо є варта5, “задрити”, бо є 
“заздрість”. І. Огієнко так пояснює значення цього слова: “дивитися 
зле”, споглядати з-під лоба, вкінці набрало значення завидувати – звідси 
заздрити, заздрість”6. 

                                           
1 Культура української мови. – К., 1990. – С. 9. 
2 Митрополит Іларіон (Огієнко І.). Етимологічно-семантичний словник української 

мови. – Вінніпег, 1988. – Т. 3. – С. 361. 
3 Там само. – Т. 1. – С. 274. 
4 Там само. – Т. 4. – С. 177. 
5 Там само. – Т. 1. – С. 199. 
6 Там само – Т. 2. – С. 65. 
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Англіцизми, деформовану лексику вживає Степан Ярмусь у 
передмові до “Етимологічно-семантичного словника” І.Огієнка (т. 1, 
с. 6-7), як-то: дезидерат передплатників; показчик – відсутнє спрощення 
приголосних; скомплікованою справою; типографічні знаки – 
орфографічна помилка; подяку за вирозуміння; прохає вибачення за цю 
проволоку тощо. Таких слів немає у словнику І. Огієнка, бо ж існує, 
наприклад, не проволока, а зволікання. 

Автор передмови Юрій Мулик-Луцик пише, що “Словник 
митрополита Іларіона є не тільки етимологічним, а й словником 
семантичним (це значить таким, що подає значення слів”1. У післямові 
до 4 тому словника літературознавець Магдалина Ласло-Куцюк пише, 
що через усю довголітню, плідну діяльність Івана Огієнка “червоною 
ниткою проходить бажання боротись за єдність української мови. За неї 
він боровся, живучи до війни у Польщі і намагаючись навчити галичан 
говорити правильно, по-літературному; за це він боровся, живучи в 
еміграції і виступаючи проти намагання великої частини інтелігенції з 
діаспори утвердити відмінний правопис, ніж той, яким користувалися у 
Києві”2. 

Сучасний учений-філолог В. Лизанчук також обстоює соборність 
правописних норм, бо це є “важливий та актуальний принцип – 
соборність правописних норм, орієнтація на взаємодоповнювальність 
особливостей мовного розвитку у східних та західних частинах 
національної території, а також зарубіжного українства”3. Життя не 
стоїть на місці, воно вносить корективи й у мовні правила, у лексичний 
склад рідної мови. Дехто з науковців ревно захищає правописні норми, 
які затвердив своїм підписом М. Скрипник. На нашу думку, цей 
академічний “харківський” правопис не був ідеальним на період його 
створення. Крім того, минає  вісімдесят років з часу його прийняття, 
тому, аби не перетворити нашу мову на мертву, потрібно враховувати 
реалії сучасності, виробити не догматичні, а єдині правописні норми – 
спільні для всіх українців. 

О. Пономарів слушно зазначає, що “наслідком історичного розвитку 
мовознавчої науки та одним із її великих досягнень є визначення 
структурно-функціональних стилів мови, а також принципів 
застосування їх у мовній діяльності суспільства”4. Саме конкретні 
текстуальні приклади з творів літераторів українського зарубіжжя 
свідчать про те, що стилістичний напрям у лінгвістиці зміщено без 
урахування проблем функціонування стилів мови, а це межує з мовною 
неграмотністю. Мовна ж культура в художньому тексті – це надійна 
основа, тверда опора у виражені незалежності думки, еталон виховання в 
царині володіння нормами сучасної української літературної мови. 
                                           

1 Там само. – Т. 1 – С. 9. 
2 Там само. – Т. 4. – С. 552. 
3 Лизанчук В. Не лукавити словом. – Львів, 2003. – С. 179. 
4 Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 3. 
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Художнє мовлення несе в собі двобічний процес: мова є будівельним 
матеріалом творчості письменника, з іншого – талановитий майстер 
слова збагачує літературну мову новотворами чи відтінками значень 
слів, словосполучень. У мові письменника-новатора однаковою мірою 
взаємодіють найновіші слова епохи з найдавнішим шаром української 
лексики. 

Знати рідну мову, користуватися нею повсякчас – це честь і обов’язок 
кожного, зразок нашої свідомості й культури. Словам-покручам, 
неоковирному суржикові, бездумно вживаним іншомовним словам ми 
повинні давати відсіч, протиставляти власне українські слова, бо, 
скажімо, навіщо нам шоу, коли є наше споконвіку рідне свято, вистава 
чи навіщо нам саміт, коли ми маємо зустріч, до чого тут концепція, коли 
є згода.  

Таким чином, у своєму дослідженні, розглядаючи в комплексі 
ідіолект (індивідуальну мову), ідіолексику (відображення дійсності), 
культуру художнього мовлення, дотримання мовних норм та орфографії 
письменниками українського зарубіжжя, приходимо до висновку: 

1. Письменники українського зарубіжжя всупереч усталеним 
мовним нормам продовжують практику використання “харківського” 
правопису швидше всього з ідеологічних, а не філологічних міркувань, 
що призводить до дисгармонії культури мовлення, недотримання єдиних 
орфографічних правил. 

2. Індивідуальна мова літераторів не є зразковою, а отже, це створює 
штучні перешкоди написанню творів високої художньої вартості. 

3. Наведені зразки ідіолекту не належать до нормативної лексики, а 
стилістичний напрям (як виняток) у лінгвістиці зміщено без урахування 
проблем функціональних стилів сучасної української літературної мови. 

4. Ідіолексика прозових творів письменників українського 
зарубіжжя не завжди чітко й виразно відбиває світосприйняття, 
світобачення дійсності через причину невідповідності слова для 
найточнішого висвітлення думки, а подеколи через використання 
мертвих слів. 

5. Наведені приклади ідіолекту (індивідуальної мови письменників 
українського зарубіжжя) наштовхують нас на думку про те, що Кабінет 
Міністрів України має повернутися до розгляду питання стосовно 
прийняття такого правопису української мови, який би був єдиним для 
всіх українців і на материковій Батьківщині, і поза її межами. 
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Онуфрієнко Г.С. (Запоріжжя) 

 
УКРАЇНСЬКА НАУКОВА МОВА 
У ТЕРМІНОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ 

І В КОНТЕКСТІ ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО  
ПРОЦЕСУ 

 
Аналізується термінологічний ярус української наукової мови, 

визначається лінгводидактичний потенціал міжнародної 
термінологічної лексики в умовах Болонського процесу, доводиться 
активність і продуктивність тенденції до термінологічної деривації за 
національними моделями у спосіб мовної гібридизації. 

 
Двадцяте століття означилося зростанням соціальних функцій 

багатьох європейських мов на шляху глобалізації науково-технічної 
інформації, мовних контактів та національно-культурного будівництва. 
Існування мовних бар'єрів, відповідно до виведеного семіологами 
парадоксу, сприяє розвитку науки в глобальному масштабі, відносно ж 
окремих учених воно може стати певним гальмом, а тому потребує і 
належного знання іноземних мов, і кваліфікованих перекладачів 
різножанрових першоджерел науково-технічної інформації. Цим 
актуалізовано проблему як формування відповідної до вимог часу 
лінгвістичної компетентності у фахівців з різних галузей науки та 
техніки, так і підготовки висококваліфікованих перекладачів сучасної 
науково-технічної літератури. 

"Ступінь влади над мовою" (О. Потебня) є важливим і суттєвим, хоча, 
безумовно, не єдиним показником інтелектуального рівня та загальної 
культури фахівця і, зокрема, науковця, педагога. Мовну/мовленнєву 
компетентність розглядають  потужним та ефективним чинником у 
професійній підготовці національних науково-педагогічних кадрів, бо ж 
представники наукової еліти народу, його найосвіченіші верстви  мають стати 
носіями зразкової наукової мови. Дослідниками семіотики (Ч.Моррис) 
доведено, що вивчення науки може бути цілком включене до вивчення мови 
науки, оскільки вивчення мови науки передбачає і вивчення її відношення до 
позначуваних об’єктів, а також до людей, які використовують цю мову. 
Завдяки науковій мові як обов’язковій складовій частині національної 
літературної мови, що виступає невід’ємним атрибутом держави та її 
ознакою, підтримується національна гідність, духовність народу і 
передаються у світовий інформаційний простір національні досягнення з 
різних галузей знань, і, нарешті, саме національною науковою мовою 
забезпечується зв’язок між концептуальною (логічною) і вербальною 
(мовною) картинами світу під час пізнання та унаочнюється діалектичний 
взаємозв’язок еволюції суспільства і мови на шляху до прогресу й 
досконалості. 
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Від часу розбудови в Україні незалежної й суверенної держави 
українська мова інтенсивно поширюється у соціальному просторі, 
виявляючи багатство свого функціонального спектра. У зв’язку з цим 
державного рівня досягла проблема формування належної лінгвістичної 
компетентності у громадян суспільства, що й обумовлює важливе та 
відповідальне завдання закладів вищої освіти – забезпечити 
високоякісне професіоналізоване навчання сучасної української 
літературної мови насамперед тих, хто набуває спеціальності, що 
вимагає гармонійного поєднання наукових і філологічних (зокрема 
лінгвістичних) знань, які стають одним з основних і визначальних 
критеріїв оцінювання фахової придатності працівників. 

У руслі поширюваного останніми десятиліттями теоретико-
практичного контакту лінгвістики з технікою, економікою, 
юриспруденцією, точними та природничими науками набули 
соціального попиту і відповідного розвою нові міжгалузеві напрями: 
машинний переклад, технічний переклад, інженерна й математична 
лінгвістика, прикладна й юридична лінгвістика тощо. Гостру практичну 
потребу у фахівцях, здатних високопрофесійно перекладати з іномовних 
науково-технічних джерел – якісно, оперативно, адекватно до змісту 
першоджерела, відповідно до сучасних мовних вимог, відчуває 
суспільство у різних сферах і у зв’язку з посиленням та розширенням у 
планетарних масштабах інформаційної діяльності. Цим обумовлюється й 
підвищення вимог до рівня теоретичної інформованості з мови 
перекладу (насамперед української для України) студентів, які 
навчаються за спеціальністю "переклад". В умовах сьогодення у 
перекладацькій діяльності обов'язковими є процеси осмислення, 
порівняння, аналізу, з'ясування, структурування, переструктуровування, 
засвоєння й перевірка нових знань для забезпечення змістової 
адекватності перекладу та тексту-першоджерела. З іншого погляду, роль 
першої мови (proficiency) в оволодінні другою, іноземною (SLA – Second 
Language Acquisition), є, безперечно, вагомою і вирішальною, бо саме на 
систему знань і вмінь з першої мови нашаровуються знання та вміння з 
другої мови завдяки різним взаємопов'язаним стратегіям опановування 
нової мови – від прямих (заучування мовних кліше, імітування мовних 
моделей, аналіз моделей) до опосередкованих (перефразування, 
буквальний переклад, редукування, продукування власних текстів за 
різних комунікативних ситуацій, організація й планування навчання, 
кооперування з іншими тощо) стратегій. Якість результатів 
перекладацької діяльності залежить безпосередньо від рівня володіння 
як мовою першоджерела, так і мовою перекладу в теоретичній й 
практичній площинах: білінгвізм має набути реального й симетричного 
характеру. Значення бі- та полілінгвальної компетентності суттєво 
зростає в умовах європейської інтеграції та модернізації системи вищої 
освіти України в контексті загальноєвропейських вимог. 
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Мета статті – висвітлити й умотивувати лінгводидактичний 
потенціал міжнародної термінологічної лексики, включаючи терміни з 
міжнародними компонентами/елементами, та її роль у контексті завдань 
Болонського процесу на тлі активних процесів у термінології сучасної 
української наукової мови.  

Проблема взаємодії мови й науки означена параметром глобальності. 
Високорозвинені наукові мови європейського ареалу останніми 
десятиліттями активно студіюються та всебічно параметруються в 
термінологічному вимірі. Пильну увагу науковців і практиків скеровано 
на науковий стиль сучасної української мови. 

Лінгвістичний аспект дослідницьких спостережень у дисертаційних 
роботах, монографіях, статтях і доповідях на науково-практичних 
конференціях переважно представлений тематикою формування, 
функціонування, перекладу, лексико-семантичних та стилістичних 
особливостей української термінології. Разом із цим розв'язання 
актуальних для національної термінології завдань її внормування та 
стандартизації імпульсує студіювання словотвірної проблематики, у 
тому числі в історичному плані, як у науково-технічній термінології 
взагалі (В.Горпинич, К.Городенська, В.Дубічинський, Є.Карпіловська, 
Т.Кияк, Н.Непийвода, Г.Онуфрієнко, В.Пілецький, Т.Пристайко, 
Л.Симоненко, Е.Скороходько), так і в окремих терміносистемах, зокрема 
технічних (електротехніки – Л.Козак, металургії – Н.Ктитарова, 
Н.Стаховська) і природничих (фізики – І.Процик, географії – 
О.Данилюк, медицини – Т.Лепеха, Н.Місник, О.Стрижаковська, 
ветеринарії – В.Колєнцова, епідеміології – О.Петрова) наук, економіко-
правової (І.Гумовська, Г.Пастернак, О.Петрик) та фінансової 
(О.Покровська) сфер, військової справи (В.Денисюк, Я.Яремко), 
прикордонної та митної служби (В.Гапонова, М.Осадчук) і таких нових 
галузей, як екологія (Л.Козловська), менеджмент (Н.Краснопольська), 
маркетинг (Д.Шапран), радіологія (В.Калашник), телекомунікації 
(В.Конішевська) тощо. 

Ми вже дослідили коло актуальних проблем, прямо чи 
опосередковано пов'язаних із термінотворенням, а саме: окреслили 
сучасні тенденції у сфері термінологічної деривації, проаналізували 
іншомовні дериваційні ресурси в українській правничій термінології, 
описано морфемний потенціал української юридичної термінології в 
генетичній та синтагматичній проекціях, довели фрактальну природу 
морфемної будови українського терміна, схарактеризували особливості 
термінологічного знака в юридичному дискурсі, розробили типологію 
гібридних утворень у науково-технічній термінології східнослов’янських 
мов, означили гібридизацію терміна як динамічну тенденцію розвитку 
лексики мови науки, виявили гібридні новотвори у складі 
термінологічної і професійної лексики української мови, розкрили за 
мовною природою дериваційні параметри термінологічного знака як 
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об’єкта загального і слов’янського термінознавства, визначили 
продуктивні чинники термінологічної деривації тощо. 

Однією з найгостріших у плані розв'язання лишається проблема 
лексичних запозичень у національній термінології. Лексичні 
запозичення з європейських мов в українські фахові термінології 
досліджують у своїх наукових роботах С. Денисенко, Л. Кислюк, 
Т. Кияк, О. Медведєва, Н. Овчаренко, Н. Попова, І. Проник, В. Сімонок, 
С. Федорець, Д. Шапран, Я. Яремко та ін. Про іномовні елементи / 
компоненти, переважно інтернаціонального характеру, що відіграють 
важливу і помітну роль у формуванні й розвитку мови науки та техніки, 
йдеться у працях Г. Антонюк, О. Безпояско, М. Годованої, О. Захарчук, 
Є. Карпіловської, Н. Клименко, І. Кочан, В. Лейчика, Л. Лізунової, 
В.Пилецького, С. Соколової, Г. Чернецької, У. Шулепин, М. Юшманова. 
Автори часто наводять списки слів (термінів) з іномовними/ 
інтернаціональними морфоелементами як кореневими, так і 
афіксальними. Питанню інтернаціональних елементів/компонентів у 
сучасних терміносистемах присвячено дві авторитетні монографії, 
підготовлені міжнародним авторським колективом1 і колективом 
наукових співробітників Інституту української мови НАН України. У 
цьому контексті на особливу й пильну наукову увагу заслуговують 
термінологічні знаки (ТЗ), у побудові яких задіяно елементи (морфеми) і 
компоненти (слова) різних, зазвичай двох мов: слов’янської (зокрема, 
української) і неслов’янської (європейської). 

У сфері української термінології, за одержаними у ході дослідження 
даними, квантитативно вагому, комунікативно досконалу й дериваційно 
активну частину її утворюють питомі похідні терміноодиниці гібридної 
природи (loan-blends), загальна морфемна модель яких переважно являє 
собою корінь іномовного походження (головним чином давньогрецького 
або латинського), оточений питомим афіксом (наприклад, модулювання, 
підпрограма, надструктура, токсичність), значно рідше – питомий 
корінь, ускладнений іномовним афіксом (наприклад, дезбудження, 
інтерсупутник, детінізація). 

Як вербальні знаки спеціального поняття, терміни організовуються у 
відповідні природно-штучні системи2, що виявляють відкритість, 
незамкненість, різнорівневість, ієрархічність, динамічність і до складу 
яких входять різні за структурою, архітектонікою (основним принципом 
побудови, зв'язку і взаємозумовленістю елементів цілого3) номінативні 
одиниці. По-перше, в українській мові це гомогенні (ціліснооформлені) 
термінологічні знаки за будовою, представлені іномовними 

                                           
1 Интернациональные элементы в лексике и терминологии / Под общ. ред. 

В.В.Акуленко. – Харьков, 1980. – 208 с. 
2 Симоненко Л.О., Соколова С.О., Коропенко І.В. та ін. Національні та інтернаціональні 

компоненти в сучасних терміносистемах. – К., 1993. – 238 с. 
3 Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М.Морозов, Л.М.Шкарапута. – К., 2000. – С. 58. 
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запозиченнями (наприклад, біол. гормон, гомеостаз; ек. інфляція, 
парцеляція, бартер; соціол. емігрант, екоцентр, емансипатор; філос. 
прагматизм, софіст, аморалізм; мат. вектор, фрактал; політ. 
експансіонізм, анексія; екол. анемохорія, екотоп, мікрокосм; фін. 
банкрут, кредит; мед. інфлуенца, ревматолог, ангіостеноз, юр. 
юрисдикція, криміналіст, гарант; техн. трансформатор, купаж; кіб. 
провайдер; військ. мобілізація, батальйон), так і переважно питомою 
лексикою (наприклад, біол. кровообіг, уражуваність; ек. 
безприбутковість, удержавлення; філос. пізнання; соціол. населеність, 
добродійність, загал; мат. багатозв'язність, множина; політ. 
виборність, угодовець; екол. передстеп; фін. заставник; мед. 
кровотеча, висипання, оздоровлення; юр. чинність, перезастава, 
верховенство, право; техн. перезачіплювання, вимірник, вкрутень; кіб. 
прямування; військ. призов, приціл. 

Поміж цих гомогенних однослівних ТЗ у всіх без винятку галузях 
знань (гуманітарних, природничих, технічних тощо) звертають на 
лінгвістичну увагу термінологів, перекладачів, лексикологів, 
дериватологів міжмовні (власномовно – іномовні) гібриди типу біол. 
алергенність, антитіла, надсенсибілізація, псевдостерильність; філос. 
софістика, інтерсуб'єктивність, кантіанство, ірреальність, 
емпіричність; ек. безплановість, капіталовіддача, самофінансування; 
політ. надмілітаризація, напівколонія; соціол. документознавець, 
переатестація, делегування; мат. конгруентність, псевдодобуток, 
підспектр; політ. партійність, псевдореволюційність, диктаторство, 
тероризування; екол. фітотоксичність, надсистема, термобіострум; 
фін. переасигнування, кредитоспроможність; мед. інфекційність, 
вірусоносій, бактерицидність; юр. патентування, неконституційність, 
співкредитор, протоколювання; техн. коксосортування, пеленгування, 
розбаланс, ізоляційник, газорізання, тоннажність; кіб. 
мультипрограмування, інформативність, псевдоінформування, 
підпрограма, кодування; військ. десантування, патрулювання, 
бомбометання. 

Відомо, що взаємодія грецької та української і російської мов не 
припинялася впродовж віків, набувши особливої активності після 
прийняття християнства та в XVI ст., коли збільшилася кількість 
навчальних закладів, де викладалася давньогрецька мова. Інтенсивне 
проникнення латинізмів до української й російської мов припадає на 
ХІV-ХV ст. – час, коли саме латиною формувалася мова європейської 
науки та забезпечувався навчальний процес у Києво-Могилянській 
академії і братських школах. У XX ст. слов'янські (українська, російська, 
білоруська), як і інші європейські термінології зазнають яскраво 
вираженої тенденції до активного запозичення із досить обмеженого 
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кола розвинених1, яка імпульсує взаємодію питомого/власномовного та 
запозиченого/чужомовного на різних рівнях мовної системи. Тенденція 
використовувати корені класичних мов для творення на питомому ґрунті 
нових термінологічних знаків лишалась однією з провідних і в XX ст. 

Це питання, як переконливо зазначають К. Городенська, Л.Крисін і 
С.Гриньов, не є простим та однозначним у лексиці й дериватології, тому 
й розв'язувалося у різні періоди історичного розвитку національних мов 
неоднаково, якщо не сказати діаметрально протилежно: від заперечення 
цього очевидного процесу до толерантного ставлення та навіть 
підтримки його як природного, соціально значущого і неминучого 
внаслідок фокусування соціальної уваги на поняттях, номінованих 
запозиченою лексикою. Цілком зрозуміло, що на ставлення до 
іншомовних слів впливали і впливають найрізноманітніші соціальні 
оцінки, що формуються віковими, освітянськими, професійними та 
іншими особливостями носіїв мови. Так, за спостереженнями 
Л.Крисіна2, найбільшу толерантність до запозичених термінів виявляє 
професіонал, бо він не помічає іншомовності вербальних елементів, які 
формують ТЗ, номінуючи поняття його фаху та обслуговуючи у такий 
спосіб його фах. Разом із тим той же професіонал може виявляти 
негативну реакцію на іншомовну термінологію з інших сфер спеціальної 
діяльності та вербальної комунікації. 

Пуристи-реформатори вимагали очистити національну термінологію 
від інтернаціоналізмів іншомовного походження, замінивши останні 
питомими еквівалентами або народно трансформованою лексикою. В 
дискусії, що довго і гостро точилася з цього питання, принцип 
поміркованого поєднання національних та інтернаціональних елементів 
запропонував свого часу І.Франко, заперечивши таким чином і 
вузьконаціональний пуризм, і невмотивоване запозичення іншомовних 
номенів та обґрунтувавши це думкою, що для всіх термінів, незалежно 
від мови походження, є необхідним  "приноровлення їх до духу і 
звукових правил рідної мови"3, іншими словами до фонетичних, 
дериватологічних, граматичних, орфографічних і стилістичних норм 
мови-реципієнта. 

Пізніше фундатор вітчизняної термінологічної школи  Д.Лотте 
застерігав, що розв'язування питання про запозичення термінів 
обов'язково вимагає враховувати і позитивні, і негативні фактори, бо 
кожний окремий випадок запозичення являє собою особливу, конкретно 
важливу проблему. В основі цього твердження усвідомлюється основний 
теоретичний постулат: саморозвиток мови визначається своєрідною 

                                           
1 Гринев С.В. Терминологические заимствования // Лотте Д.С. Вопросы заимствования 

и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. – М., 1985. – С. 109. 
2 Крысин Л.П. Иноязычные слова в контексте современной общественной жизни // 

Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). – 2-е изд. – М., 2000.– С. 159. 
3 Франко І. Повне зібрання творів. – Т. 29. – С. 72. 
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боротьбою протилежностей – мовних антиномій, притаманних самому 
об'єкту – мові. Співвідношення між різномовними (зокрема, питомими й 
чужими) словотворчими засобами, що реалізовують термінологічні 
категорії, можна кваліфікувати як асиметричне, оскільки словотворчі 
форманти, зокрема в найпоширеніших ціліснооформлених гібридних ТЗ, 
є переважно питомими, слов'янськими (відповідно – українськими). При 
цьому, як зазначає В.Акуленко, створення міжмовних аналогів із 
подібною семантикою й мотивуванням може розглядатися як шлях 
напівприхованої інтернаціоналізації лексики і термінології мов, яка не 
тільки не протистоїть національному, а й втілюється в ньому1.  

Факти запозичення чужого слова, адаптування та використання його 
як власного (автохтонного) шляхом асиміляції, пристосування до своїх 
парадигм окреслюють масштаби реальної й потенційної сили мови-
реципієнта, яка виявляється, динамізується, зростає, міцнішає, якщо 
лексичні запозичення демонструють словотворчі потенції на ґрунті 
національної мови, творячи низку похідних лексем і реалізовуючи таким 
чином різновекторні та різномасштабні дериваційні зв’язки у просторі 
словотвірних гнізд відповідної терміносистеми. 

Зростанням номінативних потреб у суспільстві та, передусім, у 
просторі науково-професійної комунікації обумовлюється активізація 
процесу лексичного запозичення, що, в свою чергу, під впливом 
природної та безперервної тенденції до збереження мовою-реципієнтом 
національних рис задля збереження унікальності нації на мовному рівні 
результує суттєвим розширенням сфери гібридної лексики. Відтак самим 
„генієм мови" (В. Бєлінський)  виробляється шлях компромісного, 
толерантного розв'язання болючої дилеми  „своє – чуже”: допущення і 
подальше асимілювання чужомовних елементів закладено у самому 
характері лексичної системи, і „мова може йти лише про розуміння її 
цілісності й адекватності самій собі на тому чи іншому етапі еволюції”2. 

Словотвірне адаптування запозичень, підтверджуючи їх міцну 
позицію в мові, номінативну значущість, дериваційні потенції та 
тенденції, стимулюється їх непохідністю у мові-реципієнті. Свідченням 
активності й продуктивності процесу гібридизації слугують 
термінологічні новотвори у різних галузях, сферах, технологіях: 
кібернетиці (хакерний, хакерство, чиповий), техніці (сканований, 
сканування), соціології (спонсорувати, спонсорований, спонсорування, 
спонсорство), біології (тонувати, тонований, тонування), мистецтві 
(продюсерський, продюсерство), журналістиці (інтригоємність), 
юриспруденції (криміногенність, детінізація), інформатиці 
(віртуальність, ІВМ-сумісність), політиці (віце-прем'єрство, екс-

                                           
1 Акуленко В.В. Лексические интернационализмы: итоги, перспективы, методы 

исследования // Интернациональные элементы в лексике и терминологии. – Харьков, 1980. 
– С. 42. 

2 Толковый словарь русского языка конца ХХ ст. Языковые изменения / Под ред. 
Г.Н.Скляревской. – СПб, 1998. – С. 7. 
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рухівець, антидержавний), фінансовій діяльності (ф'ючерсний, 
тендерний, дилерський, офшорний) тощо. Разом із тим у професійно-
розмовній сфері творяться й активно функціонують гібриди на 
позначення назв осіб за продуктивними в українській мові 
словотвірними моделями: пор. бюджетник, контрактник, медійник  і  
неформали, нелегал, недемократ, міжрегіонали. 

По-друге, ТЗ за будовою в українській мові може бути гетерогенним 
(неціліснооформленим). Такі терміноодиниці параметруються за 
багатьма ознаками: лінійною довжиною (кількістю компонентів/слів), 
внутрішньою архітектонікою, за принципом і способом деривації, 
морфемної побудови, мовним джерелом. У контексті останніх із 
зазначених аспектів гетерогенний ТЗ майже на досліджується, хоча 
результати подібних студіювань є корисними та перспективними і для 
загального, і для порівняльного й, зокрема, слов'янського мовознавства. 

Нашими лінгвістичними спостереженнями підтверджується, що 
гетерогенний ТЗ може являти собою різномодельну сукупність двох і 
більше слів/компонентів: а) рідко – іномовного походження (наприклад, 
біол. конституція організму, вірус імунодефіциту; мед. карієс емалі, 
спазм акомодації; ек. режим економії, курс облігацій; політ. 
редемаркація кордону; соціол. диктатура пролетаріату; мат. 
амплітуда інтеграла, матриця функцій; фін. міграція капіталу, метод 
чартів; юр. реквізити документа; техн. аналізатор імпульсів, 
коефіцієнт конфігурації; кіб. регенерація інформації, дискримінатор 
імпульсів); б) часто – питомих (наприклад,  біол. коло кровообігу, 
внутрішній слух, кругообіг речовин; мед. внутрішня кровотеча, ознаки 
хвороби; ек. робочий час, частота збитку, кругообіг виробництва; 
соціол. ділове коло; мат. багатозначне перетворення, межа множини, 
накладання площин, частота коливань; юр. дарчий напис, ухвальна 
частина, склад злочину, зворотня чинність закону; техн. вхідний шукач, 
затискний наконечник, ходова частина, швидкість двигуна; кіб. ознака 
помилки, швидкість вибірки; військ. військова частина); в) переважно – 
питомого та іномовного у різних комбінаціях, що свідчить про помітно 
зростаючу тенденцію до гібридизації на власномовному ґрунті 
(наприклад, біол. міграція рослин, надмірна регенерація, спектр вікового 
стану, диспропорція будови тіла; мед. розсіяний склероз, судинний 
шунт, шум тертя плеври, двостороння спастична пневмонія; ек. 
парцеляція землеволодіння, кон'юнктура світового ринку, швидкість 
обігу змінного капіталу; політ. лівий соціаліст, виборча реформа, 
міжнародна ситуація; соціол. міграція населення, культура 
споживання, робітнича династія; мат. модуль додавання, коефіцієнт 
розбіжності, ліва система координат; фін. безоплатний кредит, 
коефіцієнт забезпечення кредитоспроможності, безстроковий 
акредитив, методи калькулювання собівартості продукції; юр. 
законодавчий корпус, експертиза речових доказів, касація вироку, режим 
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державного кордону, реєстрація актів громадянського стану; техн. 
зворотний пеленг, суцільний спектр, експлуатація транспортних 
засобів; екол. спадковий фактор, фактор середовища, незайманий 
фітоценоз, аридизація рослинності; філософ. пізнавальний акт, 
динамізм розвитку, функція пізнання; кіб. запам'ятовувальна матриця, 
канал запиту, код даних, система баз даних, режим реального часу, 
регістр запам'ятовувального пристрою; військ. оголений фланг, 
військова топографія, режим вогню). 

Шуканий природний компроміс у розв’язанні цього серйозного для 
перспектив мови конфлікту віднайдено самою мовою завдяки 
можливості, масштабності й активності процесу творення міжмовних 
гібридів, що переважно є похідними за національними зразками від 
іномовного слова неслов’янського походження при використанні 
питомих дериваційних ресурсів. Саме у такий спосіб унаочнюються 
доцільність прийняття і засвоєність запозичень у відповідь на 
сформовані пріоритети суспільства та вимоги мовної системи. 

Словотвірна адаптація іномовного слова через залучення його до 
парадигми словотвірного гнізда і відповідно до системи мотивованих 
одиниць запозичуваної мови заслуговує на окрему наукову увагу і 
визнання як актуальної проблеми у студіюваннях із дериватології, 
морфеміки, неології, лексикології, термінознавства, загального і 
порівняльного мовознавства. 

Непохідність усіх запозичень у мові-реципієнті певною мірою 
стимулює їх словотвірну активність, якою й підтверджується їх міцна 
позиція у мові, номінативна значущість у творенні “фундаменту, на 
якому розбудовується весь лексикон” і словотвірні потенції1. 
Дериваційна універсальність запозичень як спроможність брати участь у 
різних процесах словотворення випливає, відповідно до спостережень, із 
їх непохідності та різноманіття в українській мові. Словотвірне 
адаптування запозичень супроводжується морфемною/морфною 
структурованістю їх похідних, що обумовлено контекстом словотвірного 
гнізда, який і визначає морфемні границі у похідних від запозичень. 
Зрозуміло, що словотвірне адаптування запозичень залежить 
безпосередньо від багатьох чинників, зокрема, від ступеня відкритості 
мовної системи до інновацій, від поширеності й характеру бі- та 
полілінгвізму в соціумі, від мовної політики держави тощо. 
“Пурифікаторські витівки, скеровані на очищення своєї мови від чужих 
слів та зворотів, пов’язані зазвичай із марнуванням часу”2, про що 
свідчить історія розвитку мов, що не втрачають своєї сили у 
національній самобутності, вводячи до своїх систем необхідні лексичні 
запозичення і неминуче позбавляючись, з іншого боку, надлишкових 
                                           

1 Кубрякова Е.С. Роль словообразования в формировании языковой картины мира // 
Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. – М., 1988. – С. 154. 

2 Бодуэн де Куртенэ. Заимствования // Русская энциклопедия / Под ред. С.А.Адрианова 
и др. – СПб, 1914. – С. 159. 
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елементів, нездатних адаптуватися в умовах поширення міжнародних 
контактів і невідповідних “доцільному функціонуванню” (Л.Щерба) у 
літературній мові. У контексті цього неможливо не визнати актуальною 
проблему якості володіння іномовним словом, передусім, 
інтернаціонального статусу саме в наш час активізації й глобалізації 
міжнародних стосунків і, навіть можна стверджувати, тотального 
характеру лексичних запозичень, коли часто-густо відсутність високого 
“мовного смаку” породжує, за влучним визначенням Г.Винокура, 
“лінгвістичний провінціалізм”.  

На початку ХХІ ст. система української вищої освіти та споконвічне 
її джерело і чинник – наука – перебувають у стані активних змін, 
викликаних потребою інтегрування в європейський простір1. Це 
позначається і на змісті поняттєво-термінологічного апарату відповідних 
галузей знань, зокрема, розширюється міжнародний термінологічний 
фонд, де спеціалізуються міжнародні ресурси на вираженні певних 
термінологічних значень у різних мовах, зокрема, європейського ареалу2. 
У зв’язку з цим процеси реформування й модернізації української вищої 
освіти та інтегрування її в європейський простір не можуть не 
супроводжуватись і взаємодією різномовних термінологічних систем, 
чим і імпульсуються термінологічні запозичення з європейських мов і, 
зокрема, з англійської як мови міжнародного статусу. Так, за 
опублікованими даними3, в українській мові на початку минулого 
століття найчисленнішими виявилися серед англіцизмів назви історико-
соціальної та політичної сфер (~21% від загальної кількості новітніх 
англіцизмів), у 70-80 роки ХХ ст. – назви науково-технічної та 
виробничої сфер (~25%), а наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. – назви 
економічної, фінансової і комп’ютерної сфер (~32%). За цих неминучих 
процесів іномовного запозичення суспільство, однак, завжди прагне 
зберегти унікальність нації на мовному рівні, забезпечити своє 
самобутнє майбутнє. Цьому, крім обов’язкового державно-фахового 
контролю за доцільністю лексичних запозичень та правомірністю їх 

                                           
1 Болонський процес: головні принципи входження в європейський простір вищої 

школи / Журавський В.С., Згуровський М.З. – К., 2003. – 200 с. 
2 Онуфриенко Г.С. Гибриды как  стилеобразующий лексический элемент языка науки и 

техники // “Słowa słowa słowa” w Kоmunikacji językowej / Pod red. M. Grabskiеj. – Gdan′sk, 
2004. – Т. ІІ. – S. 127-137; Онуфриенко Г.С. Лингводидактический потенциал 
международной терминологической лексики в условиях Болонского процесса // Тенденции 
развития и проблемы преподавания русского и украинского языков как иностранных в 
современных условиях: Сб. материалов Всеукраинской научно-практ. конф. – Запорожье, 
2005. – С. 80-81; Онуфриенко Г.С. Производные лексемы с иноязычными 
интернациональными корнями: коммуникативный потенциал в национальном 
терминологическом пространстве  // “Słowa słowa sowa” w  Kоmunikacji językowej / Рod red. 
M. Grabskiеj. – Gdan′sk, 2004. – Т. ІІ. – S. 250-258. 

3 Попова Н.О. Структурно-семантичні особливості новітніх лексичних  запозичень з 
англійської в українську мову (90-ті р. ХХ ст.): Автореф. дис. … канд. філол. наук. – 
Запоріжжя, 2005. – 18 с. 
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використання, сприяє словотвірне, граматичне і лексико-семантичне 
засвоєння іномовних слів, у тому числі при формуванні за національною 
парадигмою словотвірних  гнізд  із  ними у вершині. Отже, допущення і  
подальше асимілювання та активне застосування чужомовних елементів 
закладено у самому характері лексичної системи: ними супроводжується 
еволюціонування мовної структури та інтернаціоналізація 
термінологічної лексики, які набувають ознак багатогранного, 
динамічного, масштабного та перспективного процесу в умовах 
інтеграції національної системи науки й освіти у європейський простір. 

У контексті цього якісно нового за завданнями, змістом і масштабами 
процесу наукова увага лінгвістів, термінологів, перекладачів об’єктивно 
фокусується на проблемі міжнародної термінологічної лексики, 
комунікативна роль і лінгводидактичні функції якої суттєво зростають у 
забезпеченні як розпізнавання однієї науково-освітньої системи іншими 
в європейському просторі, так і гармонізації їх взаємодії з метою 
вдосконалення мови науки засобами міжнародної термінології різних 
галузей знань. На особливу увагу заслуговує у світлі викладеного і 
проблема формування відповідної до вимог часу та завдань Болонського 
процесу лінгвотермінологічної компетентності у студентської молоді 
українських закладів вищої освіти, і проблема розробки новаційних 
дидактичних матеріалів, у яких забезпечуватиметься високий і достатній 
комунікативно-ґносеологічний потенціал сучасними науково-
навчальними текстами. 

Здійснений на рівні термінологічної лексики аналіз джерел різних 
підстилів наукового стилю української мови (власне наукового, науково-
навчального, науково-популярного, науково-публіцистичного) дає змогу 
дійти важливого при розв’язанні проблеми запозичень висновку про 
активність процесу творення неологізмів гібридної мовної природи, 
переважно як похідних від запозичень на питомому, українському 
ґрунті. У них ономасіологічною ознакою, за якою виокремлюються 
предмети всередині класу1, виступає питома афіксальна морфема в 
однослівних термінах та в аналітичних термінах – питомий, структурно 
залежний компонент із функцією видового конкретизатора, деталізатора, 
модифікатора (пор. гібридні неологізми: віце-прем’єрство, 
криміногенність, корумпованість, квотування, перемонополізація, 
ядерна медицина, внутрішній аудит, дрібний бартер). При цьому 
гібридні інновації, що є дериватами від “ключових слів епохи”, 
набувають ознак своєрідних “історичних свідків”2 важливих і 
                                           

1 Пристайко Т.С. Лексико-номинативная организация специального текста. – 
Днепропетровск, 1996. – С. 44-45. 

2 Онуфрієнко Г.С. Гібриди у складі неологічної лексики кінця ХХ століття // Вісник 
Дніпропетровського ун-ту. Мовознавство. – 2003. – Вип. 9. – С. 214-219; Онуфрієнко Г.С. 
Гібридизація термін ознака як чинник інноваційних процесів у мові науково-технічної 
комунікації // Лексико-граматичні інновації в сучасних слов‘янських мовах: Матеріали 
Всеукраїнської наукової конф. / Укл. та наук. ред. Т.С.Пристайко. – Дніпропетровськ, 2003. 
– С. 179-182; Онуфрієнко Г.С. Продуктивний чинник термінологічної деривації // 
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визначальних етапів у розвитку суспільства, науки, техніки. Неологічні 
гібридні деривати, виникаючи у різних галузях науки, техніки, культури, 
активно функціонують у сучасному суспільстві (наприклад, біол. 
клонування, кіб. хакерство, фін. дилерський, тендерний, проф.-розм. 
бюджетник, контрактник, міжрегіонали).  

Отже, аналізом досліджених різногалузевих терміносистем 
переконливо доводиться, що ТЗ як словесна одиниця, формуючись в 
українській мові переважно засобами питомої мови, в умовах тенденції 
науки і техніки до єдності в ім'я міжнародного прогресу може являти 
собою лексичні запозичення із високорозвинених літературних мов 
(передусім, європейського ареалу), які, залучаючись до дериваційних 
парадигм мови-реципієнта, результують в активно поширювані на 
питомому ґрунті термінологічні знаки гібридної мовної природи, 
функціонуванням яких захищаються лексико-граматичні парадигми 
рідної мови та забезпечуються мотиваційні взаємовідношення з 
відповідними одиницями. Ця взаємодія „свого" і „чужого", 
національного та запозиченого, у тому числі інтернаціонального, 
особливо яскраво простежується в термінологіях, що перебувають у 
стані активного формування, розвою й розбудови, і позначається 
динамізмом термінологічного фонду, з одного боку, та 
морфемною/морфною структурованістю й модельованістю ТЗ з 
іномовним/ інтернаціональним елементом/ компонентом у складі, з 
іншого боку. ТЗ-гібриди дають змогу зберегти унікальність нації на 
мовному рівні: так, зовнішня форма, зокрема, однослівного терміна 
тобто його “афіксальне вбрання” лишається “рідною”, упізнаваною, 
національною, легко вписуючись у лексико-граматичні парадигми рідної 
мови, розкриваючи адаптивні механізми мовної системи та зберігаючи її 
цілісність і адекватність самій собі. Матеріали дослідження доводять, що 
гібридизація є важливою, впливовою, активною та прогресивною 
тенденцією в українській мові. Усвідомлення цього мовного феномену, 
завдяки якому, безперечно, виявляються сила, досконалість, дериваційні 
можливості й перспективи мови-реципієнта, проектує проблематику 
різнопараметрального його дослідження, що збагатить у відповідних 
розділах теорію українського термінознавства і результуватиме у 
гармонізацію, уніфікацію, стандартизацію української термінології в 
сенсі завдань її лінгвістичного впорядкування у контексті вимог 
Болонського процесу. 

 
 
 
 

                                                                                            
Проблеми української термінології: Вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2004. – № 503. – 
С. 71-75. 
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Боярова Л.Г. (Харків) 

 
УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ  

І МОВНА ПОЛІТИКА 
(20-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) 

 
У статті визначено та проаналізовано основні періоди розвитку 

української термінології залежно від мовної політики в Україні та 
інших чинників. 

 
В останні роки у вітчизняному мовознавстві з’явилося досить багато 

наукових праць, у яких аналізується мовна політика в Україні в 
найрізноманітніших аспектах, зокрема її вплив на стан української 
мови1. У цих роботах розвиток національних терміносистем не є 
об’єктом окремого аналізу, а характеризуються процеси, спільні для всіх 
складників загальнолітературної мови. Так, відзначені О. Тараненком 
зміни на лексичному рівні, у моделях словотворення, у правописних 
засадах, що почалися в українській літературній мові з 90-х рр. ХХ ст.2, 
мають місце і в одній із її підсистем – вітчизняній термінології. Можна 
назвати лише деяких науковців, які акцентують увагу саме на 
формуванні та функціонуванні національних терміносистем залежно від 
певних теоретичних настанов та практичних дій у суспільстві щодо 
мови. Зокрема, Т. Кияк накреслює у своїх працях програму єдиної 
мовної політики в Українській державі, реалізація якої дала б змогу 
унормувати сучасні національні терміносистеми та виробити принципи 
стандартизації і власні стандарти на українські терміни3. Цікавою є 
думка вченого, що “...роль термінології, терміносистем, а отже, й 
термінологів на етапах реалізації мовної політики є незаперечною і 

                                           
1 Ажнюк Б. Мовна політика і єдність нації // Мовознавство: Доп. та повідомл. IV 

Міжнар. конгр. україністів / Відп. ред. В. Німчук. – К.: Пульсари, 2002. – С. 202-207; 
Кияк Т. Державна двомовність – міфи та реальність // Українська термінологія і сучасність: 
Зб. наук. праць / Ред. кол.: Симоненко (відп. ред.) та ін. – К., 1998. – С. 17-25; Куць О.М. 
Мовна політика в державотворчих процесах України: Навч. посіб. – Харків: ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 2004. – 275 с.; Лазаренко Л. Досвід мовних політик світу й українська 
перспектива (інформаційно-аналітичний огляд) // Українська мова. – 2003. – № 4. – С. 3-22; 
Масенко Л.Т. Мова і політика. – К.: Соняшник, 1999. – 100 с.; Масенко Л.Т. Мова і 
суспільство: Постколоніальних вимір. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2004. – 163 с.; 
Масенко Л. Мовна політика в УРСР: історія лінгвоциду // Українська мова у ХХ сторіччі: 
історія лінгвоциду: Док. і матеріали / Упоряд.: Л. Масенко та ін. – К.: Вид. дім “Києво-
Могилянська акад.”, 2005. – С. 5-36; Тараненко О.О. Мовна ситуація та мовна політика в 
сучасній Україні (на загальнослов’янському тлі) // Мовознавство. – 2003. – № 2-3. – С. 30-
55 та ін. 

2 Тараненко О.О. Мовна ситуація та мовна політика в сучасній Україні (на 
загальнослов’янському тлі). – С. 49-51. 

3 Кияк Т. Мовна політика і термінознавство // Вісник: Проблеми української 
термінології. – Львів: Національний ун-т “Львівська політехніка”. – 2004. – № 503. – С. 8-
14. 
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відповідальною”1. Г. Наконечна, аналізуючи історію і сьогодення 
української науково-технічної термінології, послідовно встановлює 
залежність її розвитку від суспільно-політичних чинників, що діяли 
в Україні, зокрема від певної мовної політики2. Окремі зауваги науковців 
щодо проблеми “українська термінологія і мовна політика” та наукові 
розвідки, присвячені теоретичному і практичному її розв’язанню, є 
підґрунтям для подальшого синтезованого дослідження цієї проблеми, 
відсутність якого в українській науковій літературі зумовлює 
актуальність нашої статті.  

Мета пропонованої наукової розвідки – узагальнити розвиток 
української термінології в Україні за досить великий проміжок часу   
(20-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.). Завдання нашого дослідження: 
визначити основні періоди розвитку української термінології залежно 
від мовної політики в Україні та інших чинників; схарактеризувати стан 
вітчизняних терміносистем і тенденції їх розвитку в кожний такий 
період.  

У науковій літературі не завжди розрізняють терміни “мовна 
політика” і “мовне планування”. Ми розмежовуємо ці два поняття і 
“мовну політику” розуміємо як “сукупність ідеологічних постулатів і 
практичних дій, спрямованих на регулювання мовних відносин у країні 
або на розвиток мовної системи у певному напрямі”3, а “мовне 
планування” – як різні способи свідомого впливу людини на мову, а 
також як попередньо заплановані зміни її засобів і форм. У вітчизняному 
мовознавстві здавна панувала думка, що мовні процеси можна 
регулювати, і цю теоретичну настанову науковці втілювали в конкретній 
нормалізаторній діяльності щодо української мови, зокрема її 
термінологічного фонду. “Мовна політика створює передумови для того, 
щоб мовне планування могло реалізуватися повноцінно”4, тому “мовне 
планування – це конкретне впровадження мовної політики”5.  

У розвиткові вітчизняної термінології можна виділити три періоди: 
1) 20-ті рр. ХХ ст. – 1933 р.; 2) 1933 р. – 80-ті рр. ХХ ст.; 3) 90-ті рр. 
ХХ ст. – поч. ХХІ ст. Підґрунтям для виділення вказаних періодів є такі 
чинники: мовна політика в державі, що певним чином спрямовує 
розвиток національних терміносистем; мета мовного планування в 
термінології; критерії нормативності термінологічних одиниць, на які 
орієнтуються суб’єкти мовного планування. 

                                           
1 Там само. – С. 9. 
2 Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія: Історія і сьогодення. – 

Львів: Кальварія, 1999. – 110 с. 
3 Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О. 

(співголови), М.П.Зяблюк та ін. – К.: Укр. енцикл., 2000. – С. 238. 
4 Кияк Т. Мовна політика і термінознавство. – С. 8. 
5 Лазаренко Л. Досвід мовних політик світу й українська перспектива (інформаційно-

аналітичний огляд). – С. 6. 
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У подальшому аналізі порушеної проблеми беремо до уваги сферу 
функціонування (усна мова фахівців і наукові тексти) та сферу 
фіксування термінів (словники й довідкова література). Обидві ці сфери 
мають важливе значення для програмування й утвердження якісних змін 
в українській термінології і тим самим для впровадження певної мовної 
політики в суспільстві. 

20-ті рр. ХХ ст. – 1933 р. У цей період простежуємо зв’язок 
основних тенденцій розвитку вітчизняної термінології з початком 
українізації в Україні, що сформувалася як політика держави вже до 
1925 р. і була спричинена низкою міжнародних та внутрішньопартійних 
подій як у ВКП(б), так і у КП(б)У. “Українізація не була рухом українців 
проти Москви, а, великою мірою, подальшим закрутом кремлівської 
політики”1. Вплив українізації на становище української мови і на 
ставлення до неї був неоднозначним, оскільки здійснювалася ця політика 
непослідовно і “зверху”: на державному рівні було проголошено про 
збереження й розвиток української культури, зокрема національної мови. 
“Таку політику більшовицького керівництва <...> в Україні, вочевидь, 
слід розглядати насамперед як своєрідний тимчасовий “ідеологічний 
неп”, як вимушений тактичний відступ від політики “воєнного 
комунізму” та революційної “надзвичайщини” в національному питанні і 
перехід до реформістських ліберальних зовні методів”2. І все ж під час 
українізації українську мову почали вживати майже в усіх сферах 
суспільно-політичного життя України, вона стала мовою законодавства, 
науки та освіти, частково армії, значно збільшилася кількість 
українських видань. За умови відродження української нації та 
української культури особливо зросла потреба у розвиненій науковій 
термінології, що не могло не активізувати термінологічну роботу в 
Україні. 

В аналізований період було видано багато термінологічних словників 
із різних галузей знань (переважно двомовних російсько-українських). 
Передмови до цих праць іноді виходять за межі інструкції для 
користування словником: у них розповідається про весь процес його 
укладання та подаються теоретичні настанови щодо удосконалення 
мовного матеріалу. Можна виокремити такі концептуальні положення, 
якими керувалися тогочасні лексикографи: основу кожної української 
терміносистеми мають становити власне національні слова; іншомовні 
терміни треба засвоювати безпосередньо з мови-продуцента без прямого 
впливу будь-якої мови-посередника; у термінах має бути дотримане 
оптимальне співвідношення між прийнятою назвою та поняттєвим 
змістом, вкладеним у цей термін. Термінотворча практика тих років 
зорієнтована на національні терміни, створені відповідно до системних 
                                           

1 Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): 
Стан і статус. – Сучасність, 1987. – С. 137.  

2 Цвілюк С.А. УКРАЇНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ: тернистий шлях національно-культурного 
відродження за доби сталінізму. – Одеса: Маяк, 2004. – С. 13. 
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можливостей української мови, що є, власне, метою мовного 
планування. Основними критеріями нормативності мовних форм у 
термінології були системний та національний. 

Аналізуючи доробок лексикографів у цей період, слід зауважити, що 
не всі запропоновані ними мовні форми можуть бути раціональними й 
прийнятними для сучасного українського термінотворення. Проте є 
підстави твердити, що словникарі виробили засади мовного планування 
у вітчизняній термінології, а досвід їхньої роботи переконує, що 
український народ має власну фахову термінологію. 

Під час українізації сфера функціонування вітчизняної термінології 
та сфера фіксування взаємодоповнювали одна одну, і це було підґрунтям 
досить якісного програмування розвитку національних терміносистем. 
Відзначимо, що лексикографічні праці цього періоду містять обмежену 
кількість термінів, запозичених через російську мову і скалькованих з 
неї, але процес цей уже починався.  

1933 р. – 80-ті рр. ХХ ст. У листопаді 1933 р. відбувся об’єднаний 
пленум ЦК і ЦКК КП(б)У, який можна вважати формальним кінцем 
українізації, проте наступ на українську культуру почався задовго до 
цього пленуму. Так, у квітні 1933 р. відбулася нарада в ЦК КП(б)У з 
питань національної політики, на якій з доповіддю про питання 
“мовного фронту” виступив перший заступник наркома освіти А. Хвиля. 
На підставі цієї доповіді комісія НКО прийняла низку відомих 
резолюцій1, у яких були викладені основні засади подальшої мовної 
політики в радянській Україні, що на багато років визначила розвиток 
вітчизняної термінології: “Треба розгорнути широку роботу щодо 
остаточного викриття і викорінення націоналістичних викривлень на 
мовній дільниці, а саме – скритикувати і вилучити шкідливу 
продукцію...”2; “Дальші шляхи розвитку української термінології й цілої 
словникової діяльності треба цілком побудувати на основі 
марксоленінської методології, на основі ленінської національної 
політики <...>. Термін має бути відповідний до загальної мовної 
політики радянської влади”3. Після 1933 р. організуються репресії до тих 
мовознавців, хто обстоював позиції “буржуазного націоналізму”, серед 
них було багато лексикографів, тому їхні словники вилучено з ужитку. 
За таких обставин термінологічна робота в Україні майже зупинилася, й 
активізується вона тільки у 50-ті – 60-ті рр., але вже зовсім в інших 
умовах, під великим впливом російської мови. У цей час мовну політику 
в Радянському Союзі визначала теорія “злиття націй і їхніх мов”, що дає 
змогу кваліфікувати таку політику як асиміляційну. Саме за цією 
теорією мали нівелюватися національні особливості народів СРСР, 
                                           

1 Див.: Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української 
мови. – К.: К.І.С., 2004. – С. 147-158.  

2 Там само. – С. 149. 
3 Там само. – С. 153. 
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зокрема мовні відмінності, що і становить мету мовного планування в 
українській термінології в аналізований період. Унаслідок такого 
“мовного будівництва” (термін радянського мовознавства) в Україні 
руйнувалися системні межі української мови, а саме поняття “система 
української мови” робилося все більш невиразним. На наше 
переконання, є всі підстави твердити, що в Україні ця відома теорія 
“злиття націй і їхніх мов” негативно позначилася насамперед на 
українській науковій термінології, тобто термінофонд українського 
народу почав штучно руйнуватися. “Новим у цей період було те, що 
наступ на українську мову ззовні, русифікаційний тиск на мовця, тепер 
сполучався з наступом на мову зсередини: саму структуру, основу 
безборонної літературної мови відкрито російським впливам і позикам, а 
її діялектну основу зрушено на схід”1. Основна тенденція розвитку 
національної термінології – орієнтування на російську термінологію у 
всіх галузях її використання, а продуктивний спосіб термінотворення в 
українській науковій мові – калькування. Радянська мовна політика 
визначала як сферу функціонування термінів, так і сферу їх фіксування, 
що спричинило максимальне наближення української наукової 
термінології до російської.  

Провідними для встановлення норми у вітчизняній термінології стали 
статистичний критерій та критерій відповідності системі російської 
мови, що дуже взаємопов’язані в цей час. Щодо першого критерію 
зауважмо: поширеності того чи іншого терміна у професійному мовленні 
фахівців і в науковій літературі здебільшого сприяли позамовні чинники. 
Другий критерій офіційно не висувався, проте матеріал термінологічних 
та інших словників, а також теоретичні настанови вчених дають змогу 
уважати його актуальним у зазначений період2.  

Намагання запропонувати до активного вжитку терміни, створені 
відповідно до системних можливостей української мови, викликали 
негативну реакцію в українському радянському мовознавстві: 
“Тенденційність у доборі слів, їх трактуванні спостерігається в деяких 
наших виданнях, які завели рубрики, куточки під назвою “Культура 
мови” і потребують більш пильної уваги наукового й ідеологічного 
характеру <...>. Подібні ж зауваження можна зробити журналові 
“Соціалістична культура”, який без застережень і перевірки рекомендує, 
наприклад, до вжитку лише терміни (назви в галузі сільського 
господарства), утворені з компонентами -ник, -ар, -яр, які в багатьох 
випадках є, безперечно, загальновживаними (тваринник, пасічник, 

                                           
1 Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): 

Стан і статус. – С. 208-209.  
2 Див., напр.: Гнатюк Г.М. Видання російсько-українських термінологічних галузевих 

словників // Лексикографічний бюлетень. – 1961. – Вип. 8. – С. 109; Іллєнко В.В. Мова і 
єдність національних та інтернаціональних інтересів трудящих // В.І. Ленін і розвиток 
національних мов. – К.: Наук. думка, 1971. – С. 159; Русанівський В.М. У сім’ї єдиній // 
Мовознавство. – 1982. – № 6. – С. 8-9. 
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городник і под.), однак загальновживаними в українській мові є й 
терміни з компонентом -вод: кукурудзовод, буряковод, рільник1 (до речі, 
слово рільник, як відомо, не покриває цього значення, бо стосується 
лише конкретної галузі рільництва) і под.”2. Певна частина науковців 
виправдовувала і схвально сприймала поширення в українській мові 
слів, скалькованих з російської3. В аналізований період зросла роль 
російської мови як мови-джерела і мови-посередника для засвоєння 
іншомовних термінів: “У більшості мов соціалістичних націй СРСР 70-
80% науково-технічних, суспільно-політичних, навчально-педагогічних 
термінів являють собою творчо засвоєні запозичення безпосередньо 
з російської мови або ж з інших мов за її посередництвом”4. 
Термінотворчу ж діяльність лексикографів попередніх років, 
зорієнтовану на створення національних термінів за продуктивними 
моделями української мови і на засвоєння іншомовних термінів 
безпосередньо з мови-продуцента, у вітчизняному мовознавстві не 
тільки ігнорували, а й оцінювали як таку, що, по-перше, уже втратила 
своє науково-практичне значення, а по-друге, є методологічно хибною5. 
У контексті викладеного особливого значення набуває визнання за часів 
Радянського Союзу наукового доробку вчених 20-х рр. та першої 
половини 30-х рр. ХХ ст. Так, А. Грищенко, підсумовуючи розвиток 
вітчизняної лінгвістики за 60 років, зауважив у 1982 р.: “Дослідження, 
що припадають на перші десятиліття розвитку українського радянського 
мовознавства, безперечно, залишили свій слід в історії лінгвістичної 
думки...”6 Науковець наголосив, що було декілька завдань, які відразу 
постали перед вітчизняними мовознавцями після 1917 р. (зокрема, 
правописна кодифікація української літературної мови, різнопланові 
лексикологічні, у тому числі термінологічні дослідження, практичні 
результати яких були конче необхідними для розгортання 
лексикографічної роботи та укладання різнотипних словників), і “всі ці 
завдання втілювали в життя створений у 1921 р. Інститут української 
наукової мови, а також науково-дослідні кафедри, комісії…”7, серед них 
правописно-термінологічна комісія. Досить суперечливу оцінку 
діяльності ІУНМ подав свого часу Л. Паламарчук. Відзначивши 
„буржуазно-націоналістичну обмеженість ряду авторів і редакторів”, він 
                                           

1 Зауважмо, що сучасні словники пропонують до вжитку кукурудзівник, буряківник, 
рільник. 

2 Білодід І.К. Мова і ідеологічна боротьба. – К.: Наук. думка, 1974. – С. 38-39. 
3 Напр.: Їжакевич Г.П. Українсько-російські мовні зв’язки радянського часу. – К.: 

Наук. думка, 1969. – С. 184-222; Черторизька Т.К. Динаміка взаємодії і взаємозбагачення 
української і російської мов // Мовознавство. – 1982. – № 3. – С. 7. 

4 Діалектика єдності і багатобарвності у розвитку мов соціалістичних націй СРСР // 
Мовознавство. – 1981. – № 1. – С. 6. 

5 Див., зокрема: Білодід І.К. Мова і ідеологічна боротьба. – С. 7-8. 
6 Грищенко А.П. Досягнення українського радянського мовознавства // Мовознавство. – 

1982. – № 6. – С. 14. 
7 Там само.  
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наголосив: “Звичайно, не всі розробки, які провадив Інститут україн 
ської наукової мови в галузі термінології, були порочними. 
В лексикографічних працях, що вийшли в світ під його опікою, було 
також чимало раціонального і прийнятного, що відповідало духові 
загальнонародної мови і тенденціям її розвитку, того, що перелилося до 
лексичного фонду нашої літературної мови”1. Діяльність лексикографів 
„золотого десятиліття” була належно оцінена лише у 90-ті рр. ХХ ст. 

90-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. Відновлення і встановлення 
української ідентичності термінів, що не повинні суперечити системі 
української літературної мови, можна визначити як мету здійснюваного 
мовного планування у вітчизняній термінології, досягнення якої має 
забезпечити мовна політика в державі. Основні напрями мовної політики 
в незалежній Україні відбиті в чинній Конституції, у “Декларації прав 
національностей України” та в декількох законах України. Для 
сучасного розвитку вітчизняної термінології визначальним є те, що 
українська мова набула державного статусу, бо мова розкриває свої 
можливості тоді, коли її постійно вживають в основних сферах життя 
суспільства – освіті, науці, культурі, діловодстві. 

Фахова усна мова та наукові тексти мають бути базовими для 
спеціальних словників і довідкової літератури. Але на поч. 90-х рр. 
сфера функціонування української термінології не могла бути 
провідною, бо в Україні тривалий час з позамовних причин надавалася 
перевага російській мові у всіх галузях суспільного життя, що призвело 
до появи великої кількості скалькованих із цієї мови термінологічних 
одиниць у науковому та професійному обігу українців. Словники різного 
типу пропонували фахівцям багато термінів, що суперечили системі 
української мови, і тим самим поглиблювали процес руйнування 
термінофонду українського народу. Тому на початку останнього 
десятиріччя минулого століття у вітчизняних термінологів не було 
підстав уважати поширеність терміна у сфері функціонування та 
засвідчення у сфері фіксування показником його нормативності. Щоб 
усталити певні мовні зразки в термінології (тобто нормалізувати її), 
науковцям довелося спочатку розробляти обґрунтовані системою 
української мови рекомендації щодо творення й використання термінів, 
відбивати це в певних правилах та фіксувати пропоновані термінологічні 
одиниці у словниках (тобто кодифікувати їх). З 90-х рр. за умови 
наявності у сфері функціонування вітчизняної термінології великої 
кількості ненормативних одиниць сфера фіксування термінів стає, 
власне, визначальною для встановлення термінологічної норми та 
поширення її у мові фахівців на всій території України. Найбільшу роль 
в усталенні норм у сфері функціонування термінології відіграли у цей 
період російсько-українські термінологічні словники. На жаль, більшість 

                                           
1 Паламарчук Л.С. Українська радянська лексикографія (Питання історії, теорії та 

практики). – К.: Наук. думка, 1978. – С. 69. 
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спеціальних словників, що вийшли з друку на початку 90-х рр. ХХ ст., 
містить терміни та їх варіанти, які українські термінологи вже не 
рекомендували до вжитку. Уважаємо, що поява низки таких 
термінографічних праць (деякі укладалися ще за радянського часу) 
загальмувала введення національних мовних одиниць у професійне 
спілкування українських спеціалістів і не відповідала мовній політиці, 
що запроваджувалася з перших кроків незалежної України. У словниках 
останніх років зафіксовано вже набагато більше змін, що відбулися в 
теоретичному осмисленні норм українського термінотворення та 
терміновживання. Аналіз словникарських праць кін. ХХ ст. – 
поч. ХХІ ст. засвідчив, що в них значно зменшилася кількість синонімів, 
а також варіантних термінологічних одиниць за рахунок усунення 
багатьох російських кальок і надання переваги автохтонним українським 
термінам. Отже, відбулося оновлення сфери фіксування української 
термінології. 

Хоча з поч. 90-х рр. ХХ ст. до сьогодні зроблено досить багато для 
сфери фіксування термінів, і цьому сприяє мовна політика в суверенній 
Україні, сфера функціонування термінології (а саме – усна мова 
фахівців) належним чином не розвинена. “Мовну політику України на 
загальнодержавному рівні загалом можна схарактеризувати як 
помірковано-обережну й недостатньо послідовну з прагненням до 
уникнення радикальних заходів”1. Усі процеси в Україні, спрямовані на 
розширення соціального функціонування української мови 
в національному варіанті, уповільнено. Одним із наслідків цього є те, що 
терміни-кальки побутують у мові багатьох українських фахівців 
Центральної та Східної України як єдиний варіант номінування 
спеціальних понять. Так, на більшій частині України поза професійним 
спілкуванням є терміни блокування, вантажність, веслування, виторг, 
давач, енергоощадність, какао-олія, олива (техн.), осердя (техн.), 
рідинне паливо, тримальна балка та інші, що відповідають 
продуктивним моделям української мови й відбивають семантичні 
особливості українських слів, натомість активно функціонують у мові 
спеціалістів блокіровка, вантажопідйомність, гребля, виручка, датчик, 
енергозбереження, какао-масло, масло (техн.), сердечник (техн.), рідке 
паливо, несуча балка, скальковані з російської мови. Дотепер кальки з 
російської мови видаються певній частині жителів України звичними й 
зручними в ужитку, а національні терміни – незвичними й 
суперечливими.  

У сучасному вітчизняному мовознавстві нормативність будь-якої 
мовної одиниці визнають на підставі її відповідності продуктивним 

                                           
1 Тараненко О.О. Мовна ситуація та мовна політика в сучасній Україні (на 

загальнослов’янському тлі). – С. 40. 
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словотворчим, морфологічним, синтаксичним та іншим моделям 
української мови. Основними критеріями нормативності термінів на 
цьому етапі розвитку національної термінології є системний та 
національний, за якими з терміносистем мають бути вилучені 
скальковані з російської мови термінологічні одиниці (крім усталених 
термінів-кальок, що виконують у мові смислорозрізнювальну функцію і 
не дублюють національного терміна). Зауважмо, що зазначені критерії 
нормативності були основними для суб’єктів мовного планування у 20-х 
рр. минулого століття. За останні п’ятнадцять років їх теоретична 
спадщина ввійшла до активного наукового обігу в Україні й 
використовується в сучасному українському термінотворенні.  

Висновки: 
1. Мовні питання для України завжди були і залишаються питаннями 

політичними, бо офіційний статус мови в державі визначає не тільки 
сфери реалізації мови, а й матеріальні форми її існування. 

2. Кожний аналізований період розвитку вітчизняної термінології 
логічно співвідноситься з певним етапом історії українського народу і 
залежний від мовної політики в державі. 

3. На сучасному етапі розвитку вітчизняної термінології сфера її 
фіксування стала підґрунтям для очікуваних змін у сфері 
функціонування. 

4. В Україні має бути вироблена більш чітка й ефективна стратегія 
мовної політики відповідно до потреб часу, що пришвидшить процес 
нормалізації української термінології, відновлення її автентичності як у 
сфері фіксування, так і у сфері функціонування. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том Х 
 

 196

 
Думанська Л.Б. (Одеса) 

 
КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ  

УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА  
ТА АРХІТЕКТУРИ 

 
У статті досліджується інформативно-комунікативна функція 

термінів будівництва та архітектури; висвітлюється проблема 
специфіки термінологічної інформації на прикладі будівельної 
термінології; з’ясовуються когнітивно-комунікативні параметри 
мовних одиниць даної науково-професійної галузі.  

 
У процесі пізнання людство отримує інформацію, що відображає 

явища та закономірності природи, суспільства, мислення, таким чином 
виступаючи  „стратегічною сировиною на межі тисячоліть”1 та основним 
засобом інтелектуальної комунікації. В усіх галузях людської діяльності, 
зокрема у процесах та технологіях народного господарства, в діяльності 
всіх сфер науки, значну роль починають відігравати інформаційні 
зв’язки, створюючи нове інформаційне суспільство, яке потребує 
формування високої інформаційної культури.  

У вітчизняному мовознавстві впродовж останніх десятиліть значна 
увага приділяється комунікативному аспекту мови, суть якого вдало 
передав В. Матезіус, зазначивши, що „системи всіх відомих мов створені 
головним чином з метою спілкування, а не з метою вираження”2. 
Науково-професійна комунікація відбувається за допомогою підсистеми 
літературної мови – термінології, що забезпечує сучасні інформаційно-
комунікативні процеси в умовах створення великої кількості нових 
понять, пов’язані із зростанням науково-технічного знання. Інформація 
та інтелектуальна комунікація є фундаментом процесу отримання, 
систематизації та впорядкування спеціальних знань, зафіксованих у 
конкретних термінологіях, оскільки розвиток інформаційного та 
комунікаційного простору має великий вплив на зміцнення зв’язків в 
економічній, гуманітарній та соціальній сферах.  

Сучасна українська термінологія будівництва та архітектури – 
відкрита система, що постійно розвивається, розширює свій 
функціональний статус за рахунок створення нових номінацій, 
переосмислення старих, а також як результат процесу взаємодії 
зовнішніх, позамовних, і внутрішніх, власне мовних, факторів розвитку. 
Тому, на наш погляд, вивчення комунікативного аспекту є суттєвою 
                                           

1 Москаленко А.З., Губернський Л.В., Іванов В.Ф. Основи масово-інформаційної 
діяльності. – К., 1999. – С. 10.  

2 Матезиус В. О системном грамматическом анализе // Пражский лингвистический 
кружок: Сб. статей. – М., 1967. – С. 229.  
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передумовою впорядкування галузевих терміносистем, визначення 
сучасного стану та перспектив розвитку наукової термінології, зокрема 
будівельної. Крім того, уможливлюється синтетичний опис як певної 
терміногрупи, так і терміноапарату окремої термінологічної галузі з 
урахуванням усіх мовних і позамовних запитів.  

Комунікативне термінознавство останнім часом привертає до себе 
увагу мовознавців і представників суміжних дисциплін не лише як факт 
утворення спеціальних номінацій, а й як процес, оскільки семантичне 
значення, що пов’язує мовні знаки (терміни) з позамовними факторами, 
являє собою ще й психолінгвістичний феномен. Динамічний підхід у 
дослідженні спеціальних мовних одиниць можна відзначити в роботі Н. 
Ф. Непийводи. Розглядаючи мову як адаптивну кодову систему, 
дослідниця виділяє науковий стиль як окремий нейролінгвістичний код, 
зазначаючи, що „оптимальне породження наукового тексту поєднує два 
психологічно протилежні нейролінгвістичні механізми: усвідомлене 
оперування елементами тексту, які передають (містять) інформацію, і 
автоматичне – тими, які цю інформацію організовують”1. 

Розв’язання проблеми терміна та терміносистеми викликає постійний 
інтерес вчених, які наголошують на важливості розвитку під 
державотворчим кутом термінології взагалі та її основних 
терміносистем2, порушують питання про роль і місце термінів у 
лексичній системі мови3, досліджують когнітивно-інформативну 
природу терміна4.  

Лінгвісти чимало уваги приділяють дослідженню терміна як носія 
колективної професійно-наукової пам’яті. Найінформативнішими 
одиницями на рівні слова і словосполучення є саме терміни, оскільки 
вони точно відображають результати практичної діяльності людства, 
фіксують науково-професійні знання та передають основні ознаки 
предметів та явищ. Конденсована в термінах інформація розглядається 
як спеціальне знання, зафіксоване в концептуальному уявленні певної 
групи носіїв мови. Таким чином, терміни мають спеціальну 
комунікативну значущість, забезпечуючи користувачів особливою 
термінологічною інформацією. На думку М.М. Володіної, 
„термінологічна інформація – понятійна (семантична) інформація, яка 
має знакову (мовну) природу, оскільки носії цієї інформації – терміни – 

                                           
1 Непийвода Н. Ф. Науковий стиль як нейролінгвістичний код // Мовознавство. – 1997. 

– № 2-3. – С. 42.  
2 Полюга Л. М. Національна термінологія і термінографія у державотворчому процесі 

України // Український правопис і наукова термінологія. Матеріали засідання Мовознавчої 
комісії та Комісії всесвіт. літ. НТШ у Львові 1994-1995 рр. – Львів, 1996. – С. 123. 

3 Дьяков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: семантичні та 
соціолінгвістичні аспекти. – К.: КМ Academia, 2000. – С. 13.  

4 Володина М.Н. Когнитивно-информационная природа термина и терминологическая 
номинация: Дис. … докт. филол. Наук / Моск. гос. ун-т, кафедра немецкого языка филол. 
ф-та. – М., 1998. – С. 5-6.  
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являють собою мовне вираження спеціальних понять”1. Проте слід 
враховувати той факт, що знання та інформація – поняття не тотожні, 
хоча за своєю суттю нерозривні. Знання перетворюється на інформацію 
тільки за можливості передачі його іншим користувачам, тобто за 
можливості комунікації. Тому термінологічна інформація є знанням, 
відчуженим від його індивідуального носія та узагальненим у системі 
комунікації певної терміносфери. 

З точки зору когнітології, термін можна розглядати як „інструмент 
онтологізації знань”. Закріпивши отриману людством інформацію, 
термін сам стає інструментом пізнання, оскільки дає можливість 
узагальнювати і примножувати знання, передавати їх наступним 
поколінням фахівців2.  

Інформативно-комунікативна функція термінологічних одиниць 
окремих науково-професійних галузей є предметом вивчення багатьох 
вітчизняних лінгвістичних студій3. Предметом дослідження у даній 
роботі послужили терміни будівництва та архітектури як носії 
інформації про спеціальні поняття, тобто „термінологічної інформації”. 
Метою даної наукової розвідки є вивчення термінів будівництва та 
архітектури як носіїв професійно-наукової інформації, які є необхідною 
умовою існування, збереження, накопичення та розвитку спеціальних 
знань. 

Термінологія будівництва та архітектури є однією з 
найінформативніших мікросистем української мови. З комунікативного 
погляду будівельна термінологія є складним фаховим утворенням, яке на 
сучасному етапі досягло високого рівня розвитку і здатне задовольнити 
потреби користувачів даної науково-професійної галузі. Досліджувана 
термінологія відзначається безперервним процесом термінотворення та 
уніфікації термінів. Терміни-неологізми на позначення нових понять 
виконують репрезентативно-поняттєву функцію, відтворюючи таким 
чином онтологічну тріаду „реалія – поняття – термін”. Щоб уникнути 
появи штучних термінів, що не відповідають вимогам сучасної наукової 
мови, слід чітко визначати саме поняття, правильно виділяти його 
ознаки, які підлягають термінологічному відображенню.  

Однією з властивостей термінологічної інформації сфери 
будівельного виробництва та архітектури є використання одного терміна 
в різних термінологічних системах. Це явище відбувається за рахунок 
актуалізації потенційних можливостей інформації, закладеної у 
                                           

1 Володина М.Н. Термин как средство специальной информации. – М: Изд-во 
Московского ун-та, 1996. – С. 24.  

2 Новодранова В.Ф. Когнитивные науки и терминология // Научно-техническая 
терминология: Реферат. сб. – М., 2000. – Вып. I. – С. 4-9.  

3 Михайлишин Б. П. Комунікативний аспект української ринкової терміносистеми // 
Мовознавство. – 1998. – № 4-5. – С. 64-67; Неженець Е. В. Варіантність російських 
термінів юриспруденції в системному та комунікативно-прагматичному аспектах: 
Автореф. дис. ... канд. філол. наук. – Дніпропетровськ. – 2003. – 21 с.  
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внутрішній формі терміна. Наприклад: астрагал  ( від грец. άστράγαλος – 
хребець, кісточка) – 1. (бот.) „рід рослин родини бобових; трави, рідше 
напівкущі і кущі”; 2. (архіт.) „деталь у класичній архітектурі у формі 
валика з поличкою; з’єднує стовп з капітеллю або базою”. Таким чином, 
відбувається переосмислення термінологічної інформації, що 
орієнтується на іншу терміносистему.  

Для оволодіння будівельною термінологією користувач повинен 
засвоїти ієрархічні структурні зв’язки, що існують між термінологічними 
одиницями та відтворюються у внутрішній формі терміна. Внутрішня 
форма терміна фіксує його вмотивованість іншими мовними елементами 
і передає необхідну термінологічну інформацію. Значна кількість 
термінів виступає одночасно одиницями загальномовного та 
спеціального знання, об’єднуючи мовну та спеціальну інформацію. 
Наприклад: атлант – 1. “титан у давньогрецькій міфології, який тримав 
на собі небо”; 2. (архіт.) „колона у вигляді чоловічої постаті, що 
підтримує перекриття будівлі, портик, балкон”; 3. (анат.) „перший 
шийний хребець у земноводних, плазунів, птахів і ссавців”; каскад – 1. 
„природний або штучний водоспад з кількома уступами”; 2. „ступінчаста 
форма споруди, тераси тощо”; 3.”група електростанцій, розташованих 
послідовно за течією водного потоку на деякій відстані одна від одної”. 
Із наведених прикладів чітко видно, що дані терміни створені шляхом 
спеціалізації основних значень загальновживаних слів. Загальномовна 
інформація лексеми атлант „те або той, що підтримує”, по-своєму 
змінюючись у терміні, через внутрішню форму передає термінологічну 
інформацію.  

Ядро будівельної терміносистеми становить відносно невелика група 
назв. Мовні одиниці на зразок камінь, глина, сокира, будівельник, 
споруда, вікно, поверх, покрівля позначають і побутові поняття, і наукові. 
Такі лексеми на позначення побутових понять у процесі термінологізації 
внаслідок інформаційно-семантичного перетворення набувають наукової 
і технічної визначеності, співвіднесеності з певним поняттям. Таким 
чином, внутрішня форма базових термінів містить як ознаки, що 
свідчать про зв’язок з побутовими реаліями, так і ознаки, що 
розвинулися в результаті співвіднесеності з науково-професійними 
поняттями.  

Термінологія будівництва та архітектури характеризується наявністю 
різноструктурних похідних найменувань, зумовлених конкретизацією 
понять. Так, наприклад, гіперонім бетон лежить в основі великої 
кількості назв: бетон армований (армобетон), бетон вапняний 
(вапнобетон), бетон високоміцний, бетон водотривкий, бетон гіпсовий 
(гіпсобетон), бетон гравійний тощо. У наведеному прикладі 
терміноодиниця бетон виступає виразником родового поняття. 
Прикметники, що є похідними термінологічними словами від іменників, 
також можуть бути основою термінів-словосполучень, як-от: будівельний 
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інструмент, будівельний механізм, будівельна індустрія, будівельне 
управління, будівельна балка тощо.  

Терміноодиницям будівельної термінології властива висока 
інформативність і разом з тим – фахово обмежена комунікативність. 
Основною умовою опанування даної термінології є розуміння базових та 
периферійних термінів типу бетононасос, віброцементація, газобетон, 
арматура, гідровіброущілення ґрунту, валоризація приміщень, 
водонепроникність розчиношару тощо; використання як повних, так і 
коротких форм термінів, абревіатур, наприклад: будівельний трест – 
будтрест; будівля для зберігання зерна – зерносховище; будівельно-
монтажне управління – БМУ; практичне володіння термінами-
синонімами, утвореними як на основі питомої лексики: основа, 
підвалина, підпора, підмурок, фундамент; так і на основі 
інтернаціоналізмів: апарель – пандус адоб, адоба – саман; гофр – шифер 
тощо. Таким чином, сукупність взаємозамінних мовних формул 
забезпечує комунікативну точність викладу матеріалу.  

Якість професійного спілкування значною мірою залежить від якості 
вживаної термінології, яка в такому випадку виступає фактором 
надійності та продуктивності комунікативного процесу. Одна з основних 
функцій будівельних термінів полягає в тому, щоб якомога точніше 
виражати спеціальні поняття і тим самим сприяти комунікації у даній 
професійно-науковій галузі людської діяльності. В будівельній галузі 
існують поняття, що сформувалися на основі асоціативних зв’язків. 
Такого типу спеціальні поняття можуть утворюватися різними шляхами: 
по-перше, шляхом перенесення назв з одного предмета на інший за 
зовнішньою подібністю: манжет, бики, шуба, зморшки, гребінець тощо; 
по-друге, за схожістю місця розташування: підошва, п’ята тощо; за 
схожістю функцій: старіння, прошивання тощо. Такі  спеціальні поняття 
побудовані на асоціативно-метафоричних зв’язках, що фіксуються 
внутрішньою формою термінів. Саме такого роду метафоричними 
найменуваннями увиразнюється комунікативність терміносистеми 
будівництва та архітектури, оскільки „терміни, що позначають один і 
той же предмет або явище, але утворені з використанням різних ознак 
номінації, підкреслюють специфіку національного інформаційно-
мовного відображення і по-своєму доповнюють один одного, 
семантично інформуючи, які сторони об’єктивної дійсності в них 
фіксуються”1.  

Аналіз досліджуваної термінології сфери будівництва та архітектури 
свідчить про те, що з комунікативного погляду дана терміносистема є 

                                           
1 Володина М. Н. Термин как средство специальной информации. – М.: Изд-во 

Московского ун-та, 1996. – С. 29.  
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цілком сформованим фахово-мовним утворенням, яким послуговуються 
користувачі. Будівельні та архітектурні терміни містять та передають 
спеціальну інформацію, за допомогою якої створюється система мовного 
вираження спеціальних понять даної науково-професійної галузі – 
термінологія.  

Українська термінологія будівництва та архітектури виконує 
функцію кумулятивності, що пов’язано із накопиченням спеціальної 
інформації, на основі якої формуються сучасні науково-професійні 
знання.  

Користувачі будівельної термінології у процесі спілкування можуть 
послуговуватися термінами суміжних наук: гідротехніки, 
гідроенергетики – бакен, вал; гідравліки, сантехніки та механіки рідин і 
газів – компресор, гідравлічна потужність, розподільний трубопровід; 
геодезії – перекриття аерознімків, висота; акустики – ревербація, 
звукоізоляція; геології – профіль місцевості, метод динамічного 
зондування тощо.  

Таким чином, наявність широкого номінативного фонду будівельної 
термінолексики, його семантико-смислових можливостей, 
міжгалузевість та переосмислення певної кількості назв ставить цю 
мікросистему в один ряд з іншими високорозвиненими 
термінологічними системами. Мовну модель знань про відносини 
будівельного виробництва та архітектури формує завершена та водночас 
відкрита система термінів, які детерміновані позамовними факторами. 
Крім того, на сьогоднішній день українська система будівництва та 
архітектури являє собою синтез добре розвинутих, по-новому 
осмислених та апробованих термінопрактикою номінацій.  
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Колган О.В. (Слов’янськ) 

 
ГІПЕРО-ГІПОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ  

В УКРАЇНСЬКІЙ ГІРНИЧІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
 

У статті розглянуто гіперо-гіпонімічні відношення української 
гірничої термінології. Зазначено роль деяких дослідників у розвитку, 
вдосконаленні, систематизації термінології гірників, а також 
визначено проблеми подальшого дослідження лексики гірничої справи на 
лінгвістичному ґрунті. 

 
Дослідження сучасного стану професійно-лексичних систем 

української мови входить до кола першочергових завдань лінгвістичної 
науки. Однак до цього часу увагу дослідників приділено не всій 
професійній термінології, зокрема, досить мало вивчено української 
гірничої лексики, особливо Донецького регіону.  

Як відомо, Донбас був і залишається головним вугледобувним 
басейном України, а Україна за геологічними запасами викопного 
вугілля сьогодні посідає перше місце в Європі1. Розвиток України, її 
економічна, політична стабільність та незалежність багато в чому 
обумовлені наявністю та ступенем використання власної паливно-
енергетичної бази, що повинно забезпечуватись головним чином 
постачанням вугілля у необхідних об’ємах та належної якості. Україна ж 
має величезний мінерально-сировинний потенціал вітчизняних 
вугільних родовищ (доля вугілля складає (95,4 % всіх запасів 
органічного палива у країні)2. Ось чому гірнича наука й техніка мають 
розвинену терміносистему, яка періодично уточнюється та 
доповнюється, але, на жаль, недостатньо розроблена й унормована3. 

Сьогодні відчувається потреба в систематизації, унормуванні, 
дослідженні лексико-семантичного аспекту української гірничої 
термінології. Метою статті є вивчення родо-видових відношень гірничої 
термінології на українському ґрунті. Проблем вивчення термінології 
гірничої справи торкались такі мовознавці, як: С.І. Іванищев, 
Л.К. Лазарєва, О.К. Саматова, Н.А. Буре, проте їх дослідження 
присвячені гірничій термінології російської мови і лише окремих 
аспектів. 

                                           
1 Білецький В. Вугілля у сучасному світі і Україні // Донецький вісник Наукового 

товариства ім. Шевченка. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – Т. 3. – С. 66.  
2 Сугай Н.С. Будущее угольной промышленности – в инвестиционно-инновационной 

модели её развития // Уголь Украины. – 2003. – № 7 (559). – С. 10.  
3 Білецький В., Загнітко А., Манець І. Досвід удосконалення сучасної української 

гірничої термінології // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Донецьк: 
Східний видавничий дім. – 2003. – Т. 3. – С. 58-67.  
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Гірнича термінологія має потужну основу, яка, зокрема, базується на 
доробку вітчизняних вчених-гірників 20-40 років ХХ ст.1, сучасних 
працях учених Дніпропетровської та Донецької гірничих шкіл, науковців 
Харкова, Львова, Кривого Рогу, Сімферополя. Триває активний процес 
унормування української гірничої термінології через Державні 
стандарти2.  

Вагома роль у розробці української гірничої термінології належить 
НАН України. Так, у 1920 р. Правописно-термінологічна комісія 
поділилася на 4 самостійні секції: правописну, правничої термінології 
(голова М.І. Радченко), технічної термінології (голова Т. Секунда) та 
природничої термінології (голова О. Яната). Зусиллями ряду вчених 
різних галузей протягом наступних 20-25 років було видано низку 
термінологічних як російсько-українських, так і тлумачно-довідкових та 
енциклопедичних словників, у тому числі й гірничої справи3.  

Особливе місце в дослідженні питання гірничої термінології ХХ – 
початку ХХІ ст. належить ученим та фахівцям Донецького 
національного технічного університету, Національної гірничої академії, 
Івано-Франківського національного технічного університету нафти та 
газу, Донецькому відділенню НТШ, Академії гірничих наук України, 
але, як правило, ця робота пов’язана лише з проблемою вдосконалення 
вітчизняної гірничої термінології. 

Останнім часом вийшли друком статті авторських колективів, що 
заслуговують на увагу: В.Білецького, А.Загнітка, І. Манець “Досвід 
удосконалення сучасної української гірничої термінології”, 
Ю.П. Ященко, В.С. Білецького, І.Г. Манець, А.П. Загнітко “Розвиток 
української гірничої термінології та її функціонування у науково-
технічній літературі”, Ю.П. Ященко, В.С. Білецького, І.Г. Манець, 
А.П. Загнітко “Розвиток української гірничої термінології”. Автори 
названих праць розглядають питання фіксування та вдосконалення 
термінології, а також аналізують сучасний стан гірничої термінології в 
Україні. 

Праці сучасних мовознавців Овчаренко Н.І. (з української 
мінералогії)4, авторського колективу: Гінзбург М., Корніловської І., 

                                           
1 Гавриш І. Становлення української термінології у період українізації (20-30-і роки 

ХХ ст.) // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. – Донецьк: Дон НУ, 2000. – Вип. 6 / Укл.: 
Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – С. 212-215.  

2 Тлумачний гірничий словник / За заг. ред. В.С. Білецького. – Донецьк: ДДПУ, 1998. – 
446 с.; Манец И.Г., Коваль А.Н., Кирокасьян Г.И. Русско-украинский горнотехнический 
словарь. – Донецк: Донбасс, 2000. – 481 с.; Російсько-український гірничий словник / 
Уклад. М.З. Гармаш та ін. – 2-ге вид., ротапринтне. – К.: Техніка, 1991. – 280 с.; Гірничий 
енциклопедичний словник / За заг. ред. В.С. Білецького. – Донецьк: Східний видавничий 
дім, 2001. – Т. 1. – 515 с.; Т. 2. – 636 с. 

3 Симоненко Л. Роль Національної академії наук у розбудові української наукової 
термінології // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць / Ред. кол.: 
Л. Симоненко (відп. ред.) та ін. – К., 1998. – С. 6, 8.  

4 Овчаренко Н.І. Способи номінації і словотворення у сучасній українській 
мінералогічній термінології: Дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / Донецький державний  
ун-т. – Донецьк, 1996. – 218 с.  
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Левіної С. (нафтогазова термінологія)1 є цінним матеріалом для 
дослідження мовного аспекту гірничої термінології, оскільки й 
мінералогія, і нафтогазова промисловість входять до складу гірничої 
справи. 

Отже, процес творення гірничої термінології має досить давню 
традицію й набуває все більшого розвитку. Але впорядкування наукової 
термінології будь-якої галузі, у тому числі й гірничої справи, має 
проводитися не лише спеціалістами-практиками, а йти паралельно з 
роботою лінгвістів-термінологів. Однак на сьогодні залишається багато 
дискусійних питань, а ряд термінів та терміносполучень потребують 
осучаснення. Відчувається гостра необхідність у дослідженні 
української гірничої лексики, зокрема Донецького регіону, на 
лінгвістичному рівні. 

Вважаємо перспективним вивчення лексико-семантичних основ 
української термінології Донбасу, визначення шляхів та способів 
творення гірничих найменувань на різних етапах розвитку 
терміносистеми, з’ясування впливу запозичених терміноелементів на 
формування національної терміносистеми. 

Загальновідомо, що терміни, у т.ч. терміни-прикметники, як 
спеціально створені мовні одиниці, покликані не тільки виражати суть 
поняття, а й передавати зв’язки між ними – родо-видові, частини та 
цілого, суміжності у просторі або часі тощо. Звідси наявність 
гіпонімічної парадигми як однієї з найважливіших категорій, що 
формують термінологічні структури. Відношення між термінами-
гіпонімами являють собою “багатогранну опозицію, що ґрунтується на 
спільності їх категоріальних ознак”2. Вони виникають на питомому 
ґрунті внаслідок контрольованого процесу номінування спеціальних 
понять у межах відповідної системи й у свою чергу утворюють відкриту, 
динамічну, структурно ієрархізовану, постійно й інтенсивно 
прогресуючу лексичну множину.  

При цьому реалізація синтагмозначення відбувається внаслідок 
лінійних контактів між мовними одиницями (“родовий термін” – гіпонім 
і “видові” терміни – гіпероніми) і комплексно презентується лінійним 
рядом, що засвідчує звуження значення словесного знака (родового 
терміна) через включення в його семантику нових компонентів – 
видових термінологічних сем. Таким чином, термін посідає те певне 
місце, яке “залежить від місця відповідного поняття в системі понять”3. 

                                           
1 Гінзбург М., Корніловська І., Левіна С. Нафтогазова термінологія з погляду 

походження // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2001. – 
Вип. IV / Відп. ред. Л.О. Симоненко. – С. 37-39.  

2 Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Львів: Світ, 1994. 
– С. 191, 192.  

3 Лотте Д.С. Образование и правописание трехэлементных научно-технических 
терминов. – М.: Наука, 1969. – С. 14-15. 
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кар’єрний) і навпаки – розширення значення від терміна-гіпоніма до 
гіпероніма (осадовий комплекс, осадовий ритм, осадовий цикл, осадовий 
чохол тощо і осади; рудниковий газ, рудниковий підйом, рудникові води – 
рудник). 

Отже, наведені приклади яскраво свідчать, що гіперо-гіпонімічні 
відношення термінів є універсальним засобом тематичної ієрархічної 
організації гірничої терміносистеми, одним із природних і вагомих 
шляхів її самобутнього розвитку. 

Вважаємо перспективним подальше вивчення лексико-семантичного 
аспекту української гірничої термінології. Тому на часі – вивчення 
синонімії, антонімії, омонімії та полісемії гірничої лексики, а також 
тематичних груп наукової термінології гірничої справи. 

 
 

 
Крамарчук Х.П. (Львів) 

 
РОЛЬ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ  

У ВИЯВЛЕННІ СЕМІОТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ  
ЯК ПРАВИЛ РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНИХ  

СИМВОЛЬНО-ЗНАКОВИХ СИСТЕМ  
АРХІТЕКТУРНО-ПРЕДМЕТНОГО  

СЕРЕДОВИЩА 
 

У статті розглядається питання нових напрямів і підходів у 
дослідженні природної мови для виявлення національних культурних 
архетипів та їх семіотичного статусу у формуванні архітектурно-
предметного середовища. Алгоритм лінгвосеміотичного аналізу дав 
можливість виявити семіотичні принципи розробки національних 
символьно-знакових систем. 

 
Кожен етнос згідно із своїми світоглядними законами буття 

структурує реальність, визначаючи священні смисложиттєві орієнтири 
власного екосу. Мова відображає духовні цінності народу, його шлях 
осягнення Істини, наділення фізичного світу речей через слово 
духовними смисловими якостями. Наприклад, поняття „хлібороб” у 
російській словесній картині форм життєдіяльності народу відсутнє. На 
понятійно-логічному порівняльному виборі важливих якостей при 
омовленні речей дійсності базується „гіпотеза лінгвістичної 
відносності”1, причому першим чинником у виборі архетипних образів є 
природне довкілля. Бо саме в уподобаних архетипних формах природи 
етносу відображені душевні стани людини, тут спрацьовують семіотичні 

                                           
1 Гипотеза лингвистической относительности // Руднев В.П. Словарь культуры ХХ 

века. – М.: Аграф, 1999. – 384 с. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том Х 
 

 208

принципи відбору набору знаків до символьно-знакових систем, а саме 
принципи: „морфопсихічної пов’язаності” (за О. Кульчицьким)1 або 
„фізіогноміки світового буття” (за О.Шпенглером)2.  

Сьогодні постає питання: як має виглядати сформоване людською 
діяльністю середовище оселі, Батьківщини? Які образи життєвого 
середовища складають імідж України? І що розуміємо під поняттями 
українська архітектура, її оригінальність, які національно-культурні 
світоглядні моделі дають змогу говорити про принцип самобутності при 
формуванні архітектурно-предметного середовища. Сьогодні постає 
гостра проблема американізованих та русифікованих іміджів у нашому 
рекламному дизайні, нав’язування чужих архетипів. Отже, постає 
завдання зробити перші кроки у формуванні методики української 
семіотичної школи. Виявлення національних символьно-знакових 
систем базується на рідному серцю сенсонаповненні (понятійно-
логічний вираз через слово) та на залежності внутрішніх ознак 
(духовного змісту) і його зовнішнього фізичного образного вираження. 
Завдяки етнопсихічному феномену поетичного мислення3, що яскраво 
проявився в культурі стилю бароко, модерну, авангарду (необароко), 
традиційного народного мистецтва, а також використовуючи 
методичний інструментарій автопоетики4, який відображає 
самозаглиблення у власну мовну свідомість і в мовну свідомість нашого 
народу, виражену в діалектах, методика формування символьно-
знакових систем базуватиметься на лінгвосеміотичних дослідженнях 
природної словесної мови (вербальна знакова системи мови та графічна 
знакова система письма).  

У даному напрямку працювали: 
1) в галузі лінгвістичної семантики автори: О.Потебня, В.Топоров, 

В.Іванов, К.Леві-Строс, Ж.Лакан (пошук аналогів між структурами мови 
і несвідомого), М.Фуко (відношення імен і денотатів, тобто слів і речей); 

                                           
1 Кульчицький О. Світовідчування українця // Українська душа. – К.: МП “Фенікс”, 

1992. – С. 51-64. 
2 Культорология ХХ век. Энциклопедия  – СПб.: Университетская книга; ООО 

„Алетейя”, 1998. – Т. 1 (А-Л). – С. 54.  
3 Феномен поетичного мислення розкривається через емоційно-образне, інтуїтивно-

образне (підсвідоме), сновидне, магічне, релігійне, спонтанно свідоме, художньо-
метафоричне, понадлогічне, ірраціональне, нелінійне мислення. Феномен поетичного 
мислення українців базується: 1) на емоційно-чуттєвому пережитті й естетичному пізнанні 
світу – “бачити серцем” (Г.Сковорода), 2) на почуттєво-інтелектуальній рисі – “філософія 
серця” (П.Юркевич), 3) на довірі до “первісної доброти” неньки природи (О.Кульчицький), 
4) на “благодаті” — світогляді, побудованому на любові (В.Янів). 

4 Примітка. Автопоетика (визначення моє, Крамарчук Х.) – це розгортання 
словообразів за мовним кодом, що дає змогу пізнати і відтворити Світ через духовне 
світовідчуття реципієнта, генетично успадкований і вихований українською землею, 
природою. Або іншими словами, автопоетика – це генетично-обумовлена в етноносія 
мислеобразна інваріантність відтворення з просторово-предметної форми середовища її 
ідеографічного прояву – слова (імені) і навпаки відтворення з ідеограми слова ідеї та 
смислів предметно-просторової форми // Крамарчук Х.П. Поетичний образ архітектурно-
предметного середовища (на прикладі української народної архітектури): Дис. ...  канд. 
архітектури. – Л., 2004. – С. 86-89, 201 
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2) в галузі ідеографії слова і букви автори: О.Хмельовський1 
наголошував на словах-первнях та зауважив морфологічну будову 
букви, яка достеменно відображає ідею, О.Члек2 вбачає метафізичну 
природу літери та слова. Як аналог підходу до визначення предметної 
області значень синонімічної, омонімічної, паронімічної градації слів-
первнів, тобто їх конотації, служать „дерева рунної мови” укладені 
В.Гочем3. Фонетичний символізм на основі емпіричної статистики 
досліджували О.Потапенко4 та І.Качуровський;  

3) в області герменевтики, як мистецтва тлумачення запропоновано 
нові підходи авторами: Л.Плющем5 – „калямбурна методика 
розкодування” і „поетична інтуїція”, В.Гринівом6 – “синтетична 
парадигма колового мовознавства”, У.Еком7 – „надінтерпретація”, яку 
автор вважає інтелектуально-вартіснішою за інтерпретацію з логічно-
розмитим діапазоном смислів.  

Нерозкритими в даних дослідженнях можна вважати:  
1) трирівневий (мова божественна, мова священна, мова світська (за 

П.Флоренським)) 8 семіотичний статус предметної області значень 
поняття про певну річ, явище і структурно-смислову детермінацію 
значень, що дає змогу виявити слово-первень, як носія архетипу;  

2) алгоритм лінгвосеміотично-структурного аналізу і виявлені під час 
аналізу семіотичні принципи формування символьно-знакових систем та 
формалізована мова досягнутих результатів. 

Для виявлення й укладення національних символьно-знакових систем 
архітектурно-предметного середовища з мовознавства залучено 
металінґвістичну методику, де вся культурна діяльність людини і, 
зокрема, архітектура розглядається як комунікативний текст. З 
структурної лінґвістики використано лінґвосеміотичний аналіз, який 
працює в силовому полі [Поняття про об’єкт та його Суть-зміст]. 
Лінґвосеміотичний аналіз дав змогу через словесне поняття про річ 
розкрити її ідейно-формотворчий зміст. Запропонований 
лінґвосеміотично-структурний аналіз ґрунтується на методиці 
діалектики й синтезу понять: “мовознаство – мистецтвознавство”, “слово 

                                           
1 Хмельовський О. Образологіка системи бог і БОГ // Теорія образотворення. – Луцьк: 

ЛДТ, 2002. – Кн. ІІ. – С. 11-186. 
2 Члек О. Метафізична природа літери та слова // Молодь України. – 1997. – 3 липня. 
3 Гоч В.П. Грамматика рунного языка. – Ростов-на-Дону: Малыш, 2002. – 160 с. 
4 Потапенко О.І. Гурткова робота з української мови в 4-8 класах. – К., 1989. 
5 Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо „Москалевої криниці”: Дванадцять статей 

/ Передм. Ю.Шевельова. – К.: Факт, 2001. – С. 281 
6 Гринив В. Праязык и символ. Украинская академия оригинальных идей. – К.: Логос, 

1999. – С. 81. 
7 Eco U. Interpretacija I nadinterpretacija // Brooke-Rose C., Culler J., Eco U., Rorty R. 

Interpretacija I nadinterpretacija. – Kraków: Znak, 1996. – S. 45-66.  
8 Крамарчук Х.П. Поетичний образ архітектурно-предметного середовища (на прикладі 

української народної архітектури). Дисертація канд. архітектури. – Львів, 2004. – С. 112-
129. 
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– образ і значення”1 О.Потебні, „слово≡іконообраз”2, де слово 
трактується як ідеальний символ; „слово –– словообраз”. Словообраз 
розкривається через ідеобуквографеми азбуки (кирилиці), що завжди 
передбачають конкретний образ і форму3 і через кольоро-фоносимволізм 
букв.  

Запропонований лінгвосеміотично-структурний аналіз використовує: 
1) п’ять характеристик слова (онтологічна, антиномічна, символічна, 
канонічна, синтетична), розкритих В.Лєпахіним4; 2) правила тлумачення 
слова, що відображають підходи в народній етимології. А саме: 
каламбурний метод кодування-розкодування смислового сенсу слова, що 
є грою асоціативними зв’язками і базується на звукових ефектах, на 
ідеографічно-формотворчих аспектах букв, на методі анаграми – 
переставляння літер, складів або часткової анаграми (зміна голосних при 
збереженні приголосних або часткова зміна голосних), виявлення 
скорочених слів-понять. Усе це є засоби „вільної поетичної етимології”, 
розкриті Л.Плющем; 3) використовує схему лексичного аналізу 
Л.Кудик5.  

Алгоритм лінгвосеміотично-структурного аналізу працює в 
результативному полі (формалізована мова отриманих результатів): 

1) смислове трирівневе словесне дерево поняття, т. зв. структурно-
смислова детермінація поняття (укладається на основі наукового і 
народного етимологічного аналізу синонімів, омонів, паронімів); 

2) генотипно-морфотипний6 прояв архетипу (область предметного 
значення поняття, всі можливі конотації) укладає набір знаків; 

3) ієрархічний рівень семіотичного статусу символу і його знакового 
представлення (символьно-знакові системи); 

                                           
1 Іваньо І.В., Колодна А.І. Мистецтво слова і психологія творчості в естетичній 

концепції О.О. Потебні // Потебня О.О. Естетика і поетика слова. – К.: Мистецтво, 1985. – 
С. 14. 

2 Лєпахін В. Ікона та іконічність / Пер. з рос. Т.Тимо. – Львів: Свічадо, 2001. – С. 127-
137. 

3 Хмельовський О. Теорія образотворення. – Луцьк: ЛДТ, 2000. – Кн. 3: Категорія 
образу. – С. 317. 

4 Лєпахін В. Ікона та іконічність / Пер. з рос. Т.Тимо. – Львів: Свічадо, 2001. – С. 133-
137. 

5 Кудик Л.Г. Психолінгвістичні і лінгвістичні передумови роботи з текстом. – Львів, 
2002. – С. 61. 

6 Генотип – це носій інформації Логоса в Слові через мову нації, що є формотворчим 
визначником проявлених знань народу через Слово (як ідеографічний знак (ідеограма) та 
ідеобуквографему в слові). Слово є складовою формування образу в свідомості, що 
визначається зовнішнім предметним світом, внутрішнім психічним світом людини, 
культурою і мовою народу. Генотипний прояв образу це – національний формовияв знаку, 
його формоутворення та колорит образу. Порівняймо “теогенотипність” за 
О.Хмельовським видообраз (слово-первень), що виявляє закон взаємозв’язку 
онтологічного та екзистенційного у Полі Духу людини та суспільства // Хмельовський О. 
Теорія образотворення. – Луцьк: ЛДТ, 2000. – Кн. 1 – С. 128. 
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4) прасимвол (слово-первень), прасенс, праформа, які частково 
виражені у ідеобуквографемі1;  

5) національно-культурні моделі фундаментальних форм 
життєдіяльності людини виявляються на основі однокореневого куща 
багатьох понять, їх багатознакового, але формотворчо-
смисловоподібного представлення, що відображає історично-етнічний 
духовний досвід. Національно-культурна модель дає змогу виявити і 
сформувати ієрархічну просторову структуру картини світу: 
1) сакральний, 2) культовий, 3) мирський простори. 

Отже, лінгвосеміотичний структурний аналіз має такі послідовні 
критерії оцінки поняття:  

1) Канонічна характеристика – “змістова форма” поняття, його 
предметна область значення, що формується синонімами, діалектами, 
розмовно-просторічними елементами.  

2) Онтологічно-символічна характеристика (відображає принципи 
поіменування речей і понять дійсності та відповідно розкриває первісний 
смисл слова – наукова та народна етимологія, що відображає поєднання 
в мові через слово буття видимого і невидимого). З етимології поняття 
про реалію виявляємо її архетип, що дає нам первинну форму, матерію 
та первинні можливі функції її реального образу. 

Синонімічна градація, що є носієм генотипно-морфотипної 
характеристики архетипу, та етимологія розкриває систему естетико-
етично-моральних цінностей етносу, допомагає скомпонувати 
трирівневе словесне дерево певного поняття: 1) мова божественна 
(універсально-теоретична), 2) мова священна (природа та біологія 
людини), 3) світська (мова предметно-побутова), а також виявити слово-
первень, що є носієм архетипу, первісного божественного смислу, 
відкритого народові і часто постає через генотипно-морфотипну 
характеристику архетипу як національно-культурна модель.  

Наприклад, синонімічний ряд: призьба, присьба, лада, насип, висип, 
спризьба, мосток≡лавки (Прикарпаття), прихата, пребук2, посада – 
підмурок, фундамент, підвалина, загата, гребля, гребень, завалина, 
заваленка –бита присипка навколо хати для тепла і сидіння3, має 
закладену в собі ідею любові, злагоди, ладу (сидіти на призьбі – „бути у 
злагоді”) та як знак поясу хати має значення сили й влади, родової і 
народної Ради-суду, присяги, і, як бачимо, є смисловим і уподібненим за 

                                           
1 Ідеографія – вираження понять за рахунок зорових образів, при якому зорові образи 

є способом вираження на перший погляд неспоріднених, абстрагованих понять: простих і 
складних, у яких конкретні зображення стають знаками і символами ідей // 
Флоренский П.А. Simbolarium (словарь символов) // Труды по знаковым системам – № 85. – 
Тарту, 1971. – Вып. 284. – С. 522; Ідеобуквографема – буква розуміється як графічний знак, 
що передає певне поняття або ідею даної мови. 

2 Аркушин Г. словник західнополіських говірок. В 2-х т. – Луцьк: Вежа, 2000. – Т. 2. – 
С. 83. 

3 Толковый словарь: В 4-х т. / Сост. В.Даль. – М.: Государственное издательство 
иностранных и национальных словарей, 1955. – Т. 3. – С. 443. 
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формою аналогом „круглого столу”. З даного синонімічного ряду 
первинне значення слова „призьби” і „лади” аналогічне. Присьба – від 
санскр. слова “прі”, “пріас” – кохання, кохати. Лада – назва жінки; Лад, 
Ладо – чоловік. Прія (Фрія) та Лада – богині плодоношення, шлюбу, 
кохання, родинного вогнища. У словах „призьба”, ”лада” і їх 
матеріально-конструктивному уявленні втілена ідея двобуття чоловіка і 
жінки. Ці смисли є мовою священною, якій на трирівневому словесному 
дереві відповідатимуть образи наваленої по периметру глини, землі: 
насип, висип, підмурок, гребень, гребля, загата. Порівняймо паронім 
„приспа” – засипка до каші (гуща), і „зварити кашу з кимось” – бути у 
злагоді, домовитись. 

Проведемо аналіз кореневого куща слова „призьба”. Корінь слова 
зберігся в словах: “приятель”, “приязнь”1, у словах „присьно” – вічно, 
сердечно. „Приснъ” – близький, рідний2, „присяга” – дотикатися якогось 
предмета, землі (судні ради в селі відбувалися коло призьби), і крім того, 
омонім „присьба” – різновид судної лави. Як бачимо, мова божественна, 
поняття „присьба” має смислове розкриття ідеї правди, істинності і ладу 
світу. 

Осмисленому образу призьби на мові світській відповідатимуть 
понятя, „опока” – кам’яна основа споруди, „окладина” – обв’язь 
дерев’яна, „мосток≡лавки”, (лавка – „бесідка” для розмови), „прихата” – 
зашальована дошками призьба. Ці словесні поняття характеризують 
інший матеріал виконання – камінь і дерево, а не первинний глиняно-
земляний насип. Так укладається трирівневе словесне дерево поняття. В 
даному проведеному аналізі використано й антиномічну характеристику 
поняття. 

3) Антиномічна характеристика виражає рівень розкриття 
внутрішнього змісту завдяки омонімам, паронімам – це пошук змісту 
слова завдяки видобування „прасенсу з сенсу різних слів одного 
кореневого куща”3. Антиномічна характеристика послуговується 
поетичним прийомом ономатопеї.  

4) Синтетична характеристика представляється народно-усталеними 
поняттями, вербальними стереотипами, „постійними епітетами”4, а 
також евфемізмами, наприклад вогонь – „свята жижа”, прийомом 
антономасії. Характерні епітети, що є генотипно-морфотипним проявом 
архетипу, вводять у вищий семіотичний статус у символьно-знаковій 
системі предметну річ, явище. Наприклад, білий/красний, щирий (білий, 
                                           

1 Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні. – К.: Молодь, 1989. – С. 86-87. 
2 Словник старо-слов’янсько-український / Скл. Л. Белей, О.Белей. – Львів: Свічадо, 

2001. – 330 с. 
3 Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка: у глиб у надра слова: Дванадцять статтів / Передм. 

Ю.Шевельова. – К.: Факт, 2001. – С. 273. 
4 Лисюк Н. До змісту терміна „Постійний епітет”// Проблеми українського 

термінологічного словникарства в мистецтвознавстві й етнології: Наук. зб. пам’яті Миколи 
Трохименка. – К.: Ант, 2002. – Т. 1. – С. 124-130. 
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щирий гриб, без якого немислима страва на Різдво), біла глина, а 
жовтуватий колір глини – це вже глей. Також мають високий 
семіотичний статус епітети: диво, рай, новий, старий, чистий, писаний, 
Божий, святий.  

Наприклад, світлиця опоетизована як „світилка”, “пролюдна хата”, 
“нова хата”, “тиха хата”1, “чиста хата”, “зала”2 є найсвітлішою 
кімнатою у хаті, кімнатою для гостей, багато розмальована та убрана 
сушеним гіллям, в образах, у кілочках з вінками. А паронім „світилка” 
означає дівчина на весіллі, що носить шаблю, вбрану барвінком і 
калиною (символ нареченого і нареченої) та трійний свічник. Отже, 
світлиця має високий семіотичний статус серед функціональних 
приміщень у хаті і, як бачимо, є символом дівчини.  

Також завдяки епітету можна визначити семіотичний статус збіжжя в 
різних етнографічних регіонах. Волиняків називали булочниками, тому 
що вони вирощували білу пшеницю, у бойків – білим збіжжям є овес (і 
дідух у них вівсяний), для пн.сх. Полісся – визначальним є жито. 
Кукурудза як пшеничка і цариця іменувалася на Поділлі. Тоді 
архетипний образ на Різдво „дід-дідух” укладений з усіх видів зернових 
культур буде символом об’єднання усіх історико-етнографічних 
осередків України.  

Прийом антономасії (надання власної назви загальній) дає 
можливість ввести річ дійсності в ієрахію священної або смислово 
ціннісної (тополиний шлях, вербові вулички, циганська або митарева 
дорога – (хвиляста і покручена), Боже віконце (покутнє)). І.Манжура 
писав, що будь-яке пташине яйце називалося крашанкою (червоно 
фарбоване) на Катеринославщині (тепер Дніпроперовськ), тому що 
слово яйце (мова природи) вважалося непристойним3 (пояснення моє – 
К.Х), тоді як на Бойківщині крашанка має синонімічну назву сливка, 
слива4 (уподобана колірна градація крашанки – сине-фіолетова). Бачимо, 
що тут виражається принцип морфопсихічної пов’язаності людини в 
етнографічних регіонах до кольористики і форми і семіотичний принцип 
ізоморфності при співставлені форми сливки і яйця-крашанки.  

Великий синонімічний ряд та постійний епітет, персоніфікація і 
антропоморфізація поняття вказує на священний, архетипічний образ 
для певної етнографічної групи, вводить у вищий семіотичний статус 
знаки природи, побуту, архітектурних форм.  

Наприклад, на Поліссі – це семикрапчасте сонечко (божа коровка, 
зозулька, Ганночка, Андрійко, відьмочка, Парасочка, Петрик, панночка, 

                                           
1 Гуцульські говірки. – Львів: Ін-т українознавства НАН України, 1997. – 232 с. 
2 Етнографія Києва, Київщини. – К.: Наук. думка, 1986. – С. 180. 
3 Смолій Ю. Особливості термінології писанкарства Катеринославщини // Проблеми 

українського термінологічного словникарства в мистецтвознавстві й етнології: Наук. зб. 
пам’яті Миколи Трохименка. – К.: Ант, 2002. – Т. 1. – С. 103. 

4 Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. – К.: Наукова думка, 1984. – Ч. 2 (О-
Я). – 515 с.  
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жидівка, пенколода, погоджа, рабушок, сердичко, Федора-комора, 
цібрушка, щедрик, Юрік, Ярушка);  

лелека (бусел, бусько, бусяк, бойцун, волохини, бусяк, Іван-кликотун, 
боцян, Яків, Іваниха, Текля); 

білий знак ззаду лісової козулі має широкий діапазон метафоричного 
співставлення у синонімах: газета, тарілка, пляма, шапка, пудхвосник, 
платок, письмо, таблиця біла, таблиця козєча, фартух, фартушок, букет 
задній, пасок, дитяча шапка, ласточка (як розуміння білого клину, 
плями), люстро, квітка, затулка, ріпиця, китиця, кремль, ковтас. 
Уподобаний образ напевно пов’язаний і з розумінням архетипного 
образу кози у новорічному обряді під назвою „Коза” на Поліссі і Волині 
та такий самий обряд, але під назвою „Меланки” проходить на Поділлі, 
Середній Наддніпрянщині, де головним героєм постає вже Меланка, а не 
коза. 

кракани на Поліссі (як засіб для просушування горшків) мають 
синонімічну градацію: вішак, вишалки, карак, козел, ракоши, ральця 
расухі, рогає, рогачі, рогульки, рожни, росоха.1 Всі синонімічні назви 
відображають конструкцію смисложиттєвого архетипу в просторі: 
роздвоєності одного (рогач) та крокову ступененість. І та ж форма кола-
стовбура здебільшого молодої сосни з кроком обрубаного гілля служить 
засобом для сушіння сіна, льону, збіжжя на Бойківщині і має назви: 
лабаня (асоцітативна аналогія до поняття ноги); остерва, островка, 
драпак, страпачка, рапача, остоговина, рабані. Але у всіх цих назвах 
зберігається національно-культурна модель Світового дерева, Берегині 
як фундаментальних  світоглядних форм життєдіяльності людини.  

Численність епітетів і різновидів на Західному Поліссі до страви 
борщ (білий, зелений, чорний, червоний, холодний)2 вказують, що це є 
улюблена і святкова страва, так само і пляцки з тертої бульби (дерун, 
баба, бабка, боцюн). Синонімічна градація поняття деруна є 
метафоричним перенесенням на страву смислових характеристик 
священних понять для українців: птаха лелеки, а також баби – як 
прарідні. Виявлення таких регіональних особливостей допоможе 
визначити знакову систему їжі, побуту, архітектури, що буде 
оригінальним образно-формотворчим засобом для формування 
середовища для розвитку пізнавального туризму в Україні. 

Отже, чим більше синонімічних градацій, метафоричних ускладнень 
на одне поняття, тим вищий семіотичний статус має річ, явище, поняття 
в середовищі. 

До синтетичної характеристики поняття входить аналіз 
ідеобуквографеми та кольоро-фоносимволізму. Смисловий аспект букви, 
                                           

1 Аркушин Г. Словник західнополіських говірок. В 2-х т. – Луцьк: Вежа, 2000. – Т. 1 – 
354 с.; Т. 2. – 456 с. 

2 Аркушин Г. Словник західнополіських говірок. В 2-х т. – Луцьк: Вежа, 2000. – Т. 1 – 
354 с. 
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її кольоросимволізм побудовані на принципі фізіогноміки світового 
буття і це дає змогу зробити судження, що „буква кирилиці потрактована 
не тільки літерою-звуком, а й як ідеографема”1. Виявлено ототожнення 
ідеографеми букви, ідеографії слова до явища і предметно-просторової 
форми дійсності, яку вони визначають. Наприклад, ідеографема букви Ф 
(“ферть”) – визначає смислову активність предметно-просторової форми, 
що має абстрактну форму у вигляді „Ф”: фігура, фіртка, фіґляр-
фокусник, фіфа, фелон. Поняття „фелон” як верхня риза священика, 
формотворчо виражена через модель Ф – „ферть” і „зображає Всеосяжну 
Божу справедливість”2. До розуміння поняття „Фігура” входить образ 
Хрест-Розп’яття. Образна активність диму надає йому синонімічного 
означення „Фіґури” ще напевно з того часу, коли дим мав функцію 
сигнального повідомлення. Як бачимо буква Ф – „ферть” є 
першотектоном3, де відображено недиференціацію форми й змісту: рух 
сфери навколо осі. О.Потапенко розшифрував кирилицю і вважає її 
всесвітньою молитвою, де ідеобуквографема Ф – „ферт” має дуже 
високий семіотичний статус – це Бог-Отець4. О.Хмельовський вважає, 
що самоназви кирилиці на відміну від фінікійської мови не мають 
стосунку до предметного світу, а позначають поняття духовного 
взаємозв’язку Всесвіту-людини-Бога, відображають зміст суті життя 
людини на землі5. Так виявляються і систематизуються національно-
культурні моделі середовища і серед них це ідеобуквографема Ф.  

Ідеографема Ц (“ці”) – виявлення осі, центру у поняттях: ціль, цятка, 
циба (довга нога), цибуля, цирк, церква, цяця. Вода +ця стає водиця й 
отримує статус священної. Про звуко-смисловий зв’язок писав 
Г.Башляр: «фонетичне звучання слова (означник) космологічно 
мотивується смисловим змістом»6. Отже, у словах і позначених ними 
речах, явищах працює принцип ізоморфності (подібності форми, будови, 
функції, смислу) мікро- і макрокосмосу. Такі підходи до виявлення 
архетипних смислів слова як каламбурна методика розкодування, як 
вільна поетична етимологія, як ідеографема букви в слові стає 
зрозумілим, якщо врахувати останні дослідження з психобіології 

                                           
1 Крамарчук Х. Проблематика нормативної термінології словника архітектурних та 

предметно-просторових форм // Проблеми української термінології: Збірник наукових 
праць. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 155-162. 

2 Гоголь М. Роздуми про Божественну Літургію. – С. 6. 
3 Першотектони (пізнавальні структури) – відображають органічну єдність форми та 

її семантики. Першотектони вважають “універсальною мовою”, “азбукою людських ідей”, 
“праформою”, праобразом, першообразом. Вони базуються на геометричних символах 
(крапка, коло, пряма, вертикаль, горизонталь, квадрат, хрест, S – лінія та спіраль). 

4 Словник символів / За ред. Потапенко О., Дмитренко М. та ін. – К.: Народознавство, 
1997. – С. 9. 

5 Хмельовський О. Теорія образотворення. – Луцьк: ЛДТ, 2002. – Кн. 2 – С. 68.  
6 Башляр Г. // Культорология ХХ век. Энциклопедия – С.Пб.: Университетская книга; 

ООО „Алетейя”, 1998. – Т.1. (А-Л) – С. 55. 
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людини: структура коду текстів ДНК є набором графічних знаків „букв” 
і відповідає структурі мови етноносія1. 

5) Лінгвосеміотично-структурний аналіз поняття про певну річ, 
явище виводить на рівень слова-первня2, яке виявляється як простий 
базовий архетип і в знаковій системі етносу є національно-культурною 
моделлю фундаментальних світоглядних форм життєдіяльності людини. 
Сволок – є знаковим представленням смислової національно-культурної 
моделі „дід” (виявлена згідно з синонімічною градацією. Сволок має 
часто вирізьблену композицію „яйця життя”, „квітки життя”3.  

У процесі лінгвосеміотичного аналізу важливим результатом є 
виявлення генотипно-морфотипної характеристики архетипу.  

Розглянемо на прикладі генотипно-морфотипний прояв архетипу 
гори-пагорба, який дає змогу реконструювати архетипні, вічно 
впізнавані формотворчі моделі в середовищі, незважаючи на 
нашарування смислу через багатоваріантне поіменування або історично 
складену багатозначність. Наприклад, пірамідальноподібна конструкція 
стягненого в купу (дерева) розуміються як „ватра” на Гуцульщині, на 
Поліссі – як „костер” (костер – місце вогнища, споріднене з др. костьръ 
”купа трупів”, псл. kost (ь) rъ – “купа, стіс, щось нарубане”)4. Стягнене 
сіно і збіжжя в купу розуміють як „копа, копиця” — первісно “нарита 
купа землі”, споріднене з литовським, що означає «могила, кладовище». 
Форму гори розуміють як „стіг” (стягнене вкупу), як „остров”, „окенце” 
(кладка снопів по колу)5, „столець” – в’язка снопів, складені колом, 
„плав, плавок” – великий стіг снопів у полі. І для кожного українця 
форма гори є образом могили. Ці предметно-просторові форми є 
символами маркування центру світу в просторі, уславлення предків, 
пам’яті, далекоглядності і варти вежі. Вони є формотворчо і ціннісно-
смислово тотожними, а різняться лише засобами вираження (дерево, 
земля, збіжжя, трава). Усе це – архетип, „який в різні епохи реалізується 
образами, що можуть відрізнятися засобами вираження, але структурно 
утворюють певні прототипи”6. 

                                           
1 Гаряев П.П., Тертышный Г.Г., Леонова Е.А., Мологин А.В. Волновые 

биокомпьютерные функции ДНК // Сознание и физическая реальность. – 2001. – Т. 5. – 
№ 6 – С. 30-48. 

2 Наприклад, слово „врата” є слово-первнем щодо поняття про ворота. Врата (на 
санскр. означає Закон Божий, або обітниці). Святі врата ≡ Райські врата ≡ Царські 
врата – ці постійні епітети є генотипним проявом архетипу. Слово „Кобзар” (людина з 
місійним покликанням (смислово мова божественна)) є словом-первнем по відношенню до 
слова „бандурист” (той, хто грає на бандурі). „Обрус” –– слово-первень щодо слова 
„скатерка”. Обрус – святкова скатерка, вводить стіл у семіотичний статус престолу. 

3 Друнвало Мелхиседек. Древняя тайна цветка жизни. – К.: София, 2001. – Т. 2. – 256 с. 
4 Етимологічний словник. В 7-ми т. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 3. – C. 52. 
5 Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. – К.: Наук. думка, 1984. – Ч. 2 (О-Я). – 

С. 17, 28. 
6 Кримський С.Б. Архетипи української культури // Феномен української культури: 

методологічні засади осмислення: Зб. наук. праць – К., 1996. – С. 97. 
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Архетипи в процесі пізнання через словообраз отримують генотипну 
характеристику образу (внутрішній духовний смисл і його 
абстрагований зовнішній прояв у фоносимволізмі й ідеографемі букви та 
знаковому матеріало-формотворчому представленні), а морфотипна 
характеристика виявляється через багатообразність і багатознаковість 
осмисленого в слово архетипу. Отже, необхідною умовою аналізу 
світобачення етносу, формування його основних світоглядних категорій 
є виявлення глибинних структур архетипу. Архетип в образі 
структурується і функціонує як: 1) словообразна фіксація, “вербальні 
стереотипи”1, що є генотипною характеристикою образу, 2) фіксація 
морфотипу в архетипі через національно-культурні моделі як 
фундаментальні форми життєдіяльності людини, що відображають 
світогляд народу.  

Пошук предметної області значень архетипного поняття, його 
конотації, тобто його генотипно-морфотипної характеристики 
багатообразної трансформації, яка є результатом перетворення 
психічних переживань, етнічної історії в базові національно-культурні 
моделі духовного досвіду (Трійця-Тризуб-Цар, Цар-кущ, Цар-рогач-
Спориш, Берегиня-Покрова-Оранта-Премудрість, Дід-Дідух, Баба-Бабка, 
Фіґура2 і інш.). 

Розглянемо як виявлялася національно-культурна модель. Пошук 
спільного кореневого куща у предметній області значень визначає назву 
моделі і часто є словом-первнем. Модель “дід-дідо-дідух” втілена у 
формах: жмутку, чуприни, бороди, коси, віхи, букета3 – „квітки”, що 
мають синонімічне поняттєве означення „дід”. Національно-культурна 
модель “дід-дідо-дідух” має смислове навантаження або „духовний 
образ” Творця і добродія світу, всеживого предка роду і культурного 
лицаря, як міфологічна поява місяця4 і як посередника між Богом і 
людиною. Слово „Дід” містить символіку і важливість першого й 
останнього снопа, як символ завершеної справи. „Трав’яний дід”5 – 
залишений жмут трави, прикрашений квітками (біля нього клали 
окраєць хліба і дрібку солі), коли закінчували косовицю. Форми снопа 
Дід, Дідух, Дідух-рай – це місце перебування духів дідів-прадідів (дідуха 
розглядали як „боготвореного предка роду”, „культурного лицаря”, 
міфологічну постать)6, дідуха лемки називали „король”. На Свят-вечір на 
                                           

1 Семиотика и язык архитектуры: Сб. научн. трудов / Под ред. Е.И.Россинского. – М., 
1991.  

2 Крамарчук Х.П. Поетичний образ архітектурно-предметного середовища (на прикладі 
української народної архітектури). Дис. ...канд. архітектури. – Львів, 2004. – С. 97-105, 137-
138. 

3 Букет – композиція, що складається з окремих 3-5 і більше „гілок” або „галузок”, 
розташованих віялоподібно (радіально), пірамідально, деревовидно. 

4 Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого 
Вечера. – Репринт. вид. 1928 р. у Львові. – К.: Сінто, 1994 – С. 65, 78. 

5 Потапенко О. Сінокіс // Словник символів / За ред. Потапенко О., Дмитренко М. та 
ін. – К.: Народознавство, 1997. – С. 116. 

6 Там само. – С. 44. 
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Поділлі ставили перший обжинковий сніп з червоною стрічкою – 
„квітку”1, а також під словом „дід-дідух” розуміють розкидану солому 
по хаті, „дід” це – опудало на Поліссі і „баштанний дід” на півдні 
України, „дід” – це качан кукурудзи, часто оброслий рильцями та 
снопики кукурудзи, „дід” це і кущистий лопух, а під поняттям „діди” – 
розуміється форма згорблених тіней по кутках хати. „Дідо” – домашній 
дух. „Дід” – одна із синонімічних назв сволока. “Дідова борода” – 
жмуток недожатих колосків на полі, скручених, заплетених косою, 
прикрашених квітами і стрічками. Останній сніп первинно на „бороду 
Волосові”2, яка осмислена як „борода житнього діда”, „рай”, „коза”3. 
Борода як символ потенційної життєвої сили зерна, осмислена: 1) як 
жертва Богу (Спасова Борода); 2) жертва предкам; 3) природі. На 
Гуцульщині перед Великоднем відомий звичай „гріти діда” (збирати 
дідові офіру з продуктів, бо він постив цілий рік за нас грішних) або 
„палити бороду дідові”, його гріти, тобто борода діда асоціюється з 
формою копиці-ватри. Отже, складений акуратно хмиз на ватру має 
смислове навантаження предка-діда, Ідейний зміст моделі “дід-дідо-
дідух” – можна означити як дух-предок, що охороняє дім, знахар, спадок 
матеріальний та духовний (дідизна). Національно-культурна модель“дід-
дідо-дідух” має синонімічну характеристику на Бойківщині як „косиця” 
– це і форма довгого пір’я на хвості півня, букет, фонтан і водограй, 
хохол(чуб), овес, похилений на один бік (така предметно-просторова 
форма відома нам як Спасова борода). Бачимо проявлення слова-первня 
„дід-дідух”, що відображає закон тривання етносу: пієтизм до предків, 
культурних лицарів, героїв, пророків, що є посередниками між 
найвищим Єством – Богом і народом.  

Ідея українського прасимволу розкривається і виявляється через 
національно-культурні моделі, які відображають концепцію відходу від 
матеріального тільки знакового до духовного, символічного (перехід 
свідомості на рівень мови божественної). Смисли національно-
культурних моделей базуються на двох принципах світобуття: 
1) принцип сотворення світу (Найвисше Єство і його проявлені іпостасі, 
жіноча персоніфікація (Берегиня-Покрова-Орантата-Софія 
(Премудрість) і чоловіча персоніфікація – Логос-Слово-Христос); 
2) принцип спасіння світу і вічного життя: через Христа-Спасителя і 
всеживого предка народу, прарідні (національно-культурні моделі 
прарідні „дід-дідух” та „баба-бабка”), пророка-лицара народу, що є 
посередниками між людиною і Богом.  

                                           
1 Календарні звичаї та обряди // Українці. Історико-етнографічна монографія у двох 

книгах. – Опішне: Українське народознавство, 1999. – Кн. 2. – С. 329. 
2 Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо „Москалевої криниці”: Дванадцять статтів 

/ Передм.Ю. Шевельова. – К.: Факт, 2001. – С. 141-142. 
3 Там само. – С. 132. 
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Висновки: базовими семіотичними принципами виявлення 
семіотичного статусу символу його ієрахіїї знакового представлення є: 

1) принцип ієрархії моральної дії (ідея прасимволу); 
2) принцип структурно-смислової детермінації (слово – первень та 

його смислове нашарування, перехід з мови природи і світської на мову 
божественну, що дає нам трансформацію архетипу як несвідомого 
стихійного на смислово-духовне його осягнення, перехід від культового 
до пієтичного і  сакрального в архетипі); 

3) принцип морфопсихічної пов’язаності та фізіогноміки світового 
буття (залежність внутрішніх ознак від зовнішнього вигляду) дає змогу 
виявити семіотичний статус предметів (головне і другорядне), розкрити 
букву не тільки як фонему а й як ідеографему букви, словообразу, а в 
майбутньому і характерні риси етнографічних груп в Україні на основі 
фонетичного символізму: фонетичних особливостей живої мови, 
вокалізму голосних, коли звуковий образ і відповідно словообраз 
впливає на розуміння явищ і предметно-просторової форми та водночас 
відображає ментальні особливості етнічних груп (заміна у Закарпатті 
КВ-ХВ на Ф “ферть” і ствердіння приголосних може вказувати на 
заповзятість; прикриття голосних звуком г – “глаголь” на Поліссі і 
Поділлі може характеризувати дієвість (ритміка букви г) та звернення 
всередину себе, а прикриття звуком “в” – „веди” на Галичині може 
виражати ознаку гоноровитості та суєтливого вертіння)1; 

4) на основі попередніх постає семіотичний принцип ізоморфності; 
5) принцип бінарності, що поділяється на принцип доповненості 

(спорідненості) та принцип протиставлення (чужорідності). 
Подальшим напрямом досліджень є формування образів для 

представлення іміджу України у світі, для розвитку пізнавального 
туризму. Постають ще не досліджені питання: який є звуково-
кольоровий архетип етико-інтуїтивного та логіко-сенсотворного 
соціотипу українця, яка етносова тональність, потрібно виявити 
найвищий семіотичний статус архетипних образів з природи, людської 
поведінки, архітектури, предметного побуту, які формують через масу і 
простір середовище. Матеріал статті ще не відповідає на ці запитання, а 
тільки вказує лінгвістичні шляхи дослідження національної семіосфери.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Крамарчук Х. Поетичний образ архітектурно-предметного середовища (на прикладі 

української народної архітектури): Дис. ... канд. архітектури. – Львів, 2004. – С. 135. 
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ХУДОЖНЯ РЕАЛІЗАЦІЯ  

ХРОНОЛОГІЧНО МАРКОВАНОЇ (ЗАСТАРІЛОЇ)  
ЛЕКСИКИ ЯК ТЕМПОРАЛЬНОГО  

ПОКАЗНИКА ЕПОХИ 
 

У статті досліджується художня реалізація хронологічно 
маркованої (застарілої) лексики як темпорального показника епохи. 
Автор переконаний, що для достовірного відображення історичних 
подій письменнику необхідно знайти адекватні мовленнєві засоби, 
оскільки принцип історизму художнього відображення передбачає не 
тільки історично правильне розкриття ідеї, а й точне (у мовному 
відношенні) її художнє втілення. 

 
Лексикологічні дослідження останніх років характеризуються 

підвищеним інтересом до еволюційних проблем розвитку мови, до 
механізму удосконалення засобів лексичної номінації. 

Серед лексичних елементів сучасної української літературної мови, 
семантична структура яких містить інформацію про певну часову 
маркованість, ґрунтовно досліджувалися неологізми (А.Брагіна, 
А.Ликов, В.Лопатін, Н.Фельдман). Застарілий шар лексики випав з поля 
зору лінгвістів і розглядався лише побіжно, в переважно як засіб 
створення історичної стилізації. Написання статті зумовлено тим, що 
зростає наукове зацікавлення хронологічно маркованою (застарілою) 
лексикою у лінгвістичному, загально-історичному та культурологічному 
планах, бо ця група лексем тісно пов’язана  з матеріальною і духовною 
культурою народу.  

Специфічні особливості мови, що відрізняють її від інших суспільних 
явищ, полягають у тому, що мова, як засіб спілкування, обслуговує 
суспільство. Розвиток мови прямо залежить від розвитку мислення, від 
життєвої практики, що ускладнюється, від форм спілкування, від 
історичного розвитку носія мови – народу. Мова – це хранителька 
історичної пам’яті народу. Вона не просто його супутниця на історичних 
шляхах розвитку, а й діяльна сила, від якої значною мірою залежить 
вибір цих шляхів. Мова забезпечує „часову тяглість і безперервність 
життя, збереження органічності і оригінальності світосприймання етносу 
при зміні його історичних форм”1. 

Незважаючи на різноманітні причини, які викликають мовні зміни, їм 
усім властива тенденція до збереження  мови у стані комунікативної 
придатності, тобто всім процесам перебудови в мові, звичайно, 

                                           
1 Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич, 1994. – С. 167. 
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„протистоять процеси гальмування, спрямовані на закріплення і 
консервацію наявних мовних засобів і на перешкоду наступу різких 
змін”1. 

Ш. Баллі виходить з того, що „мови безперервно змінюються, однак 
вони можуть функціонувати тільки не змінюючись”2. Якраз це 
вважається парадоксом мови. Але насправді „мова далека від того, щоб 
функціонувати не змінюючись, як це буває з кодами, вона змінюється, 
щоб функціонувати такою”3. 

Тому мова одночасно є і спадщиною минулого, і сучасним 
результатом безперервного перетворення її людиною в процесі динаміки 
пізнання. 

У кожний конкретний момент часу мовні зміни незначні, що і дає 
змогу вивчати систему мови як стабільну. Постійні зміни в мові, тобто 
поява нових слів і словосполучень, випадання з мови застарілих 
елементів не позбавляє словник відомої стійкості і стабільності. І не 
тільки тому, що при цьому завжди лишається коло елементів стійких, не 
схильних до змін, а й тому, що процес впровадження нових слів і виразів 
та процес випадання застарілих мовних одиниць – процеси різного 
ступеня інтенсивності. Процес випадання слів і виразів, безумовно, 
більш тривалий, ніж процес засвоєння нових мовних одиниць. Вихід 
мовних одиниць із вжитку є поступовим оскільки звужується вживання 
їх сполучуваності з іншими словами і змінами значень та стилістичної 
характеристики, поступовим переходом їх із розряду звичайних, 
активних елементів у розряд сприйманих, периферійних. 

Частіше всього випадання слів із мови пов’язане з періодами зміни 
поколінь. Таке більш чи менш тривале співіснування слів нових і 
застарілих створює умову для встановлення відомих регулярних 
відношень між ними. 

Характерно, що постійність і безперервність лексичних змін ще 
нічого не говорить про різноманітні ступені інтенсивності цих змін у 
різні епохи розвитку мови. Поступова еволюція словникового складу 
призводить у відповідних умовах, у певний історичний  момент до 
суттєвих його перетворень. 

Втрата слова або того чи іншого його значення – результат тривалого 
процесу архаїзації відповідного мовного факту. 

Застарілі слова, що є наслідком архаїзації певних лексичних 
категорій, не відразу випадають із мовного вжитку. Спочатку ці лексеми 
або їх окремі значення переходять із складу активної лексики до 
пасивної і лише потім, через тривалий час, рідко вживаючись у 
спілкуванні, поступово забуваються носіями мови. 

                                           
1 Серебряников Б. Общее языкознание. Форма, сущность, функции, история языка. – 

М., 1970. – С. 198. 
2 Балли Ш. Французская стилистика – М., 1961. – С. 18. 
3 Косериу Э. Синхрония, диахрония и история. Новое в лингвистике. – М., 1963. – 

С. 156. 
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Цей процес не є прямолінійним: у ряді випадків застарілі слова 
повертаються до активного запасу лексики мови. Прикладом може бути 
лексема гривня. Це слово у праслов’янську добу було назвою нашийної 
прикраси у вигляді обруча. Таку семантику успадкували й деякі 
слов’янські мови. Гривня (у письмових джерелах – гривна) була 
одиницею грошової системи Київської Русі, яка мала певну вагу і форму. 
Найбільш поширеними з ХІ ст. до 40-х років ХІІІ ст. були київські 
гривні, які мали шестикутну форму і вагу приблизно 140-150 г. Від 
середини ХІІІ до кінця ХІV ст. вони були замінені новгородськими 
гривнями – довгими брусками, що важили 200 г. 

Номен гривня з’являється в українській мові у 1918 р., коли 
основною валютною одиницею УНР стає гривня. З початку 1919 р. 
названа словом гривня реалія перестає існувати. У 1996 р. відбулася 
реабілітація лексеми гривня з введенням у грошовий обіг України нової 
валютної одиниці. 

Пасивний словник живої мови – відкрита система, кількість її 
одиниць необмежена. Кордон активного і пасивного словника рухомий. 
Така рухомість мови, здатність змінюватися дають їй можливість 
виконувати складні і різноманітні функції, сприяючи більш 
удосконаленому відображенню явищ дійсності, і перебудовуватися 
поступово, разом з перебудовою того суспільства, яке обслуговує мова. 

Застарілі слова становлять складну й багатошарову підсистему. Вони 
неоднорідні і різноманітні з погляду причин архаїзації, ступеня їх 
застарілості, можливості і характеру їх використання. 

За ступенем застарілості виділяються дві великі групи слів. Перша 
група включає лексеми, що зовсім вийшли з активного  лексичного 
складу мови і можуть вживатися лише зрідка у вигляді особливих 
словесних інкрустацій. Друга група охоплює такі лексичні одиниці, які 
сучасним носіям мови частково відомі, але знаходяться у складі 
пасивного словника і вживаються з певною стилістичною метою. 

Нерідко слова, що давно вийшли з активного вжитку, все ж не забуті 
мовцями, хоч і зустрічаються в їхній мові спорадично, і, навпаки, 
спостерігаються випадки, коли забувається і випадає слово, що 
перемістилось у пасивний словниковий запас порівняно недавно. Окрім 
того, що застарілі слова відмінні за ступенем своєї архаїчності, вони 
відрізняються ще й тим, що привело їх до складу застарілої лексики, 
тобто за причинами архаїзації.  

Іноді оновлення лексики літературної мови може пояснюватися 
„зрушеннями в контингенті його носіїв, змінами його діалектної і 
соціальної бази”1. Соціальним фактором вважають вплив нових явищ, 
речей і нових поглядів на ті чи інші явища. Часто з’являється потреба  
замінити назви, пов’язані зі старою ідеологією, методами, організаціями, 

                                           
1 Маслов Ю. Введение в языкознание. – М., 1975. – С. 255. 
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посадовими особами колишнього політичного ладу, новими словами, що 
відображають нову ідеологію, новий політичний лад. Зовнішні фактори 
розвитку словникового складу, безумовно, залежать від історичного, 
соціально-економічного розвитку суспільства, змін суспільних поглядів, 
розвитку матеріальної та духовної культури, від змін мовних смаків і 
звичок носіїв мови. 

Але при всій залежності мови від закономірностей історичного руху 
„мові як специфічному мовному явищу властиві власні внутрішні закони 
розвитку. Внутрішні закони мови – це закони її динаміки, її кількісних і 
якісних змін, переходу з однієї якості в іншу”1. 

Не викликає заперечення те, що мовні і позамовні фактори, які 
впливають на розвиток і зміни словникового складу, виступають не 
відокремлено, а в єдності. Ті зміни значень слів, які можуть розглядатись 
як результат розвитку самої мови,  завжди пов’язані з суспільною 
потребою, з мовними смаками носіїв мови. Зовнішні і внутрішні фактори 
розвитку словникового складу української мови знаходяться в постійній 
взаємодії. Зовнішні умови нерідко створюють лише стимул для 
словникових змін, а сам механізм лексичного перетворення визначається 
дією внутрішньо-системних відношень між елементами словника. Однак 
слід зазначити, що досить складно встановити причини архаїзації і 
визначати їх треба для кожного окремого слова або для групи слів. 
Аналізуючи хронологічно марковані слова з точки зору тих причин, 
через які вони перетворились у застарілі, більшість мовознавців 
називають першу категорію слів історизмами, другу – архаїзмами 
(М. Жовтобрюх, Б. Кулик, М. Шанський, М. Фоміна). 

Будучи виразниками відповідних понять, лексеми-історизми 
виступають, головним чином, у називній функції слова. Звертаючись до 
історії, доводиться давати громіздкі і не завжди точні описи зниклих 
реалій або називати їх „своїми іменами” – історизмами. 

Визначальною властивістю історизмів є їх співвіднесеність з двома 
часовими планами історії носіїв мови – сучасним і попереднім 
сучасному. 

Історизми – це лексичні одиниці, що перемістились із розряду 
хронологічно нейтральної лексики до розряду хронологічно маркованої, 
вони є єдиними назвами зниклих понять та предметів і виконують у мові 
номінативну функцію. 

Спостереження над семантичною структурою історизмів показало, 
що ним може бути слово, яке вийшло з активного вжитку повністю як 
лексична одиниця (царизм, земський), і окреме значення деяких 
багатозначних слів, актуальних в інших своїх значеннях, наприклад, 
кабала – одна із форм феодальної експлуатації – історизм; повна, майже 
рабська залежність – актуальне значення.  

                                           
1 Виноградов В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М., 1977. – С. 29. 
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Перша група історизмів – історизми лексичні. Це слова, що 
означають предмети, явища різних історичних епох, не використані 
сучасною мовою для номінації нових реалій. Застарілими стають 
частіше слова однозначні, що характеризуються семантичною 
одноплановістю. Наприклад: древляни, галера. Моносемантичні 
історизми – це переважно терміни історії та етнографії: записка, візир; 
терміни економічних та юридичних наук: подать, вира; військові 
терміни: шолом, кольчуга.  

Багатозначних лексичних історизмів, у яких застаріли всі значення, 
небагато: жупан – одяг, жупан – начальник жупи (жупа – область, 
округа); війт – сільський староста, голова самоврядування в місті з 
німецьким правом, голова міського суду. 

Друга група історизмів – семантичні. Для них характерне те, що одне 
із значень активного в даний час слова втрачене внаслідок зникнення 
відображуваної ним реалії. Наприклад, „ревізія” – у ХVIII ст. і на 
початку ХІХ ст. – перепис сільського та міського населення для 
нарахування податків; у сучасній мові – це обстеження чиєї-небудь 
діяльності для встановлення правильності і законності дій. 

Архаїзмом називають слово, що позначає актуальний для даної 
мовної спільноти референт, але характеризується ізольованістю 
фонетично-графічної, морфологічної, словотвірної чи лексико-
семантичної форми на тлі сучасної мовної системи: внаслідок чого в 
його семантичній структурі вирізняється сема „архаїчний”, що відносить 
його на периферію лексичного складу мови, з одного боку, та на 
периферію відповідного синонімічного гнізда, з другого, і надає йому 
експресивної конотації в мові та виразної стилістичної функції в тексті. 

Як елементи пасивного словника, архаїзми та історизми виявляються 
маркованою категорією завдяки своїй часовій відокремленості. Висока 
архаїчна забарвленість, експресивність, властива їм часова 
приуроченість виділяють застарілі слова серед інших стилістичних 
категорій, роблять їх цінним засобом художнього зображення дійсності. 
Через те, що вони рідко вживані у мові, архаїзми та історизми яскраві, 
своєрідні, контрастні іншим загальновживаним лексемам, і тому вносять 
у текст певне емоційне напруження. 

Архаїзми в художньому тексті перебувають у актуальнішій 
стилістичній позиції, ніж історизми, тому що на фоні своїх нейтральних 
синонімів їх незвичайність, експресивність здаються більш випуклими, і 
стилістичний вибір падає переважно на архаїзми. 

З появою нових значень застарілі слова можуть набувати нової 
емоційної або нової функціонально-стильової забарвленості, і тоді їх 
вживання в мові зумовлено не тільки семантичною, а й стилістичною 
парадигматикою. Можливість використання застарілих слів залежить від 
їх експресивності, внаслідок рідшої вживаності вони вносять у мову 
деяку незвичайність, виразність. Головною причиною звернення 
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письменників до застарілих слів є здатність цих слів набувати у 
контексті мовленнєвої стилістичної забарвленості, а також здатність 
сполучатись у деяких випадках з нейтральними лексемами різних 
функціональних стилів. Це викликає певний стилістичний ефект, 
внаслідок того, що їх стилістична забарвленість у синтагматичному 
плані не збігається зі стилістичним забарвленням у плані парадигматики, 
тобто в мовленні вони мають зовсім інше стилістичне значення. У цих 
випадках використання архаїзмів з метафоричним переосмисленням 
служить для реалізації таких рис художнього стилю, як образність, 
емоційність. 

А. Гвоздєв вважає, що можливість вибору загальновживаних чи 
архаїчних слів і робить їх предметом стилістичного використання. 
Загальною рисою всіх застарілих слів, на його думку, є те, що вони 
невживані у нейтральному плані і діловому стилі, а вводяться з метою 
надання експресивної забарвленості1. 

Збережений мовною свідомістю архівний фонд широко користується 
мовними засобами давноминулих епох, тобто він ширший не тільки в 
синхронному, а й у діахронному плані. 

Мова історичних художніх творів двопланова за своєю природою. У 
них успішно співіснують сучасна письменникові мова та мова 
зображуваної епохи.  Характер сполучення цих двох мовних стихій, їх 
обсяг, способи, прийоми введення елементів мови зображуваної епохи у 
тканину художнього твору можуть виявитися специфічними для різних 
авторів, спрямувань, жанрів. Розуміння місця та художньої функції 
різноманітних епох у системі художніх творів відображає своєрідність 
художнього методу письменника, його індивідуальну письменницьку 
манеру.  

При виборі виразних засобів у мові історичної розповіді перед 
письменником  постає завдання обробки сучасної йому мови таким 
чином, щоб це не суперечило художній та історичній правді. 

Одним із основних факторів, які визначають відбір виражальних 
засобів, є принцип історизму, що потребує наявності у творі на 
історичну тематику „справжніх слів епохи”, до яких і належать 
історизми та архаїзми. 

Історизми більш чітко закріплені за певною історичною епохою. 
Вони виступають у тексті в ролі темпорального показника, що відносить 
зміст твору до певного реального часу, тобто в ролі  тих особливих 
мовних засобів, що співвідносять зміст тексту з певним реальним часом. 

Власне архаїчна лексика більш нейтральна в цьому плані. Так, 
історизми боярин, воєвода є основними характеризаційними засобами в 
опису подій Київської Русі, тоді як архаїзми типу чадо, десниця можуть 
однаковою мірою бути співвіднесені з іншими періодами в розвитку 
держави. 

                                           
1 Гвоздев А. Очерки по стилистике русского языка. – М., 1965. – С. 118. 
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Дбаючи про доступність, загальнозрозумілість мови романів, 
письменники вводять у канву художніх творів переважно ті застарілі 
слова, значення яких зрозуміле сучасним читачам. Лиш незначна 
частина з них вимагає пояснення: „Вишатин батько Огнян служив у 
княжому вогнищі старим конюшим, а мати була рабою”1; конюший – 
одна з найвищих посад у давній Київській Русі. 

Найчастіше письменники вдаються до тлумачення значень слів у 
тексті через непрямий або прямий опис предмета чи явища: „Обличчя в 
імператора видалося Годоєві надзвичайно бліде і втомлене. Особливо 
зблідло воно після того, як Годой дав йому свою ябеду – писанину на 
вовчій шкурі”2. 

У деяких випадках у ролі прямих пояснень застарілого слова чи 
цілого виразу вживаються близькі за значенням слова або навіть 
синонімічні їм загальновживані лексеми сучасної читачеві мови: „І люд 
піднімався і валом валив до моїх полків, так що там не встигали  
спитати, хто й звідкіля, аби лиш мав самопал, чи спис або дрючок 
добрий – дейнегу3. Дуже часто спостерігається взаємозамінне вживання 
застарілих слів іншими лексемами синонімічного ряду: „Бо ж стільки 
князів, що й імен їхніх перелічити для простого чоловіка не  було 
спромоги, і загинуло враз, і не в битві, не в чеснім бою, не спис ламаючи, 
не в січі запеклій, а в пониженні, якому не відшукати ні подоби, ні міри 
ніде і ніколи в діяннях людських”4. В одному контексті поряд 
вживаються синоніми, один з яких є застарілим словом, а інший – 
нейтральним: „Даремно гніваєшся... Не про твоє життя йдеться, князю... 
Йдеться, аби за нашу кров і за наші животи прийшла перемога”5.  

Застарілі слова через їх високу архаїчну забарвленість, незвичність 
виділяються в контексті серед інших загальновживаних лексем. Однак їх 
зміст, стилістичне забарвлення сприймається тільки у сполучуваності з 
іншими словами. 

Однією з цікавих особливостей використання письменниками 
застарілих слів є тенденція до вживання сполучень двох синонімів: 
„Зозуля-зегзиця сіла на вербі й для них обох накувала наворожила 
стільки років, що й з ліку Гайка збилась”; „Якісь це незвичайні були 
таті-грабіжники”6. 

Ці стилістичні знахідки письменників яскраво передають специфіку 
живої народнорозмовної мови. Окрім того, введення синонімічних слів, 
одне з яких застаріле, у синонімічні ряди сприяє як підсиленню 
стилістичної значущості архаїзмів, так і витлумаченню їх значень. 

                                           
1 Білик І. Меч Арея: Роман. – К., 1990. – С. 27. 
2 Там само. – С. 213. 
3 Загребельний П. Я, Богдан: Роман. – К., 1983. – С. 22. 
4 Там само. – С. 49. 
5 Іванченко Р. Гнів Перуна: Роман. – К., 1995. – С. 300. 
6 Там само. – С. 24. 
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Багатозначність слова також можна розглядати  в історичному 
аспекті, тому що варіанти значень слів на певних етапах історії мови 
відрізняються в результаті семантичних зрушень та змін. Як справедливо 
зазначив Р.Будагов: „Полісемія одного історичного періоду часто не 
збігається або лише частково збігається з полісемією другого 
історичного періоду... Основне значення слова одного історичного 
періоду може виявитися неосновним або навіть бути відсутнім у другий 
історичний період. Лінгвіст не має права не рахуватись з динамікою 
безперервного розвитку мови”1. 

Апелюючи до тонких семантичних нюансів слова, художники 
досягають високого реалізму зображення, великої сили впливу на 
читача, вводячи два типи багатозначних слів. Перший – багатозначні 
слова, всі значення яких застаріли (осавул – кавалерійський офіцер, 
прикажчик пана; намітка – головний убір заміжньої жінки, покривало з 
тонкої матерії на голову та обличчя; кліть – комора, кімната) та другий – 
багатозначні слова, у яких застаріли лише окремі значення (чайка – 
різновид запорозького судна; мед – хмільний напій; борошно – харчі). 

Набагато тоншим способом історичної стилізації, що потребують від 
художника більшої майстерності, виступають семантичні історизми та 
архаїзми. Несучи в собі певні смислові зв’язки з сучасними мовними 
формами, будучи в більшості випадків стилістично нейтральними, 
семантичні застарілі лексеми вільно входять у розповідну канву твору, 
звертаючи на себе увагу тільки в певному контексті: „Кожен намагався 
випхатись попереду іншого, ... щоб виканючити собі в державу ще шмат 
коронних земель”2. 

Отже, для достовірного відображення історичних подій, створення 
живих, реалістичних образів героїв письменнику недостатньо вивчити 
епоху, час, місце, умови, у яких розгортаються події. Необхідно знайти 
адекватні мовленнєві засоби, оскільки принцип історизму художнього 
відображення передбачає не тільки історично правильне розкриття ідеї, а 
й точне – у мовному відношенні – її художнє втілення. Для цього 
майстри слова і вивчають мовний матеріал, а потім вирішують, які із 
застарілих слів треба „відживити”, ввести в тканину оповіді, 
співвідносячи їх з лексикою сучасної української мови. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Будагов Р. История слов в истории общества. – М., 1971. –С. 121. 
2 Загребельний П. Я, Богдан: Роман. – К., 1983. – С. 110. 
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Кабиш О.О. (Київ) 

 
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ  

В МАРКОВАНІЙ ЛЕКСИЦІ СУЧАСНОЇ  
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 
У статті аналізуються активні лексико-семантичні процеси, що 

відбуваються в маркованій лексиці сучасної української мови. Основну 
увагу приділено явищам актуалізації, денотативно-конотативної  та 
стилістичної переорієнтації окремих її груп, розглянуто зміни в 
семантичній структурі маркованих слів, зокрема розширення значення 
деяких лексем. 

 
Мова як динамічна система в процесі історичного поступу постійно  

розвивається. Змінність літературної мови невіддільна від лексичних та 
інших інновацій, тісно пов’язаних із трансформаційними процесами в її 
лексико-семантичній структурі. Під інноваціями розуміємо “новотвори, 
запозичення, а також включення і входження в мову, зумовлені 
перерозподілом значень у видах і жанрах мовлення; це і відродження 
слів і висловів з минулих епох”1, і зміни денотативного й конотативного 
статусу лексем, і нові значення, що розвиваються у словах, наявних у 
мові. У лексиці еволюційні процеси відбуваються безперервно й 
особливо інтенсивно, тому вивчення змін словникового складу 
літературних мов залишається одним із найактуальніших напрямів 
мовознавчих досліджень. Сучасний стан лінгвістичних праць виявляє 
зацікавлення вітчизняних лінгвістів цими процесами, зокрема явищами 
кількісного оновлення словника (Д.Баранник, М.Кочерган, Т.Коць, 
Л.Мацько, О.Сербенська, О.Стишов, О.Тараненко). Паралельно 
вивчаються й якісні зміни в лексико-семантичній системі мови: явища 
семантичної деривації (Т.Бевз, В.Жайворонок, Л.Лисиченко, В.Манакін, 
І.Самойлова, Л.Струганець, Д.Мазурик та ін.), денотативно-конотативної 
переорієнтації лексики (Л.Струганець, О.Стишов), актуалізації або 
відродження слів, що перебували на периферії лексико-семантичної 
системи (Л.Мацько, О.Муромцева,  М.Дудик, О.Стишов, Л.Струганець, 
Д.Мазурик, Р.Хмелінська). 

Незважаючи на великий інтерес дослідників до з’ясування 
інноваційних явищ у лексико-семантичній системі, і на сьогодні є 
актуальною ця проблема, адже масштаби її настільки великі, що 
виникає потреба подальшого дослідження  із залученням нового 
фактичного матеріалу. Зокрема, всебічному вивченню підлягають 

                                           
1 Сербенська О.А., Волощак М.Й. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і 

відповідей . – К.: Вид. центр „Посвіта”, 2001. – С. 108.  
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зрушення у маркованих словах, оскільки відсутні наукові праці, 
присвячені ґрунтовному їх аналізу. 

Метою нашого дослідження є цілісний аналіз інноваційних процесів, 
що відбуваються в маркованій лексиці сучасної української мови1. 
Маркована лексика української мови неоднозначна і семантично, і 
стилістично, і функціонально. Серед її груп є лексичні одиниці, що з 
певних причин перебували на периферії мовного вжитку, а нині 
відроджуються, переосмислюються й активно використовуються у 
сучасній мовній практиці, номінуючи нові поняття та явища, тому стаття 
розроблена в руслі реабілітації слова, перегляду тих елементів, що 
кваліфікувалися як неактуальні, віджилі, невластиві українській 
літературній мові.  

Відомо, що перетворення в соціально-політичному, економічному, 
науково-технічному й культурному житті суспільства зумовлюють 
модифікації національного лексикону, через які виявляється ставлення 
носіїв мови до тих чи інших реалій і подій. Для української мови  кінця 
ХХ – початку ХХІ століття (як і для російської), що відображає в своєму 
„дзеркалі” нову суспільно-політичну й економічну ситуацію, характерні 
процеси, в основі яких лежать зміни в психології  мовців, у їхніх мовних 
смаках2. 

Сучасні тенденції у загальнолітературній мові позначені особливо 
активним функціонуванням різних груп маркованої лексики. У зв’язку з 
інтелектуалізацією суспільства, розвитком науково-технічного прогресу 
простежується інтенсивне використання книжних стилістично 
маркованих слів, зокрема спеціальних іншомовних термінів. Передусім, 
це стосується економічної та суспільно-політичної лексики, оскільки 
володіння економічною термінологією стало ознакою багатства й 
достатку, а вживання суспільно-політичних слів – ознакою освіченості 
людини. Вийшли за межі терміносистем й активно функціонують слова 
акція, акциз, бізнес, бізнесмен, дивіденд, брокер, маркетинг, інвестор, 
спікер, спонсор, менеджер, дилер, інфляція,  демократія, державність, 
імпічмент, інавгурація, авторитаризм, тоталітаризм та ін.  

Семантичні зміни у тих чи інших словах або групах слів не 
відбуваються строго за одним напрямом, а зазвичай супроводжуються 
іншими процесами. Так, багато лексичних одиниць зі сфери економіки 

                                           
1 Маркованою називаємо лексику, обмежену у функціональному плані й протиставлену 

своїми диференційними ознаками активному, загальновживаному, нейтральному 
номінативному фонду мови. У її складі виділяємо такі групи слів: стилістично марковані 
(функціонально марковані (за належністю до певних функціональних стилів) та 
конотативно марковані (за наявністю емоційно-експресивного забарвлення); 
територіально марковані (з погляду територіальної обмеженості); хронологічно марковані 
(з погляду історичної перспективи); соціально марковані (за ознакою віднесеності до 
словникового запасу певних соціальних груп людей). Кожна з перерахованих ознак 
стилістичної характеристики та класифікації маркованої лексики спирається на систему 
лексикографічних стилістичних ремарок, що використовується в сучасних словниках. 

2 Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. – СПб.: Златоуст, 1999. – С. 8. 
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та політики, що за радянської доби позначали „невластиві” та „ворожі” 
соціалістичному суспільству явища й поняття, у зв’язку з формуванням в 
Україні відкритого демократичного суспільства, із зняттям політичних 
цензурних обмежень, переходом до ринкової економіки, увійшли в 
українську мову як „відомі” назви нових понять і стали  вживатися для 
номінацій українського життя кінця ХХ – початку ХХІ століття, оскільки 
реалії і поняття „західного” життя з’явилися та поширилися і в Україні. 
Поряд з переорієнтацією спостерігається й  зміна їх конотативного 
статусу: слова, що несли негативний заряд, мали пейоративну 
маркованість, зумовлену сприйняттям крізь призму комуністичної 
ідеології, у зв’язку з реабілітацією понять звільняються від негативних 
конотацій і переходять до розряду нейтральних (у функціонуванні 
активізується лише їх номінативне значення) або набувають певного 
позитивного забарвлення. Порівняймо, для прикладу, як тлумачаться 
слова акциз та лібералізм у словниках різних часових зрізів1. Акциз – 
„1. У капіталістичних країнах – вид непрямого податку на продукти 
масового споживання (цукор, горілку, тютюнові вироби і т.ін), який 
підприємці включають у їх продажну ціну” (СУМ, І, 32) – акциз – „1. 
Вид непрямого податку на продукти масового споживання (цукор, 
горілку, тютюнові вироби і т.ін), який підприємці включають у їх 
продажну ціну” (ВТС СУМ, 13); лібералізм – “політичний напрям, який 
в епоху феодального кріпосництва та буржуазних революцій відстоював 
свободу буржуазії і став глибоко реакційним із встановленням її 
політичного панування”(СУМ, ІV, 506) – лібералізм – “одна із 
впливових суспільно-політичних течій, у центрі уваги якої знаходиться 
поняття свободи (незалежності) людини від соціально-політичних форм 
контролю з боку держави; ідеологічна та суспільно-політична течія, що 
об’єднує прибічників парламентського устрою, широких політичних 
свобод і приватного підприємництва; толерантність до різних позицій і 
поглядів, а також поблажливість” (СІС – 2000, 591).  

Як бачимо, за радянських часів  дефініції в словниках наукових і 
філософських понять і категорій із галузі ідеології та економіки 
обов’язково мали в тлумаченнях відсилання „в капіталістичних 
країнах” або оцінні визначення прогресивний – реакційний, 
соціалістичний (комуністичний) – реакційний, соціалістичний 
(комуністичний) – буржуазний (капіталістичний); при цьому перший 
член опозиції вживався як похвала, а другий – як лайка2.  
                                           

1 Словник української мови / І.К. Білодід (гол. ред.) та ін. – Т. 1 – 11. – К.: Наук. думка, 
1970 – 1980 (Далі – СУМ); Словник іншомовних слів / За ред. О.С.Мельничука. – 2-ге вид., 
випр. і доп. – К.: Головна редакція УРЕ, 1985. – 966 с. (Далі – СІС-85); Великий тлумачний 
словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ 
”Перун”, 2001. – 1440 с. (Далі – ВТС СУМ); Словник іншомовних слів / Уклад.: 
Л.О.Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с. (Далі – СІС-2000). 

2 Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів 
масової інформації): Монографія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – С. 110-111. 
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Останнім часом простежується і зворотний процес: лексичні одиниці 
з позитивною маркованістю набувають пейоративного забарвлення, що 
вже частково відображено у деяких нових словниках1. Це стосується 
насамперед термінів комуністичної ідеології: комуніст, комунізм, 
більшовизм, більшовик, соціалізм, пролетаріат, комсомол, марксизм-
ленінізм та ін. Пор.: більшовизм “ідейні, теоретичні, стратегічні й 
тактичні основи революційного пролетарського руху та революційного 
перетворення капіталістичного суспільства в комуністичне, розроблені 
В.Леніним на основі досвіду боротьби російського і міжнародного 
робітничого класу” (СУМ, І, 187) – більшовизм “крайня радикальна 
течія політичної теорії і практики, яка виникла на початку 20 ст. в Росії і 
вилилась у створення партії більшовиків, повалення законної влади і 
встановлення в Росії диктатури цієї партії” (БТСРЯ-98, 90) .   

Деякі функціонально та конотативно марковані лексеми, що 
характеризували реалії соціалістичного державного устрою переходять 
до пасивного словникового запасу, оскільки самі явища, номіновані 
ними, виходять із життя: суботник, недільник, радгосп, стахановець 
тощо. Наприклад, номен суботник у СУМі подається без стилістичної 
ремарки, а у ВТС СУМі з позначенням іст. (історія). Поява маркування 
іст. засвідчує обмеження сфери вживання розглянутого слова. 

Отже, внаслідок деідеологізації зазначених груп слів відбувається 
нейтралізація або послаблення попередніх різко позитивних чи різко 
негативних конотацій, продиктованих певними ідеологічними 
настановами тоталітарного режиму,  а також   кардинальна зміна 
конотативного та стилістичного статусу деяких маркованих лексичних 
одиниць. 

Активне вживання термінів  у мовленні сприяє їх переосмисленню й 
розвитку в загальнолітературній мові нових значень; відбувається 
процес їх часткової детермінологізації. Так, наприклад, слово 
девальвація – „знецінення національної грошової одиниці порівняно з 
іноземною валютою  чи міжнародними валютними одиницями” (СУМ, 
ІІ: 229) набуло переносного значення – „зниження, втрата колишньої 
значимості, гідності, рівня чого-небудь; знецінення” (ВТС СУМ, 211): 
девальвація душі, девальвація моральних цінностей тощо. Нові переносні 
значення слів роблять можливим їх поєднання з абстрактними 
іменниками.  

Отже, розглянуті групи слів зазнали дії різних лексико-семантичних 
процесів. 

Серед лексики, що поповнює загальновживаний словник, на 
особливу увагу заслуговують функціонально марковані лексичні 
одиниці, вживані в конфесійному стилі, який у радянські часи в 
українській мові майже не функціонував. Нині в незалежній Україні з 

                                           
1 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А.Кузнецов. – СПб.: 

Норинт, 1998. – 1536 с. (Далі – БТРСЯ-98). 
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відродженням релігій і церков відродилася значна кількість релігійних 
слів і термінів:  назви культових споруд (храм, костел, мечеть, синагога, 
монастир та ін.), назви релігійних свят (Водохреща, Різдво, Великдень, 
Трійця, Спаса та ін), назви відправ (літургія, молебень, панахида та ін.), 
назви релігійної літератури (Біблія, Євангеліє, Псалтир, Коран), назви 
духовних звань (понтифік, єпископ, патріарх, ігумен, дяк); назви одягу 
священиків та культових предметів (ряса, риза, митра, ікона, чаша, 
кадило та ін.) тощо1.  

Актуалізацією конфесійної лексики позначається повернення 
українського народу до духовності, загальнолюдських цінностей, 
моральних орієнтирів, тому паралельно відбувається і перегрупування 
лексем на оцінній шкалі нейтральне слово – конотативно марковане, 
оскільки багато лексичних одиниць з цієї царини набувають чітко 
вираженого позитивного забарвлення (Див., наприклад, вівтар, 
жертовник)2.  

Сучасні процеси в українській мові нагадують мовні трансформації, 
що відбувалися в першій половині ХХ ст., зокрема в 20-х – 30-х рр., коли 
зміни в соціумі дали надію на оновлення не тільки суспільного й 
економічного спектру, а й мовного3. Як і в роки „українізації”, 
відбувається відродження української мови, її національної 
самобутності; посилюється процес органічного несприйняття, 
відштовхування від нав’язаного, невластивого її системі відмежування 
від спільних з російською мовою або схожих слів, намагання заявити 
про себе специфічною лексикою4. Спостерігається „прагнення 
відновити, так би мовити, українськість української мови, підкреслити її 
окремість від російської”5. Так, активізувалася частина хронологічно 
маркованої (віче, есдек, урядовець, пластун, непман, лікбез, державник, 
фундація, українофоб, українофіл, просвіта, гривня,  кабак, волонтер, 
буцегарня, губернатор, раут, бомонд, просвіта, амбасада, амбасадор, 
добродій), рідковживаної (візія, спільнота, симпатик, скарбничий, злука, 
правник, урядування, виокремити), розмовної (халтура, халтурник, 
вишкіл, генделик, платня, приймальня, слухавка, головнокомандувач) та 
територіально маркованої лексики (маргінес „берег, поле книжки, 
зошита тощо”, вислід „результат, наслідок”, світлина „фотокартка”, 
наклад „тираж” та ін.), а також спеціальні слова і терміни, що широко 
побутували ще в 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. (південник 
„меридіан”, рівноденник „екватор”, арсен “миш’як”, бурштин „янтар”, 
                                           

1 Стишов О. А. Зазнач. праця. – С. 99-101. 
2 Хмелінська Р. В. новій хаті – нова мова // Культура слова. – К.: Наук. думка, 1996. – 

Вип. 46-47. – С. 90.  
3 Костомаров В.Г. Зазнач. праця. – С. 170. 
4 Стишов О.А. Зазнач. праця. – С. 89-90.  
5 Муромцеві О. Про деякі активні процеси в словниковому складі української 

літературної мови кінця 80-90-х років ХХ ст. // Українська мова: з минулого в майбутнє. – 
К., 1998. – С. 115. 
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тиньк “штукатурка”, тинькар „штукатур”, „поступ “прогрес”, обіжник 
“циркуляр”, парцеляна „фарфор”, мапа „карта” тощо).  Ці слова 
відрізняються за своїм походженням, належністю до певних тематичних 
груп, активністю функціонування, семантичним наповненням та 
лексикографічним опрацюванням. Багато з них супроводжувалися в 
СУМі різними обмежувальними ремарками, часто введеними „з 
ініціативи русифікаторів української мови, бо така лексика належала до 
безеквівалентної і як фонова відображала у своїй семантиці й стилістиці 
національну специфіку української мови”1. Внаслідок  активізації 
відбувається нейтралізація зазначених маркованих лексем, що вже 
частково відображено в сучасних словниках української мови. 
Відсутність у лексикографічному реєстрі стилістичної ремарки біля 
лексичної одиниці є констатацією факту, що „лексема не суперечить 
прийнятій нормі, активна в цей час і не має закріпленого стилістичного 
забарвлення2. Наприклад: лексема фундація „пожертвування коштів на 
заснування чого-небудь” у СУМі (Х, 651) кваліфікується як  застаріла, а 
у ВТС СУМі (1335) як нейтральна, оскільки відсутня стилістична 
ремарка; слово амбасада  „посольство” в СУМі (І, 38) фіксується з 
ремаркою заст. (застаріле слово), а у ВТС СУМі (15) без стилістичного 
позначення. Проте процес зміни стилістичного статусу лексем 
відображений у словниках непослідовно, спостерігаються деякі 
неточності у стилістичній кваліфікації деяких груп лексичних одиниць у 
межах однієї і тієї ж лексикографічної праці: слово амбасада, як ми вже 
зазначали, у ВТС СУМ (15) подається без стилістичного позначення, 
тоді як лексична одиниця амбасадор „посол, повноважний представник” 
подана з обмежувальною ремаркою зах. (західноукраїнське), що не 
відповідає, на нашу думку, сучасному функціонуванню цього слова. 

Деякі відроджені слова не тільки змінили свій стилістичний статус, а 
й внаслідок переосмислення розширили своє значення. Цьому сприяє 
активне вживання їх у мовленні, зокрема у засобах масової інформації. 
На основі порівняльного аналізу словникових статей СУМ та ВТС СУМ 
простежуємо зміни в семантичній структурі хронологічно маркованих 
слів бомонд та аудитор. Лексема бомонд, що в СУМі тлумачиться з 
одним значенням – „заст. Вишукане аристократичне товариство” (СУМ, 
І, 216), останнім часом почала функціонувати в розмовному мовленні з 
інноваційною семантикою – „жарт. Про пересічних людей, які, не 
склавши собі ціни, відзначаються пихою і зверхнім ставленням до 
інших” (ВТС СУМ, 59); лексичну одиницю аудитор СУМ фіксує з двома 
значеннями – “заст. 1.У дореформених семінаріях – учень, призначений 
учителем перевіряти, як вивчили урок його товариші. 2. дорев. 

                                           
1 Мацько Л.І. Українська мова в кінці ХХ ст. (Зміни в лексиці) // Дивослово. – 2000. – 

№ 4. – С. 17. 
2 Хруцька Н.В. Динаміка стилістичної маркованості лексики російської мови (на 

матеріалі російської лексикографії 50-х – 80-х років ХХ сторіччя): Автореф. дис. ... канд. 
філол. наук / Нац. педаг. ун-т імені М.П. Драгоманова. – К., 1998. – С. 6. 
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Прокурор” (СУМ, І, 72), а ВТС СУМ з трьома, подаючи на першому 
місці нове похідне значення, вживане в галузі економіки: “1. екон. 
Фінансовий інспектор, контролер” (ВТС СУМ, 28). Отже, відбулося не 
тільки ускладнення семантичної структури слова аудитор, а й 
переінтеграція  його лексико-семантичних варіантів (ЛСВ), внаслідок 
чого на перше місце  висунуто новоутворене значення, найбільш 
актуальне на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Оновлення словникового складу української мови відбувається не 
тільки за рахунок внутрішніх входжень та семантичних інновацій, а й за 
рахунок поповнення його новими словами (неологізмами, лексичними 
інноваціями)1, витвореними як на українському мовному ґрунті, так і 
запозиченими з інших мов. Лексичні інновації репрезентують різні 
сфери життєдіяльності людини: побут (йогурт, снікерс, кетчуп, блайзер, 
ламінат, джакузі, гамбургер, слакси, памперси), сферу медицини 
(евтаназія, целюліт, фітотерапія,  акупунктура, гідроколонотерапія), 
мистецтва та культури (андеграунд, трилер, ток-шоу, хіт, топ-модель, 
римейк), спорту (жердинник, рукоборець, віндсерфінг, бобслей, 
кікбоксинг, армрестлінг), галузь комп’ютерної техніки (дисплей, файл, 
інтерфейс, біт, байт, вінчестер, принтер), економічну та політичну 
царини (приватизація, спонсор, бартер, нардеп).  

Окремі неологізми вже  включено до реєстрів сучасних 
лексикографічних праць: памперс – „підгузник, виготовлений 
фабричним способом” (ВТС СУМ, 701), трилер – ”особливий тип 
пригодницьких фільмів, літературних творів, у яких специфічні засоби 
повинні викликати у глядачів або читачів тривожні очікування, тривогу, 
страх...” (ВТС СУМ, 1267), римейк – ”1. Прагнення до відтворення 
минулого, у зовнішньому вигляді речей, звичаях, етикеті. 
2. Виправлений, перероблений, або відновлений варіант художнього 
твору (літературного, музичного; фільму, вистави)” (ВТС СУМ, 1030), 
приватизація – „процес передачі об’єктів державної або муніципальної 
власності у колективну або особисту власність” (ВТС СУМ, 926).  

Серед лексичних неологізмів значну частку становлять лексеми 
іншомовного походження, переважно слова та кальки, запозичені з 
англійської мови, помітне використання і французьких запозичень. 
Проте вживання багатьох іншомовних слів абсолютно невиправдане, 
оскільки вони або мають усталені й зрозумілі широкому загалові 
українські відповідники, або виступають абсолютними синонімами до 
вже давно відомих іншомовних слів2: дайджест (англ.) – огляд, 

                                           
1 Неологізми (лексичні інновації) відносимо до хронологічно маркованої лексики, 

оскільки вони характеризуються часовою віднесеністю. Зосереджуючи увагу на 
хронологічному змісті поняття, неологізм, або інновація, до цієї групи відносимо слова, що 
з’явилися й поширилися в українській мові у 80-90 рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст.  

2 Коц Т. А. Функціонування синонімів у газетно-інформаційному стилі (на матеріалі 
газет 90-х років ХХ ст.) // Мовознавство. – 2001. – № 4. – С. 91. 
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конверсія (англ.) – перетворення, імідж (англ.) – образ, презентація 
(англ.) – представлення, ексклюзивний (англ.) – винятковий, електорат 
(фр.) – виборці, суверенітет (фр.) - незалежність, егалітарний (фр.) – 
зрівняльний; сленг – жаргон, рейтинг – авторитет, брифінг – прес-
конференція, сандвіч – бутерброд, дисплей – екран.  

У періоди революційних зрушень у суспільстві багато слів 
переходять із позалітературної сфери функціонування в літературну, 
втрачаючи при цьому конотацію зниженості1. Розвиток будь-якої 
літературної „стандартної” мови  проходить через епохи лібералізації і 
консервації2. Сучасний етап розвитку української мови характеризується 
саме лібералізацією та демократизацією мовних норм, зниженням рівня 
культури мови в окремих сферах комунікації. У зв’язку з цим 
активізувалися різні групи соціально маркованої лексики, які 
сформували певну культуру спілкування. Особливим шиком, модою 
вважається вживання таких слів у грамотно й вишукано побудованих 
фразах; вони передають відповідний ритм часу, відповідну мовну 
ситуацію. Так, в українській мові вільно використовуються лексеми із 
арго, жебрацького, злочинного, наркоманського жаргону (бабки „гроші”, 
пришити й замочити „убити”, здати „виказати”, кинути „обдурити”, 
ходка „термін ув’язнення” і т.ін.) та слова й вирази, створені 
молодіжним середовищем (хавати „їсти або розуміти”, хавчик „їжа”, 
кайф „задоволення, насолода від чого-небудь, безтурботний приємний 
відпочинок”, кайфувати „отримувати задоволення, насолоду), 
вдуплятися ”розуміти”, косити „ухилятися від чогось”, чайник 
„початківець”).  

Загальновживана лексика поповнюється також і за рахунок 
професіоналізмів та професійних жаргонів, що завдяки активному 
функціонуванню набувають статусу загальновживаних і кодифікованих: 
розкрутити, розкручувати „5. перен. розм. Розпочинати якусь справу, 
розвивати якусь діяльність і т.ін.” (ВТС СУМ, 1057); бомж „розм. Особа 
без певного місця проживання” (ВТС СУМ, 59); гірчичник „2. жарг. У 
футболі – жовта картка, що її суддя матчу показує гравцеві  як 
попередження за грубе порушення правил гри. Після другого такого 
попередження гравець залишає поле” (ВТС СУМ, 184).  

Отже, інноваційні явища в українській мові відображають мовні 
смаки сучасної епохи. Унаслідок переосмислення і переоцінки як 
позамовної дійсності, так і внутрішніх мовних ресурсів, зокрема деяких 
груп маркованої лексики, відбувається оновлення національного 
лексикону. Інтенсивне використання периферійних мовних засобів 
зумовлює різні семантичні та стилістичні їх модифікації, такі як: 
переорієнтація номінацій, зміна конотативного статусу деяких лексем, 

                                           
1 Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики. – К.: Наук. думка, 

1988. – С. 55-56. 
2 Костомаров В.Г. Зазнач. праця. – С. 78. 
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розвиток нових значень, нейтралізація стилістичного маркування та 
обмін між групами стилістично забарвлених слів.  

Одночасно з процесами оновлення української мови за рахунок 
семантичних інновацій, її збагачення відбувається шляхом поповнення 
новими лексичними одиницями, що репрезентують різні сфери 
суспільного життя. Інноваційні явища в маркованій лексиці української 
мови не руйнують її системи, а відображають зміни продуктивності слів, 
„активізують у мові найрізноманітніші способи вияву її вітальної сили, 
яка, даючи поштовхи для еволюційних процесів, певним чином 
регулюючи регенерацію і дегенерацію клітин могутнього мовного 
організму, дає мові змогу зберігати свою генетико-типологічну 
своєрідність, залишатися собою”1. 

 
 
 

Мирошниченко М.І. (Одеса) 
 

МОТИВАЦІЙНІ ТИПИ АҐЕНТИВНИХ  
ІМЕННИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

(семантичний аспект) 
 

У статті розглянуто назви українських іменників на позначення назв 
діячів із погляду їх назовницької мотивації, виділено 6 основних 
мотиваційних типів, що відображають зв’язок лексичного значення 
мотивуючого слова із категорією діяча, а також вичленувано 
семантичні пресупозиції в складі значення аґентивів та досліджено роль 
іменників-назв діячів у формуванні загальнонаціональної свідомості 
українців. 

 
Мова є одним із компонентів культури як продукту соціальної 

активності людини, і одночасно однією з форм створеної людиною 
культури. У ній у специфічно людській та конкретно-національній 
(етнічній) формі відображається весь пізнаний і практично освоєний 
людиною світ. Людина – це деяка ланка, що з’єднує реально існуючий 
світ  і мову, що відображає цей світ. Тому людина є одним із головних 
факторів культури, а мова, міфологія, релігія, мистецтво, наука потрібні 
їй для формування власного уявлення про світ як основу своєї 
життєдіяльності. Під час побутових контактів зі світом, діяльної його 
переробки та оволодіння, спостережень та підбиття підсумків  у людини 
формується цілісне уявлення про світ. У формуванні картини світу 
беруть участь усі сторони психічної діяльності людини, починаючи з 
відчуття, сприйняття, уявлення і завершуючи вищими її формами: 

                                           
1 Сербенська О.А., Волощак М. Й. Зазнач. праця. – С.108. 
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мисленням і самоусвідомленням. Людина відчуває світ, спостерігає за 
ним, пізнає, розуміє, осмислює, інтерпретує, створюючи таким чином 
ментальність власну й загальнонаціональну. Як відомо, менталітет – це 
склад розуму, здатність мислити (від лат. mens – розум, мислення, 
душевний склад). Для вчених менталітет (або ментальність) – 
сформована система елементів духовного життя й світосприйняття, що 
зумовлює відповідні стереотипи поведінки, діяльності, життя людей і 
охоплює сукупність ціннісних поглядів, настроїв, почуттів, уявлень, що 
визначають здатність людини сприймати й діяти відповідним чином.  

Відображення ж світу відбувається в основному за допомогою мови, 
особливо тих аспектів її, у яких так чи інакше відображається сама 
людина1. 

Досить цікавою з цього погляду є лексика на позначення людської 
діяльності й самого діяча. Назви діячів є ядром категорії особи і являють 
собою, за словами О.О. Потебні, первісне ім'я, що передувало виділенню 
категорій іменника та прикметника, первісний дієприкметник-іменник, 
слово з певною субстанцією та ознакою. 

Аґентивні назви – це великий і постійно поповнюваний клас одиниць 
лексико-семантичної природи. Вони виділяються із складу більш 
широкого лексико-семантичного класу імен особи на основі 
ідентифікуючої ознаки “діяч”, яка виражає відношення не лише до сфери 
діяльності, а й до сфери занять, професій, тобто має широку акціональну 
природу.  

Категорія діяча є призмою, за допомогою якої фокусується бачення 
людиною себе як активного перетворювача навколишнього середовища  
й визначається роль самої людини в цьому складному й суперечливому 
світі.  

Різноманітні дії людини називаються за допомогою відповідних 
дієслів, від яких походять іменники на позначення особи-діяча, що є, на 
нашу думку, основним показником характеру етносу, рис його 
психології.  

Саме на категорії істоти (особи) базуються виділені Ю.Липою, 
Н.Григоріївим, Я.Марковичем, В.Давидовою, Ф.Вовком та іншими 
вченими-мовознавцями та етнопсихологами  такі основні риси 
українського народу: повага до громадської думки, неможливість 
переступити через моральні приписи, пошана до праці2. 

На думку дослідника В.Лагутіна, українці характеризуються 
зосередженням на внутрішньому світі, сентиментальністю й чутливістю, 
прагненням до особистої свободи, перевагою емоцій над інтелектом.  

Національна специфіка виявляється насамперед під час мовленнєвих 
актів, що базуються, зокрема, “на ступені спільності знань про світ і 
                                           

1 Ахматьянова З. С. Существительные nomina agentis в современном русском языке: 
Дисс. … канд. филол. наук. – Уфа, 2000. – С. 20. 

2 Липа Ю. Призначення України // Українознавство: хрестоматія-посібник. – К.: 
Либідь, 1997. – Кн. 2. – С. 422-445. 
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мову, тобто на спільності історико-культурного тезауруса”1. На думку 
В.Давидової, саме з тезаурусного (лінгво-когнітивного) рівня структури 
мовної особистості й починається її реалізація, розподіл нею цінностей 
за суб'єктивною ієрархією, на вищих сходинках якої стоятимуть 
моральні пріоритети, культурна спадщина, ставлення до людей та до 
праці. Останнє й було обрано нами за критерій під час аналізу іменників 
на позначення осіб-діячів української мови з метою визначення  їх 
мотиваційних типів та встановлення їх ролі в еволюції 
загальнонаціональної свідомості українців. 

Спроб класифікувати аґентивні назви мови було багато. У роботах 
різних учених, залежно від обраного аспекту дослідження (мотивація 
назв, словотворчий аналіз, синхронне співставлення) виділяються різні 
групи,  на які можна поділити характеризований клас іменників. 

Поняття мотивованості є основним для дослідження слова в цілому 
та іменників-назв діячів зокрема. У мові вмотивованість назви означає, 
що  існування нової лексичної одиниці виправдане будь-якою іншою 
назвою, семантичний зв’язок з якою встановлюється в процесі номінації. 

Дослідники називають низку причин, що впливають на вибір 
мотивуючої ознаки. Так, А.А.Уфімцева, Е.С.Азнаурова та Є.С.Кубрякова 
вважають, що виділення певної ознаки як підстави для називання 
безпосередньо пов’язане з характером сприйняття предмета суб’єктом, 
під час якого предмет виділяється за певним аспектом, що видався 
прикметним індивідові-назовнику.  

Різні дослідники подають у своїх роботах різні види мотивації 
насамперед словотворчу та семантичну. Словотворча вмотивованість 
визначається як зв’язок значення слова і його морфологічної структури. 
Під семантичною ж мотивацією розуміють обумовленість значення 
даної назви значенням найменування іншого об’єкта. 

Розглянута нами лексико-семантична група імен діяча з точки зору 
мотивації представлена віддієслівними та відсубстантивними 
утвореннями, що мають загальне значення “носій процесуальної 
ознаки”, і називають особу-діяча. 

За поділом І.Р. Вихованця, іменники досліджуваної групи “являють 
собою складні семантичні структури, які у глибинній будові об’єднують 
у собі параметри предикатних і непредикатних знаків (слів)”2. 

Значення досліджуваних слів відображають такі аспекти ситуації як 
суб’єкт, діяльність, об’єкт, місце, інструмент. Ці аспекти можуть бути 
акцентовані по-різному, що дає змогу виявити різницю в мотиваційних 
типах одиниць цього класу.  

                                           
1 Давидова В. Фактори формування національної мовної особистості // Пам'ять століть. 

– 1997. – № 4. – С. 117-120. 
2 Вихованець І.Р, Городенська К. Теоретична морфологія української мови: Академічна 

граматика української мови / За ред. І.Вихованця. – К.: Унів. вид-во “Пульсари”, 2004. – 
С. 49. 
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Дефініції цих імен у словниках містять такі компоненти: “професія”; 
“спеціаліст у чомусь”; “той, хто виконує конкретну роботу, виконує 
некваліфіковану фізичну працю”. 

Перша частина формули – визначення “той, хто” є її ідентифікуючою 
частиною за діючою особою, решта – диференціюючою частиною: у ній 
повідомляється інформація про рід діяльності, об'єкт впливу, створення, 
знаряддя, спосіб діяльності, місце виконання дії. Інформація 
ідентифікуючого характеру – “діяльність” – є імпліцитною у семантиці 
позначення дії.  

Прихованими також є пресупозиції. Для всіх розглянутих іменників 
було визначено як пресупозиції семи “предметність”, “конкретність”, 
“істота”, “особа”, “вік”, “стать”.  

Отже, аналіз досліджуваних слів дає змогу виділити такі мотиваційні 
типи імен діяча: 

1. Аґентивні назви з акцентованим семантичним компонентом 
“діяльність”. У значеннях цих слів акцентоване уявлення про власне 
діяльність: “діяч”, “автор”, “виконавець”, “керівник” тощо. Одні з цих 
назв просто називають діяльність як таку, в семах інших вона 
конкретизується.  

Так, назва “діяч” викликала суперечки вчених стосовно свого 
походження. Я.К. Грот датує появу цієї лексеми ХІХ століттям. 
А.В. Желєзнова вважає  це слово генетично індоєвропейським. Що ж 
стосується значення цього слова, то раніше це поняття асоціювалось (а 
інколи й ототожнювалось) із поняттям “дія”, і ще до 90-х років ХХ 
століття поняттям “діяч” характеризувалися не лише люди, а й тварини. 
У сучасних же словниках слово “діяч” тлумачиться через поняття 
“особа”, “людина”, що звужує значення слова. А в українській мові 
поняття “діяч”, як основне у категорії, набуло маркованості урочистого 
значення (напр. “М. Грушевський – видатний діяч у галузі історії”), на 
відміну від російської, де слово “деятель” часто вживається в іронічному 
плані.   

У слові “лікар” можна виділити такі семи: “той, хто”, “займатися”, 
“діяльність” і семантичну пресупозицію “з метою зробити здоровим”.  

У деяких назвах яскраво виражені пресупозиції негативного 
ставлення до діячів, в інших – позитивного, що тісно пов’язані зі 
свідомістю етносу. Зокрема, для іменників типу “поневолювач”, 
“гонитель”, “гнобитель”, “полонитель”, “пригноблювач” наявність 
пресупозиції негативного ставлення зумовлюється історичними 
обставинами формування незалежності українського народу, 
віддзеркалюючи загальнолюдські прагнення свободи, справедливості, 
звільнення від усяких форм експлуатації й гніту, посилені багатовіковим 
потерпанням народу України від різноманітних загарбників та 
завойовників, і підтвердити це можна словами Н. Григоріїва про те, що 
політичними ідеалами українського народу є “свобода як особи, так і 
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всіх суспільних гуртувань: родин, товариств, партій, класів, націй; 
рівноправність і демократія”1. 

2. Аґентивні назви з акцентованим семантичним компонентом 
“об’єкт”.    

Назви іменників-діячів, на думку З.С.Ахматьянової, “успадковують” 
від дієслів семантичний компонент об’єктності, що вказує на 
розповсюдження дії на об’єкт. При цьому акцентування семантики 
об’єктності супроводжується специфікацією цієї семантики. Тут можна 
виділити ряд типів імен з такими специфікаціями: “об’єкт створення” – 
“автор”, “творець”, “кораблебудівник”; “об’єкт виготовлення” – 
“кулінар”, “кондитер”; “об’єкт здобичі (видобутку)” – “мисливець”, 
“рибалка”; “об’єкт торгівлі” – “газетяр”, “об’єкт управління” – 
“завідувач”; “об’єкт впливу” – “цілитель”; “об’єкт вивчення” – 
“географ”, “біолог”, “мовознавець” тощо.  

3. Аґентивні назви з акцентованим семантичним компонентом 
“інструментальність”.  

Тут можна виділити ряд типів імен з такими специфікаціями: 
“знаряддя” – “акордеоніст”, “тенісист”; “спосіб” – “брасист”; “засіб” – 
“пейзажист”. 

4.  Аґентивні назви з акцентованим семантичним компонентом 
“локативність”.  

Такі іменники утворені від слів, що називають будь-яку діяльність, 
здійснювану в просторі та часі. Тут можна виділити ряд типів імен з 
такими специфікаціями: “фізичний простір” – “банщик”, “гардеробник”; 
“функціональний простір” – “агроном”, “актор”, “воротар”. 

5. Аґентивні назви з акцентованим додатковим семантичним 
компонентом. Це іменники, які, на перший погляд, можуть бути 
віднесені до двох різних мотиваційних типів одночасно: “дояр”, 
“анімаліст”, “флорист”. 

6. Аґентивні назви з декількома акцентованими семантичними 
компонентами. У таких назвах як мотивуючі виступають одночасно 
декілька компонентів: “солевар”, “агротехнік”. 

Виділені групи, проте, не є  структурами закритого типу – деякі 
іменники під впливом суспільної думки, внаслідок зміни аспекту (за 
висловом В.Г.Гака, “повертання” об’єкта іншою стороною до мовця) 
можуть переходити з однієї групи до іншої, набувати додаткових 
відтінків у значенні. 

На нашу думку, зазнали змін протягом часу такі іменники як 
“гречкосій”, “хлібороб”, “орач” та інші, пов’язані з галуззю сільського 
господарства. На початку свого існування ці назви мали пряме значення 
й називали осіб, які виконують певну дію. Разом зі зміною ідеології у 

                                           
1 Григоріїв Н. Українська національна вдача // Українознавство: хрестоматія-посібник. 

– К.: Либідь, 1997. – Кн. 2. – С. 445-449. 
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країні, під час перебування України у складі СРСР, ці слова набули 
пафосного значення, оскільки людей залучали до колгоспів і всіляко 
пропагували краще життя в них. Розпад Союзу позначився на 
світосприйнятті народу – занепала ціла “імперія”! І, звісно ж, це 
відбилось у мові. На нашу думку, тут відіграв значення притаманний 
українському характеру максималізм: якщо країна, що розпалась, була 
поганою, то й усе (без винятку!), що підносилось і прославлялось у ній, 
теж має бути поганим. Так і виникли притаманні назвам діячів у галузі 
сільського господарства сучасні негативні асоціації та пресупозиції. 
Можна пояснити їх наявність і тим, що галузь сільського господарства 
переживає зараз період кризи; люди, які в ній працюють, потерпають від 
нестачі коштів, житла, загалом нормального рівня життя, і це не може не 
накласти відбитку на їхню ментальність.  

Зазнає еволюції й семантика назв типу “двірник”, “прибиральниця”, і 
навіть заміна цих назв словами “технічний працівник” не змінює 
негативного ставлення суспільства до самих професій та до людей, які 
обіймають названі посади. Таке сприйняття пов’язане, вочевидь, із 
непрестижністю, малооплачуваністю професій, хоча ще декілька років 
тому люди прагнули бути двірниками, оскільки за це в першу чергу 
виділяли квартири й забезпечували постійною платнею. 

Аналіз особливостей семантичної мотивації імен діяча дає змогу 
зробити ряд узагальнюючих висновків.  

Мотивація кожного з аґентивів індивідуально відображає 
співвідношення лексичної семантики мотивуючого слова і категорії 
“діяч”. Разом з тим тут чітко виділяється ряд мотиваційних типів, що 
об’єднує імена діяча відповідно до того, яка з абстрактних семантичних 
ознак і яким чином конкретизована.  

Результати мотиваційної типології агентивів являють собою 
типізацію (узагальнення) мотивації кожної з аналізованих одиниць 
семантично  мотивуючою основою. 

Таким чином, типологія аґентивних імен за семантико-
мотиваційними ознаками продовжує й доповнює тематико-семантичну 
класифікацію на інших рівнях системи реально існуючих відношень між 
ними. 

Окрім того, іменники-назви діячів нерозривно пов’язані з 
ментальністю українського народу, пояснюються й модифікуються під 
впливом його світосприйняття, відбивають еволюцію свідомості й 
орієнтування нації у світі й можуть прислужитися дослідникам суміжних 
наук (психологія, культурологія, етнографія, соціологія) як факти, 
докази існування тих чи інших явищ, як свідки певних періодів життя 
народу. 

Можна також стверджувати, що українські іменники мають 
семантичні пресупозиції, які для іменників, що не мають яскраво 
вираженої оцінної характеристики, розкриваються в контексті. Для 
іменників, що дають оцінку явищу, предмету чи особі, семантичні 
пресупозиції є невід’ємною складовою частиною їх значення і 
становлять собою переважно “фонд спільних знань” носіїв мови. 
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Зверевич Н.М. (Київ) 

 
ЕТИМОЛОГІЯ  СУЧАСНОЇ   

ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ  ЛЕКСИКИ 
 
У статті розглядається проблема етимологічної розробки 

української загальновійськової лексики, а також її модифікація в 
сучасному військовому словнику. 

 
Українська військова термінологія – це та частина української 

термінологічної лексики, яка охоплює сукупність військових термінів, 
що вживаються для точного найменування певних понять військової 
служби, військової науки та техніки. Вона складається із 
загальновійськових термінів і вузьких термінологічних груп 
(термінологія військової авіації, наприклад, складається з термінів 
авіаційного озброєння, термінів літакових двигунів та ін.). 

Українську військову термінологію маємо розглядати як відкриту 
систему, що постійно еволюціонує і розширюється, та таку, що 
складалася протягом століть, починаючи від Київської Русі. Сучасний 
період розвитку української військової термінології розпочався із 
здобуттям Україною державної незалежності та становленням Збройних 
cил України у 1991 р. 

Українська військова термінологія має такі основні джерела: 
використання старої, існуючої в мові назви для позначення певного 

військового поняття ; 
використання іншомовних слів для найменування нових понять; 
використання існуючих у мові словотворчих моделей для творення 

нових назв. 
Значна частина лексики української мови через давньоруську 

успадкована ще від спільнослов’янської мови-основи. Наприклад, дуже 
давнє коріння  мають слова “воїн”, “стрільці”, “полк”.  

Після того, як із середини XVI ст. українські землі потрапили під 
владу Польщі, відбувається запозичення українською мовою польських 
слів у військовій сфері: “гетьман”(через польську від німецького 
“хауптман” ), “ротмістр”, “вахмістр” (також від німецьких “ротмайстер”, 
“вахтмайстер”). 

На початку XX ст. українська літературна мова засвоїла велику 
кількість слів наукової, науково-технічної та військової лексики саме  з 
російської мови або через її посередництво: “гучномовець”, 
“винищувач”, “вогнегасник”, “радіовипромінювання” тощо. 

До недавнього часу українська мова з військової сфери була вилучена 
практично повністю. У сучасній українській художній літературі на 
військово-патріотичну тему використовувалося щонайбільше 2-3 
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десятки військових термінів, скалькованих із російської мови. А 
українська військова лексика, що формувалася ще з козацьких часів 
Запорізької Січі, застаріла. 

Під час Української Народної Республіки доби Центральної ради 
активно проводилася українізація старої армії, але лексика, створена в 
цей період, також є застарілою. Впродовж тривалого історичного часу 
регулярного українського війська взагалі не було. 

У Радянському Союзі українська армія користувалася виключно 
російською лексикою, що сприяло занепаду української військової 
термінології. 

Після розпаду Радянського Союзу й отримання незалежності 
Україною постало питання про утворення власної української армії та 
про вироблення військової термінології. 

У зв'язку з існуючими політичними та соціальними обставинами тема 
ця серйозно не досліджувалася, якщо не враховувати кілька статей: 
Задорожний В. “З історії української військової та парламентарної 
лексики”1; Непокупний О. "Реєстр Війська Запорізького 1649 року" як 
словник покладений на карту”2.  

У статті зроблено спробу етимологічного висвітлення сучасної 
загальновійськової термінології. Розглянемо найбільш вживані терміни 
сучасної військової лексики. 

Авангард, ар'єргард. Ці два слова французького походження. 
"Garde" по-французьки "варта", "охорона". "Avant" означає "попереду", 
"до, а "ariere" – "позаду", "назад". В українській мові ці слова дістали 
значення "передові" й "тилові" військові частини на марші3. 

Авіація "повітряний флот". Запозичене з французької мови в кінці 
XIX ст. Французькою "aviation" сходить до латинського "avis" –"птах". 

Агресор – походить від латинського "aggredior". У Давньому Римі 
мало значення "нападаю", "наступаю"4. 

Ад'ютант – запозичене з німецької мови; німецькою Аdjutant: 
походить від латинського adiutans, "помічник"5. 

Армія – запозичене з латинської мови. У Давньому Римі "арма" мало 
значення "зброя": відома "Енеїда" Вергілія починається зі звучних слів 
"Arma virumkve kano...", тобто "Я хочу оспівувати зброю" (або бойові 
подвиги) славного мужа..." Вергілій мав на увазі Енея, якого римляни 
вважали за свого предка. Слова "армія", "армада", похідні від цієї 

                                           
1 Задорожний В. З історії української військової та парамілітарної лексики // Дивослово. 

– 2003. – № 9. – С. 18-22. 
2 Непокупний О. "Реєстр Війська Запорізького 1649 року" як словник покладений на 

карту // Українська мова. – 2001. – № 1. – С. 35-38. 
3 Етимологічний словник української мови: У 7 т. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 1. – 

С. 40, 83. 
4 Там само. – С. 47. 
5 Там само. – С. 50. 
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давньоримської основи, живуть тепер у всіх європейських мовах. 
"Армований бетон" - неначе озброєний металевим каркасом 1. 

Атака – слово прийшло з німецької "Attake" або французької 
"attague" в кінці XVII ст. зі значенням "стрімкий напад на ворога". 
Французькою "attague" утворено від "attaguer" – "нападати", "накидатися 
з палицею"2. 

Аеро – (перший компонент відносно нових складних слів типу 
аеробомба, аеродром) – запозичене з французької мови в авіаційних 
термінах і має значення "авіаційний"3. 

Бій – слово загальнослов'янського походження. Утворене від слова 
"бити". Означає організовану сутичку підрозділів, частин, з'єднань 
сторін, що воюють4. 

Воїн – через давньоруську мову успадковане від спільнослов'янської 
мови-основи. Утворене від слова "вої", узагальненої назви війська, 
збройних сил, рядових воїнів5. 

Війна – похідне від слова "вої" + суфікс -ьна. 
Ворог – запозичене із давньослов'янських мов. Утворене від слова 

"vorgъ" - "чаклун". Воно мало значення "людина ворожо настроєна" і 
"людина, яка є військовим противником". Це пояснюється тим, що, 
звичайно, суперечки й конфлікти, які приводили до ворожнечі, 
розв'язувалися за допомогою військових зіткнень або військові сутички 
між народами ставали початком сварки6. 

Генерал – запозичене з німецької мови, куди воно потрапило із 
французької в XVI ст. Німецькою General "генерал", "головний" через 
французьке "general" "генерал" сходить до латинського "generalis" 
"спільний", "загальний"7.  

Група. В староіталійській мові слово "gruppo" мало значення "вузол". 
Від нього походить французьке слово "groupe" з тим самим значенням. 
Німці запозичили слово, додали йому інше значення – декілька 
предметів, що складають одне ціле, "єдність". Це значення й перейшло в 
українську мову8. 

Дисципліна. Латиною "дисцере" – "учитися", "ципулюс" – "учень". 
"Дисципліна" спочатку значило "наука", "навчання", потім набуло 
значення “суворий порядок", "витримка", це якості, необхідні для занять 
наукою. 

Інженер – фахівець з вищою технічною освітою. В українську мову 
прийшло в XVII ст. через німецьку або безпосередньо з французької 
                                           

1 Там само. – С. 86. 
2 Там само. – С. 95. 
3 Там само. – С. 50. 
4 Там само. – С.186. 
5 Там само. – С. 416. 
6 Там само. – С. 426. 
7 Там само. – С. 494. 
8 Там само. – С. 606. 
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мови, у якому "ingenieur" – "інженер" утворене за допомогою суфікса 
діяча + -еиг від дієслова "іngenier" – "ухитрятися", "виявляти 
винахідництво". Французьке слово інженер мало значення "що оточує 
фортецю", який керує військовими машинами", "фахівець з техніки", 
звідси сучасне значення1. 

Інтервенція – слово латинського походження, означає "вторгнення". 
Побудоване з прислівника "inteor" (між) і дієслова "venire" (приходити, 
прибувати). 

Капітан – походить від латинського "kapitanus" (голова військової 
частини). Це звання вперше з'явилося в Франції у середні віки. Капітани 
командували військовими округами, користувалися виключними 
правами2. 

Капітуляція – запозичено у XVIII ст. через польську "kapitulacja" із 
латинської "capitulatio" – "капітуляція", похідного від дієслова 
"capitulare" – домовлятися з певних пунктів3. 

Козак – походить від турецького "кез" – ходити, блукати. Вперше 
відомо в XI ст. у половців. "Цьому слову властиве широке значення у 
половецькій, татарській, турецькій та деяких інших мовах. Найчастіше 
воно означало вільну, незалежну й озброєну людину, а половці називали 
козаками тих, хто ніс сторожову службу, оберігав кордони племені від 
ворогів... Але потрапивши на слов'янський грунт, слово "козак" пустило 
міцні корені і стало вживатися для означення окремого соціального 
стану; для означення людей вільних від кріпацтва, котрі поруч з 
господарськими заняттями були в постійній готовності для оборони 
рідної землі від іноземних загарбників"4. 

Командир – запозичене із західних мов (німецьке "kommandieren" – 
"доручати". Є нащадком латинського "kommendore". 

Курс – від латинського "kursus" – "пробіг", "напрямок"; пов'язане з 
"currere" - "бігати". Від цього слова виникло багато похідних: "курсант", 
"курсувати", "курсівка"5. 

Лейтенант. Запозичене, можливо, через німецьку мову із 
французької в XVII ст. У французькій мові іменник "lieutenant" має 
значення "заступник". Слово це походить від латинського "lokum tenens" 
– "який тримає місце", "який заміняє". Спочатку таке звання надавалося 
заступникам, командирам: "генерал-лейтенант – помічник повного 
генерала". 

Звання "лейтенант" вперше було встановлено у 1444 р. у Франції 
спочатку на флоті, потім у сухопутних військах6. 
                                           

1 Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка. – К., 1970.  –  С .  175.  
2 Там само. – С. 189. 
3 Там само.  
4 Мицик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали. – Дніпропетровськ: 

Січ; К.: МП "Пам'ятки України", 1991. – С. 45. 
5 Етимологічний словник української мови: У 7 т. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 1. 

– С. 157. 
6 Там само. – С. 215. 
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Майор – слово латинського походження "major" – означає "великий", 
"вищий". Як військове звання з'явилося більш ніж 400 років тому, в 
іспанській армії, де так називали одного з помічників полкового 
командира1. 

Маршал – запозичене французькою мовою із давньонімецької, де 
мало значення "конюх". Це слово відоме у військовій історії дуже давно, 
хоча його значення не завжди було однаковим. У середні віки у Франції 
й інших державах так називалася посада. Призначена на цю посаду 
людина відповідала за шикування військ для походів, маршу і бою, 
спостерігала за несенням вартової служби, завідувала господарською 
частиною армії, командувала авангардом і т. ін. 

Спочатку маршали призначалися на час походу, але поступово 
тимчасова посада перетворилася в постійний чин, вищий порівняно з 
іншими званнями. Під час французької буржуазної революції звання 
"маршал" було скасоване, але Наполеон знову затвердив його. 

У СРСР звання "маршал Радянського Союзу" було затверджено в 
1935 р.2 

Нагорода, нагородити. Це слово пов'язують із давньослов'янським 
словом "град" – місто. "Нагородити" – це значило "наділити за заслуги 
місто", "подарувати місто", що в давнину було звичайною формою 
царської вдячності та милості3. 

Начальник – запозичене з давньослов'янської мови. Утворене від 
"начати" в значенні "влада". 

Оборона – слово загальнослов'янського походження. Похідне від 
дієслова "боротися". Означає вид бойових дій. 

Окупація – латинське слово, прийшло із французької мови в XX ст.. 
Латиною "означає захоплення чужої землі". 

Операція – латинською "opus", що означає "справа", "operare" – 
"робити", "діяти", "operacio" – "дія"4. 

Офіцер – від латинського "officium" – "посада", "чин". "Officarius" 
латиною мало значення "чиновник". В українську мову прийшов через 
французьку і німецьку на початку XVIII ст.5 

Пакт. У латинській мові слово "pactum" (від дієслова "pacisci" – 
домовлятися, миритися) мало значення "мирний договір". Пов'язане з 
"paks" – латинською мовою "мир". 

Парад – від іспанської "parada" – "зупинка", "затримка". В українську 
мову потрапило через французьку. Спочатку малося на увазі "зупинка 
війська для його огляду командиром". Пізніше з'явилося значення 
"крокування солдатів повз глядачів, які стояли на місці – "парад-але". 

                                           
1 Там само. – С. 363. 
2 Там само. – С. 404. 
3 Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка. – К., 1970.  – С .  279.  
4 Там само. – С. 215. 
5 Там само. – С. 322. 
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Парашут – французьке слово утворене від французького кореня "sut" 
– "падіння" у сполученні з італійським "рага" – "захищати". Пов'язане з 
зародженням повітроплавання1. 

Пілот. У греків "рульовий" називався "pedotes" від "реdon" – "весло". 
Французька мова утворила з цього слова "лоцман". Перейшло в 
українську мову "той, хто керує літаком" вже після виникнення авіації. 

Полк. За часів Київської Русі це слово мало два значення: “похід” 
або “бій”. Під “полком ” розуміли й народне ополчення на противагу 
князівським дружинам. Значення організаційно-тактичної військової 
одиниці “полк ” набув у Русі в ХІ-ХІІ ст.  

Від слова “полк” у слов’янських мовах походить слово 
“полковник”. З XVI ст. командири полків у військах українського 
реєстрового козацтва та Запорізької Січі стали зватися полковниками, з 
початку 80-х років XVII ст. полковниками стали зватися командири 
полків “нового строю”  Московського царства.  

Структурно-семантичний та етимологічний аналіз термінів, які 
вживаються в сучасних українських військових текстах, показує, що 
існують дві тенденції розбудови сучасної військової термінології в 
Україні: східноукраїнська та західноукраїнська. Для першої характерна 
орієнтація на військові інтернаціоналізми та запозичення з російської 
мови. Для другої – орієнтація на військову термінологію УПА, діаспори 
та ретротермінологія. Поява цих тенденцій обумовлена складною 
мовною та військово-термінологічною ситуаціями в Україні в попередні 
періоди її історії та на сучасному етапі. 

Отже, військовики ще не завжди правильно використовують ті 
знання, що мають, а також з великою обережністю, можливо, й 
недовірою ставляться до вживання нових українських термінів. Але як 
зауважив В.Задорожний: "Коли моворозвиток органічний, то кожний 
випадок оригінального словотвору несе в собі ще й культурно-історичну 
інформацію – саме це й робить мову не тільки засобом спілкування, а й 
духовним феноменом, своєрідним національним кордоном"2. 

На думку автора, у подальшому дослідженні проблем етимології 
військової лексики перспективним напрямом може стати розмежування 
військової термінології по вузьких термінологічних групах, що стане 
корисним під час роботи над термінологічними словниками родів військ, 
військової науки та техніки.  

 
 
 
 
 

                                           
1 Там само.  – С. 329. 
2 Задорожний В. З історії української військової та парамілітарної лексики // 

Дивослово. – 2003. – № 9. – С. 22. 
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Клипа Н.І. (Ніжин) 

 
ВИКОРИСТАННЯ ОМОНІМІЇ ТА ПОЛІСЕМІЇ 

В ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ 
 

У статті розглядаються особливості функціонування різних типів 
омонімів у газетних текстах, їх стилістичне використання. 
Аналізуються шляхи витворення нових лексико-семантичних варіантів 
багатозначних слів, зокрема метафоризація, термінологізація, 
детермінологізація. 

 
Лексико-семантична система української мови другої половини 80-х 

років ХХ ст. – поч. ХХІ ст. зазнала активного впливу суспільно-
економічних, науково-технічних та культурних змін у житті 
українського народу. Зміни в лексичному складі української мови даного 
періоду зумовлені, передусім, суперечностями між можливостями 
відповідним чином структурованого словника й суспільно-політичними 
та науково-технічними умовами життя, прагненням народу передати свої 
думки, почуття адекватніше. З’являється природне прагнення виробити 
нові засоби вираження, нові форми образності, а також реабілітувати ті, 
які до недавнього часу з різних причин перебували в пасивному 
словнику. 

Мова засобів масової інформації, зокрема газети, якнайшвидше й 
найповніше відображає всі семантичні зрушення, що відбуваються в 
лексичній системі української мови. Тому в сучасному мовознавстві 
зростає інтерес до вивчення мови газетно-інформаційного стилю. 

Дослідники звертають увагу на значну кількість лексичних новацій у 
мові періодичних видань, що поповнюються як запозиченнями з інших 
мов, так і жаргонізмами українського чи російського походження1; 
аналізують фонематичні, морфологічні, формотворчі варіанти слів, що 
переважно співіснують не диференціюючись, проте можна передбачити, 
що згодом вони будуть семантично і стилістично розподібнюватися або 
зникатимуть як надлишкові виразові форми2. Розглядові новотворів у 
мові засобів масової інформації присвячені роботи Стишова О.А., який 
подає детальну характеристику частковим, ініціальним та комбінованим 
групам абревіатур, що активно функціонують у газетній мові3, та 
Красовської О.М., яка аналізує творення ситуативних лексем-

                                           
1 Мацько Л.І. З якою лексикою вступаємо в ХХІ ст. // Урок української. – 2000. – № 8. – 

С. 14-18. 
2 Коць Т.А. Функціонування лексичних варіантів у засобах масової інформації // 

Мовознавство. – 1997. – № 6. – С. 57-63. 
3 Стишов О.А. Нові абревіатури в мові мас-медіа кінця ХХ ст. // Мовознавство. – 2001. 

– № 1. – С. 33-40. 
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оказіоналізмів, а також виділяє серед неологізмів назви різних часових 
періодів1. 

У даній статті розглядаються особливості функціонування омонімів 
та полісемантичних слів у газетних текстах. Проблеми розмежування 
омонімії та полісемії висвітлені у працях Абаєва В.І.2, Виноградова 
В.В.3, Фальковича М.М.4 Опираючись на концепції даних мовознавців, 
омонімами вважаємо такі слова, однакові за звучанням, які належать як 
до однієї, так і до різних частин мови, що мають різні морфологічні 
характеристики, утворюють різні словотворчі гнізда і мають різну 
семантику. 

У газетних текстах найчастіше використовуються повні лексичні 
омоніми, що виражають абсолютно різні значення. Наприклад, “Отже, і 
Рівному, і області істотно не вистачає кваліфікованих кадрів у галузі 
архітектури і будівництва” (УМ, 4 липня 2003 р.); “Недавно один із 
кінознавців ще раз уважно переглянув кілька знаменитих кадрів ходи 
Льва Толстого на камеру” (УМ, 31 липня 2003 р.), де кадр – те саме, що 
кадровик – кадровий працівник будь-якого підприємства, установи, 
організації (СУМ, ІV, 69), кадр – окремий знімок на кіно- та фотоплівці 
(СУМ, ІV, 69). 

Неповні лексичні омоніми, у яких збігається лише частина форм, 
трапляються в газетних текстах рідше. Наприклад: “...студія ”Дебют на 
Довженка” майже не випускає фільмів, а її колектив перебуває у стані 
повної депресії” (УМ, 26 липня 2003 р.); і “Наукові студії пана 
Леонгарда знайшли пошанування й у країнах Східної Європи” (УМ, 23 
березня 2004 р.), де студія – “колектив творчих і технічних працівників, 
які створюють кінофільми” (ВТС, 1209), студії – “ретельне вивчення, 
дослідження чого-небудь або навчання десь” (ВТС, 1209). 

Значно частіше у мові засобів масової інформації зустрічаємо 
омоформи, омофони й омографи. Так, омоформи можуть вживатися як у 
різних, так і в одному контексті для створення відповідного відтінку 
емоційного-оцінного забарвлення. Наприклад: “Правда ж, ви хочете 
знати правду?” (УМ, 1 серпня 2003 р.) або “Чи не правда, дивно: ще не 
почалася закупівля зерна нового врожаю, а ціни на основні продукти 
харчування підвищилися. Начебто кінь і віз помінялися місцями” (УМ, 1 
серпня 2003 р.); “Розбудила сина, щоб віз Валерія у лікарню” (УМ, 14 
серпня 2003 р.) і “У Європу без віз?” (УМ, 10 липня 2003 р.) 

Кількість омофонів в українській мові обмежена, проте вони досить 
активно функціонують у газетному тексті. Наприклад: “Колектив 
                                           

1 Красовська О.М. Неологізми в пресі та науковій термінології: запозичення та кальки 
// Соціально-педагогічне забезпечення гуманної освіти спеціального технічного профілю. – 
Черкаси, 1999. – С. 72-73. 

2 Абаев В.И. О подаче омонимов в словаре // Вопросы языкознания. – 1957. – № 3. 
3 Виноградов В.В. Об омонимии и смежных явлениях // Вопросы языкознания. – 1960. – 

№ 2. 
4 Фалькович М.М. К вопросу об омонимии и полисемии // Вопросы языкознания. – 

1960. – № 5. 
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мелітопольського навчально-виховного комплексу № 16 днями 
долучився до голосу землян, адресованого вірогідним мешканцям планет 
у п’яти сузір’ях - Персея, Рака, Великої Ведмедиці, Оріона і Кассіопеї” 
(УМ, 23 липня 2003 р.) і “Минулого року майже 835 тисяч європейців 
померли від раку” (УМ, 19 серпня 2003 р.); або “Сьогодні тур на Місяць 
чи Венеру – все-таки виняток із правил, завтра – як знати? (УМ, 2 липня 
2003 р.) і “... а головне, підкреслюють медики, у них народилося за цей 
час десять здорових гарних діток, найменшенькій ще не виповнився й 
місяць” (УК, 6 березня 2004 р.) 

Значного поширення у мові преси набувають і омографи. Наприклад: 
“Ніхто не спростовує той факт, що колись Чорне море було прісним 
озером, а потім його затопили води Середземного моря... До останнього 
часу більшість експертів стверджували, що “експансія” солоної води 
мала місце 9 тисяч років тому” (УМ, 25 липня 2003 р.) 

У полемічно загострених творах омонімія, як і полісемія, 
використовується як стилістичний засіб для створення каламбурів: 
“Друга прем’єра нашого прем’єра”, “Як погасили ЯК?”, “Кожна партія 
грає свою партію” тощо. 

Значний стилістичний ефект досягається при поєднанні в одному 
контексті омонімів з вільним і фразеологічно зв’язаним значенням, що 
виникли внаслідок розпаду семантичної єдності. Наприклад: 
“Перевертні” прочісують другорядні нічні клуби ... дають номер і 
зникають. Ці діячі вже так знахабніли, що навіть автографи дають від 
імені Андрія Данилка... Та цей номер не пройде...” (УМ, 23 липня 2003 
р.). 

Широко вживаються в газетному тексті омоніми-перифрази. Їх 
виникнення пов’язано, по-перше, зі збігом звукового й  компонентного 
складу різних за своїм значенням і характером сполучень слів або, по-
друге, з утворенням омонімічних перифраз унаслідок розширення і 
розпаду на омоніми багатозначного перифрастичного звороту. Провідна 
роль в утворенні перифраз-омонімів належить першому типу. Хоча, як 
відзначають дослідники, окремі перифрастичні звороти можуть 
трактуватися і як один комплекс із двома-трьома значеннями, і як дві-
три різні перифрази, що збігаються за своїм звуковим складом, але 
перифрастично позначають різні явища дійсності1. 

Поява перифраз-омонімів унаслідок семантичного розпаду 
багатозначного перифрастичного звороту в мові преси спостерігається 
рідко, що обумовлено взагалі обмеженою кількістю полісемантичних 
перифраз. Наприклад: “Коли почали перевіряти заяви, то тільки за 
минулорічний грудень хабарник у білому халаті наскладав собі у 

                                           
1 Євсєєва Г.П. Перифрази в мові сучасних газет (на матеріалі українських газет 80-90-х 

рр. ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Дніпропетровський національний 
університет. – Дніпропетровськ, 2002. – 20 с. 
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кишеню 2500 гривень” (УМ, 24 лютого 2004 р.), і “... австрійські люди в 
білих халатах відмовилися прийняти отару назад, оскільки побоюються 
поширення епідемії серед свого поголів’я овець” (УМ, 25 жовтня 2003 
р.). Тут значення перифрази люди в білих халатах (лікарі) розширилося 
до зовнішньої межі поняття “медичний працівник”, а в другому випадку 
вживається у значенні “працівники тваринницьких ферм”.  

Слід зауважити, що омонімія в перифрастиці відрізняється від 
лексичної омонімії наявністю спільного чи подібного значення опорного 
компонента. Так, усі поняття, що позначаються перифразою біле золото 
– “бавовна”, “енергія води”, “цукор”, “сніг”, об’єднуються спільною 
семою ”те, що цінується на вагу золота” (КСП, 18). Наприклад: “Біле 
золото” (а воно дійсно золото, бо ціна на цукор постійно зростає) 
проходить тривалий час обробки, поки потрапить з поля до споживача” 
(УМ,  22 липня 2003 р.); “... тоді “біле золото” фермери віддають 
Путилчанській фабриці з переробки бавовни, виробничі потужності якої 
зараз дозволяють збільшити у кілька разів випуск дублянок, рукавичок, 
шарфів, шкарпеток” (УМ, 25 вересня 2003 р.). 

Більшість омонімів сучасної української мови належить до активної 
лексики. Проте серед омонімічних пар, до яких часто звертаються 
журналісти, є й застарілі компоненти: чайка – птах і чайка – човен у 
запорізьких козаків, лікнеп - позитивне: “ліквідація неписьменності, 
просвітництво” і лікнеп – негативне: “боротьба” з великою кількістю 
грошей”. Наприклад: “Черговий лікнеп для довірливих влаштовують у 
Сумах дві підприємливі жінки. Вже зареєстровано кілька випадків, як 
вони з’являються у квартирах сумчан, представляються працівниками 
відділу соціального забезпечення і викрадають гроші” (УМ, 17 липня 
2003 р.). 

Таке використання застарілих слів найчастіше підпорядковується 
меті не тільки передати інформацію, а й застерегти читачів від 
повторення подібних ситуацій. 

Зі стилістичною метою, як правило, для вираження позитивної чи 
негативної оцінки, у мові преси часто функціонують і багатозначні 
слова, переважна більшість яких вживається зі звичною 
загальнонародною семантикою. Творення нових значень слів у 
відповідних контекстах ґрунтується на метафоричних та метонімічних 
відношеннях. Наприклад: “Речовий ринок на Троєщині... Поблукавши 
трохи рядами, я все ж знайшла балакучу дівчину, яка торгує шкірою. 
Вона дохідливо, на прикладі дублянки саме мого розміру, пояснила 
основні принципи ціноутворення на сьогоднішній момент” (Д, 26 
вересня 1998 р.). Явище зворотної деривації зустрічаємо при утворенні 
семантики слів на зразок мило – “мильна опера”, пілот - “пілотний 
проект”. Наприклад: “Мене підключили до проекту [Вікна. Огляд преси] 
СТБ, коли створювався “пілот”. За цей час – а програмі ще немає й 
місяця - вона набула певної форми” (Д, 11 листопада 1998 р.); 
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“Мильними операми” їх охрестили на заході. Просто “милом” обізвали 
їх ми... (Д, 30 жовтня 1998 р.). 

Також спостерігається еліптизація сталих сполучень на зразок 
поливати брудом – поливати, знайти (мати) кінці-кінці. Наприклад: “А 
вона [опозиція О. Лукашенка в Білорусі] наполягає відмовитися од 
російської мови як державної, від російського інформаційного простору, 
через який московські ЗМІ постійно “поливають” їхню країну” (УМ, 14 
серпня 1997 р.); “Так само після вбивства голови Фонду держмайна 
Криму прокуратура розбирається з великою кількістю “кінців” 
економічного плану” (Д, 17 жовтня 1997 р.). 

Своєрідною моделлю формування лексико-семантичних варіантів 
багатозначного слова є метафоризація, що реалізується за певними 
закономірностями, представленими в регулярних взаємозв’язках між 
порівнюваними предметами, явищами, ознаками. Найчастіше в газетних 
текстах зустрічаються такі різновиди метафоричних перенесень: 

1) назви, пов’язані з тваринним світом, переносяться на світ людини. 
Наприклад: “... південними регіонами, які на разі увійшли в пік 
курортного сезону, гасають “зграї” псевдо-Сердючок” (УМ, 23 липня 
2003 р.); “Досвідчений “вовк” проколовся на фальшивому паспорті – у 
Карамалака під час затримання знайшли паспорт громадянина 
Республіки Болгарії на ім’я Кірова Григорія Івановича” (УМ, 31 липня 
2003 р.); “Кравченко справді міг бути виразником настроїв старої гвардії 
СБУ, яку почали “шикувати” “молоді орли” після приходу до стерна 
Смешко” (УМ, 24 лютого 2004 р.); “... свого часу Іван Суслов мав давати 
“на лапу” губернатору 50 тисяч “зелених” щомісяця за спокійне ведення 
підприємницької діяльності” (УМ, 14 червня 2003 р.); 

2) назви частин тіла живих істот переносяться на неживу природу. 
Наприклад: “Адміральський катер Головнокомандувача ВМС України 
“Шулявка” протаранив миколаївську яхту “Зоря”. Учасниця регати ... 
прийняла свою нагороду заздалегідь – удар у ніс” (УМ, 2 серпня 2003 
р.); “При розрідженні – ярусному формуванні – вибираємо скелети гілок, 
виділяємо яруси, проріджуємо й скорочуємо деревину, що обростає” 
(УМ, 11 березня 2004 р.); 

3) назви неживої природи (небесних світил, атмосферних явищ) 
переносяться на світ людини. Наприклад: “Хмара ліквідації повисла 
також над збитковими підприємствами міста” (УМ, 16 серпня 2003 р.); 
“У чому ж, власне, справа, й чому доля одного державного чиновника 
викликала таку бурю – лише прес-конференція в Будинку кіно тривала 
близько 4 годин” (УМ, 26 липня 2003 р.); “Свою найближчу конкурентку 
– актрису й співачку Міссі Еліот – латино-американська зірка 
випередила досить солідно” (УМ, 16 липня 2003 р.). 

У мові преси останніх десятиліть помітної ваги набуває 
переосмислення термінологічної лексики і давніх власне українських 
слів. Так, давньоруська лексема оберіг – “талісман, амулет” (ВТС, 635) 
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останнім часом у мові преси стала вживатися як суспільно-політичний 
термін зі значенням “оберігач, хранитель”: “Вона тоді дуже цікаво 
виступала, сказавши, що усім нам треба спускатися до Шевченка, 
Сковороди, Франка, до великих композиторів, бо то – наші духовні 
обереги” (УК, 12 жовтня 1997 р.). Загальновживане слово діалог – 
“розмова між двома або кількома особами” (СУМ, ІІ, 295) у газетному 
стилі набуло переносного значення  “переговори, домовленість” (ВТС, 
226): “І лише через 5 років росіяни з українцями сіли за “круглий стіл”. 
... Це початок українсько-російського діалогу” (ВК, 22 вересня 1998 р.). 
У полісемантичному українському слові могильник на базі значення 
“стародавнє кладовище” (СУМ, ІV, 773) розвинулося нове значення 
“місце захоронення радіоактивних відходів”: “У круглу копієчку 
“влетить” урядові України й нове виведення електростанції [ЧАЕС] з 
експлуатації, і нове будівництво могильників для поховання 
відпрацьованого палива” (УК, 3 листопада 1997 р.). 

Семантичні інновації постають і як наслідок суспільно-політичного 
переосмислення лексем інших терміносистем. Так, слово перегони, що 
раніше функціонувало лише в спортивній царині з семантикою 
“спортивні змагання у швидкості їзди, бігу” (СУМ, VІ, 154), у мові 
сучасної публіцистики активно вживається у значенні “політична 
боротьба за першість”: “Зараз влада посилено думає над тим, як вийти з 
“великих перегонів” 2004 року з найменшими для себе затратами” (УМ, 
27 квітня 2003 р.). 

Значно рідше набувають переносного значення чи 
термінологізуються слова на позначення соціально-економічних понять. 
Найяскравішим прикладом такого процесу може служити 
функціонування лексеми тінь, яка в сучасній періодиці вживається не 
тільки з загальновідомою семантикою “темний відбиток на чому-небудь 
від предмета”(СУМ, Х, 143), а й набуває нового значення, поки що не 
відображеного у лексикографічних матеріалах, – “те, що приховується, є 
незаконним, пов’язаним з нелегальним обігом, економікою”: “За 
рахунок зростання економіки, фонду заробітної плати і виходу зарплати 
з тіні уряд планує одержати ВВП на рівні 270 млрд гривень...” (УМ, 10 
липня 2003 р.). 

Прикметник тіньовий з розмовною семантикою – “що існує, діє 
незаконно; що ухиляється від податків” зафіксований у Великому 
тлумачному словнику сучасної української мови за ред. Бусела В.Т. 

У сучасних засобах масової інформації нові лексико-семантичні 
варіанти багатозначних слів виникають також як наслідок 
детермінологізації, яка проявляється в тому, що переосмислення 
зазнають не тільки окремі терміни, межі лексичної сполучуваності яких 
значно розширилися, а й цілі терміносистеми. Великою кількістю 
семантичних інновацій характеризується спортивна лексика, що широко 
входить у загальнонародний вжиток. Так, термін естафета – “вид 
командних змагань з бігу, плавання, у якому члени команди передають 
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на визначених етапах із рук в руки паличку” (СУМ, ІІ, 448) – часто 
вживається у мові преси зі значенням “продовження чиїх-небудь 
традицій, починань” (ВТС, 267): “23 вересня естафету телефонної 
гарячої лінії Кабінету Міністрів підхопило міністерство” (УМ, 24 
вересня 2003 р.). Через активне функціонування в мові преси 
загальновживаним стає також нове значення терміна раунд – “про етап, 
період, цикл”: “Черговий раунд виборів до Верховної Ради” (ВК, 14 
січня 2003 р.). 

Подібного переосмислення зазнає і медична лексика. Так, широкого 
вжитку в мові ЗМІ набуло нове значення лексеми ін’єкція – “грошові 
вливання, грошова підтримка” (ВТС, 399): “Голови колгоспів вимагають 
... грошових ін’єкцій” (ВК, 14 жовтня 1998 р.); або реанімуватися – 
“відродитися, відновитися”: “Чи може сьогодні реанімуватися широке 
суспільне захоплення комуністичними філософськими ідеями?” (Д, 26 
вересня 1998 р.). 

Семантичні зрушення характерні й для окремих лексем з інших 
терміносистем. Так, військове генерал широко функціонує зі значенням 
“керівник високого рангу, директор”: “Атомний генерал Михайло 
Уманець думає про частоту струму” (Д, 4 листопада 1998 р.); камікадзе – 
“японські військовослужбовці – добровільні смертники” вживається в 
значенні “людина, яка ризикує чимось важливим, суттєвим” (ВТС, 412): 
“За такого стану справ знаходились педагоги, не стільки новатори, 
скільки “камікадзе”” (ГУ, 27 травня 1998 р.); математичне точка – 
вживається зі значенням “місце розміщення пункту певного 
призначення” (ВТС, 1259): “Як з’ясувалося, в Києві існує понад 70 точок 
продажу квітів, занесених до Червоної книги” (УМ, 17 лютого 2004 р.); 
хімічне каталізатор – у значенні “те, що впливає на швидкість 
суспільних змін” (СІС, 512): “Теперішня наша інтервенція до Іраку може 
стати каталізатором наближення конфлікту на Корейському 
півострові...” (УМ, 31 липня 2003 р.); географічне екватор набуло 
загальновживаного значення “середина, половина”: “Суперфінал 
національного чемпіонату волейболісток досяг екватора” (ВК, 4 квітня 
2000 р.). 

Таким чином, у мові періодичних видань, зокрема газети, швидко, 
яскраво й наочно відображаються різноманітні зміни в лексичному 
складі слова, спричинені впливом суспільно-економічних, науково-
технічних та культурних змін у житті народу. 

 
Список умовних скорочень: 

Періодичні видання: 
ВК – Вечірній Київ 
ГУ – Голос України 
Д – День 
УК – Українська культура 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
СКЛАДУ НОВІТНІХ АНГЛІЦИЗМІВ  

В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
 

У статті досліджуються англіцизми, що з’явилися в українській 
мові в кінці ХХ – на початку ХХI ст. Автором зроблено спробу дати 
загальну характеристику найрізноманітніших англіцизмів останнього 
часу. Аналізуються і новітні англіцизми, і такі, що вже існували в 
українській мові, але в останнє десятиліття змінили (чи розширили) 
своє семантичне значення. 

 
Кінець ХХ – початок ХХI ст. став часом неймовірного розширення 

політичних, економічних та культурних зв’язків України з іноземними (у 
першу чергу – з англомовними) країнами. Такі процеси спричинили 
посилення надходження в українську мову чужомовної лексики. 
Особливо зросла кількість запозичених англіцизмів, що зумовлено 
політичними та економічними реформами в Україні, які викликали 
потребу в найменуванні українською мовою нових явищ, існуючих в 
англомовній світовій практиці. 

Складні процеси в сучасній українській мові, пов’язані з інтенсивним 
припливом запозичень (переважно з англійської мови) закономірно 
отримують неоднозначні оцінки україністів: з одного боку, дослідники 
відзначають певне збагачення мови, наближення за допомогою 
асимільованих іншомовних запозичень до світових досягнень у 
суспільно-політичній, економічній, управлінській, торговельній тощо 
сферах, з другого, – виявляється перевантаження й засмічення рідної 
мови чужими лексемами часто за наявності власне українських 
відповідників. 

Проблемам запозичення присвятили чимало праць вітчизняні та 
іноземні дослідники (Б. Ажнюк, О. Ахманова, В Виноградов, 
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Ю. Жлуктенко, О. Муромцева, О.Пономарів, І. Огієнко, В.Самійленко, 
С. Семчинський, Д. Шмельов, L. Bloomfield, E. Haugen, A. Martinet, 
U. Weinreich та інші). 

Останнім десятиріччям вивчення запозичень англіцизмів в 
українському мовознавстві активізувалося (Ю. Безрукава, О. Бершов, 
О. Махньова, А. Наумовець, С. Федорець тощо). Проте найчастіше 
дослідження новітніх англіцизмів стосуються термінологічної лексики1. 
Окремо сучасний етап запозичення англіцизмів в українську мову майже 
не досліджувався. Проте складні лексико-семантичні процеси, що 
відбуваються в лексичній системі української мови внаслідок мовних 
контактів, вимагають докладних досліджень. 

У даній статті зроблено спробу дати загальну характеристику 
найрізноманітніших англіцизмів, що з’явилися в українському мовленні 
в останнє десятиліття. 

Україномовна періодика, радіо, телебачення дають велику кількість 
англіцизмів для дослідження. Англіцизми також широко представлені у 
словниках, що з’явилися останнім часом (“Словник іншомовних слів” 
С.М. Морозова та Л.М. Шкарапути (2000), “Тлумачний словник 
чужомовних слів в українській мові” О.М. Сліпушко (1999 р.), 
“Російсько-український словник іноземних слів” Т.П. Мартиняк 
(1999 р.). Якщо не брати до уваги фахову термінологічну лексику, то у 
популярному вжитку англіцизми зустрічаються у найрізноманітніших 
тематичних групах: економіка, банківська справа, фінанси, кіно, 
телебачення, музика, розваги, комп’ютерна техніка та технологія, спорт, 
побутова техніка, сервіс, політика, страви та напої, тварини, медицина, 
одяг, тканини, канцелярське приладдя, офісна техніка, назви осіб. 
Численні новітні англійські запозичення, які тематично співвідносяться з 
економікою, банківською справою і фінансами, зумовлені великими 
змінами в цих сферах життя й упровадженням ринкової економіки в 
Україні, а з нею і виникненням потреби в найменуванні нових явищ, які 
вже мають інтернаціональні (переважно на ґрунті англійської мови) 
назви (наприклад, компанія, аудит, лізинг, кріейтор тощо). 

Сфера культури й розваг (кіно, телебачення, відео тощо) теж 
піддалися великим змінам і запозичили багато явищ, предметів і понять 
із цих галузей, дуже розвинутих на Заході (переважно в США). Разом із 
явищами, предметами та поняттями запозичуються їх чужомовні назви 
(англіцизми) як такі, що переважно не мають еквівалентів в українській 

                                           
1 Кислюк Л.П. Нові англійські запозичення і термінологія // Українська термінологія. – 

Львів, 1992. – С. 236-239; Козир Є. Проблеми унормування чужомовних запозичень // 
Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2001. – Вип. IV. – 
С. 245-247; Мазурик Д.В. Сучасні тенденції в оновленні лексики української літературної 
мови // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2000. – Вип. 29. – 
С. 177-182; Наумовець А. Імплементація англіцизмів в українській мові // Укр. термінологія 
і сучасність: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2001. – Вип. IV. – С. 19-20. 
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мові (наприклад, блокбастер, хіт-парад, трилер, серіал, ток-шоу, 
сиквел, римейк, хепі-енд, овертайм, кліп тощо). 

Чимало запозичень належить до тематичної групи “Комп’ютерна 
техніка і технологія”. Це можна пояснити також запозиченням реалій у 
позамовній сфері – галузі комп’ютерної техніки, інформатики й 
інформаційних технологій, всесвітньої мережі Інтернет тощо й, знову ж 
таки за переважної відсутності відповідників в українській мові, вона 
заперечує вже існуючі (наприклад, сервер, дискета, сайт, ноутбук, 
тонер, трафік, Інтернет, чип, онлайн, джойстик, хакер, провайдер, веб-
сайт тощо). 

Спортивні англіцизми є традиційними в українській мові (баскетбол, 
волейбол, бокс, ринг, серфінг тощо) та постійно демонструють кількісне 
зростання. Зараз це відбувається на фоні розширення міжнародних, у 
тому числі й спортивних зв’язків, знайомств із новими для нашої 
дійсності спортивними іграми й змаганнями, а також явищами 
(наприклад, віндсерфінг, скайсерфінг, кайтсерфінг, айсбординг, 
сноубординг, екстрим, сквош, кікбоксінг, степ-аеробіка, софтбол, 
айсинг, пенйтбол, бодибілдинг, драфт, плей-оф та інші). 

Назви побутової техніки, товарів і сервісу також розширили свій 
склад завдяки новітнім англіцизмам. Це є номінативним відбиттям 
запозичення нових реалій цієї сфери, кількість яких значно збільшилася 
за рахунок входження у повсякденне життя товарів і послуг з 
американської (або іншої закордонної) дійсності, що раніше були 
незнайомими в нашому житті або вважалися екзотичними (наприклад, 
блендер, грумінг, тримінг, ліпосакція, пейджер, пілінг-крем, секс-шоп, 
скраб, хендлер, шокер тощо). 

Досить великою за кількістю тематичною групою є група політичної 
лексики (наприклад, саміт, піар, паблік рилейшнз, віп, віп-місця, імідж, 
іміджмейкер, бодигард, дайджест, рейтинг, спічрайтер, кілер, стингер, 
джет-сет, екзит-пол, грин-кард тощо). Поява таких слів в українській 
мові також зумовлено розширенням міжнародних зв’язків і посиленням 
впливу світових суспільно-політичних процесів на Україну. Ряд 
дослідників (Д. Ганич, І. Олійник, О. Пономарів) стверджує, що 
розвиток семантичної структури запозичуваної лексеми в приймаючій 
мові може супроводжуватися певними змінами (ускладнення та 
спрощення структури, переінтеграція значень). Зміни в семантичній 
структурі запозиченої лексеми часто супроводжуються змінами в 
структурі окремих значень на схемному рівні – розширенням, звуженням 
та переносом значення. 

Однією з характерних рис є актуалізація запозичень, що належать до 
пасивного або спеціального шарів лексики. При цьому може відбуватися 
втрата: 

а) негативної оцінки чи іронічного забарвлення (наприклад, як у 
лексемі шоу); 
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б) стилістичної позначки щодо “властивості капіталістичній 
дійсності” (наприклад, брокер, дилер, менеджер тощо); 

в) деяких сем, які пов’язують значення з денотатом, що існує лише в 
закордонній дійсності (наприклад, коледж, офіс). 

Наприклад, при порівнянні визначень лексеми “брокер” (“у 
капіталістичних країнах посередник під час укладання різних угод, у 
тому числі й на біржі1 та “посередник під час укладання різних угод на 
біржі, який спеціалізується з певних товарів чи послуг”2 виявляється, що 
сучасне значення (друге із наведених) характеризується відсутністю 
семи “в капіталістичних країнах”. 

Із цим пов’язане й очевидне збільшення частоти використання деяких 
існуючих в українській мові англійських запозичень попередніх періодів 
(наприклад, бізнес, бізнесмен, боулінг, брифінг, брокер, рекет, 
імпічмент, інвестор, коледж, маркетинг, менеджмент, монітор, 
монітоиінг, прес-реліз, процесор, супермаркет, холдинг, чипси та інші).  

Про згадану актуалізацію свідчать і нові, утворені в українській мові 
складені лексичні одиниці на основі, наприклад, запозичення “бізнес”, 
що увійшли в сучасне використання – бізнес-план, бізнес-програма, 
бізнес-ленч, бізнес-партнер, бізнесвумен, бізнес-клас тощо. 

Також слід відзначити переосмислення прямих значень і появу 
переносних у деяких запозичень (наприклад, бартер, пресинг тощо), 
розширення значення за допомогою семи на позначення явищ 
української дійсності (наприклад, рейтинг, маркетинг, менеджмент, 
імпічмент тощо). 

У деяких випадках при таких змінах відбувається наближення до 
семантичної структури етимона в мові-джерелі. Розглянемо динаміку 
семантичної структури лексеми “менеджер” із 80-х рр. До кінця ХХ ст. 
словники за редакцією О.С. Мельничука наводять таке визначення цього 
слова: “специфічний соціальний прошарок сучасного капіталістичного 
суспільства, включає найманих професійних керуючих (директори 
підприємств, керівники окремих підрозділів) у концернах, трестах, 
синдикатах тощо”. У словнику С.М. Морозова та Л.М. Шкарапути 
лексема “менеджер” визначена як: “1) фахівець з управління 
господарськими процесами, виробництвом, обігом товарів і послуг, 
найманий управляючий; 2) підприємець у галузі професійного спорту, 
шоу-бізнесу тощо, який організує виступи спортсменів, артистів і т. ін.”3 

В англійській мові слово “menаger”, що є еталоном запозиченої в 
українську мови лексеми “менеджер”, означає: 1) той, хто займається 
управлінням частиною або всією компанією чи іншою організацією ; 

                                           
1 Словник іншомовних слів / За ред. О.С.Мельничука. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: УРЕ, 

1985. – С. 110. 
2 Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: Наук. 

думка, 2000. – С. 92. 
3 Там само. – С. 350. 
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2) відповідальний за ділові справи співака, актора тощо; 
3) відповідальний за тренування й організацію оперативної команди”1. 

Як бачимо, в українській мові відбулися певні зміни в семантичній 
структурі даної лексеми, що привели до втрати семи “капіталістичне 
суспільство”, а також переструктурування значення – формування 
полісемантичної структури лексеми, що складається з двох значень, які 
відбивають, в основному, семантичну структуру етимона “menаger” в 
англійській мові. Отже, відбувається уточнення значення запозичення з 
його наближенням до вихідного значення етимона в англійській мові. 

Більшість новітніх запозичень з англійської мови називають нові 
явища в різних сферах життя, тобто запозичення номінації відбувається 
паралельно із появою нового детоната, що ним позначається (наприклад, 
екстрим, шейпінг, бодибілдинг, памперси, секонд-хенд, пейджер, 
шейкер, блендер, караоке, вінчестер, модем, факс, флеш-диск, спонсор, 
імідж-мейкер тощо). Запозичується назва лексема (пейджер, блендер, 
файл) або нове значення існуючої лексеми (кліпси, шунт), або 
з’являється омонім (скотч, вінчестер). Так, крім вміщеного в попередніх 
словниках значення лексеми “вінчестер” (“назва магазинних, а пізніше 
автоматичних рушниць, що випускалися з середини ХIХ ст. 
американською фірмою стрілецької зброї (за ім’ям засновника 
О.Д. Вінчестера)”2, з’явилося омонічне значення: “вінчестер – 
герметизований носій магнітного запису інформації; від назви 
м. Вінчестер в Англії”3.  

Переважним способом запозичення нових англіцизмів у систему 
української мови нині є пряме, безпосереднє запозичення. Таким чином, 
у сучасну українську мову потрапляє 80 відсотків англо-американських 
слів. Прикладом, коли англійська мова є мовою – джерелом запозичень, 
можуть бути такі найменування: андеґраунд, грант, дилер, драйвер, 
інжиніринг, кеш, імідж-мейкер, трилер, флаєр, шоу-бізнес, шоумен, 
джойстик, плеєр, кікбоксинг, фітнес, бебі-бум, фастфуд, хотдог, 
секонд-хенд тощо. 

Трапляються також лексеми, у назві яких експліцитно виражені 
компоненти, пов’язані з власними назвами, покладеними в основу цих 
комбінацій (вінчестер – від назви міста Вінчестер; гамбургер – від назви 
міста Гамбург; далматин – від назви історичної області Югославії 
Далмації, кирза – від назви селища в Англії Керзи; ньюфаундленд – від 
назви острова Ньюфаундленд; пекінес – від назви міста Пекін; скотч – 
від назви Scotch – шотландський). 

                                           
1 Funk and Wagnalls. Standard Dictionary. – Copyright, by Lippincott and Crowell 

Publishers, 1980. – Р. 370. 
2 Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: УРЕ, 

1985. – С. 155. 
3 Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: Наук. 

думка, 2000. – С. 109. 
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Іншим способом запозичення є використання англійської мови як 
мови– посередниці. При посередництві англійської мови до української 
потрапляє певна кількість нових запозичень. Серед них можна виділити 
такі структурні типи:  

1) слова латинського або грецького походження, запозичені 
спочатку в англійську, а потім з неї – в українську мову (наприклад, 
асистанс, ірейта, триплікат); 

2) слова, штучно створені в англійській мові з латинських або 
грецьких елементів (наприклад, телепроект, парамедицина); 

3) слова, створені в англійській мові на основі грецького або 
латинського елементів та англійської частини (наприклад, суперхіт, 
суперстар, телебос); 

4) слова інших мов, які спочатку були запозичені в англійську, а 
потім через її посередництво – в українську мову (наприклад, кетчуп, 
зомбі); 

5) слова, створені в англійській мові на основі англійського 
компонента та запозиченого з інших (не грецької та латинської) мов 
(наприклад, айс-ревю, сафарі-парк). 

Таким чином, в українській мові кінця ХХ – початку ХХI ст. 
відбуваються закономірні лексико-семантичні процеси у зв’язку з 
появою нових англомовних запозичень. 

У семантиці нових англомовних запозичень, порівняно зі значенням 
їх етимонів, здійснюються семантичні зрушення, що складають цілісну 
картину закономірностей та особливостей процесу формування 
семантики слів англомовного походження в сучасній українській мові. 
Цей складний процес потребує подальшої уваги лінгвістів та передбачає 
глибокий аналіз зазначених вище мовних процесів. 
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Чемеркін С.Г. (Київ) 

 
АНГЛІЙСЬКІ ВАРВАРИЗМИ  

В МОВІ КОМУНІКАНТІВ УАНЕТУ 
 

У статті висвітлюється роль варваризмів, які вживаються у мові 
користувачів Інтернету, зокрема на конференціях, форумах, чатах та 
ін. Автор робить висновок, що варваризми вживаються в мові 
комунікантів українського сегменту Інтернету з визначеною 
стилістичною метою. 

 
Комп’ютерні технології щонайактивніше входять у всі сфери 

життєдіяльності людини. Розвиток високих технологій спричинив 
виникнення нових предметів дослідження, а відтак поставив на порядок 
денний вирішення проблем, про існування яких раніше ніхто навіть не 
міг здогадуватися. Не стоїть осторонь і мовознавча наука. У 
лінгвальному середовищі з появою обчислювальної техніки та 
комп’ютерних технологій, зокрема у сфері комунікації, відбуваються 
відносно нові процеси, наслідком яких стають нові явища у контексті. 
Так, за останнє десятиріччя активізувалося письмове онлайнове 
спілкування, яке за своєю суттю базується на одній із важливих засад – 
якомога швидшій передачі контексту, використовуючи спрощену 
систему запису, і навіть більше – трансформацію самого повідомлення у 
схематичні знаки1. Комунікація – соціальний, смислоутворювальний 
процес, що відбувається в певному контексті з використанням певних 
символів, у ході якого створюється спільність і формується 
самосприйняття. Це положення справедливе й для комунікації в 
Інтернеті як процесу, що відбувається у відкритому електронному 
соціальному середовищі, поки що здебільшого за допомогою вербальних 
засобів2. 

Зважаючи на активні процеси, що відбуваються в онлайн-просторі, не 
дивно, що за кількістю нових слів, які з’являються в українській мові, 
саме запозичення в галузі комп’ютерних технологій займають одне з 
перших місць3. Із тих пір як комп’ютер став активно входити в наше 
життя і дотепер мову засобів масової інформації накрила потужна хвиля 
запозичень, основна маса яких — англомовні терміни. Ці запозичення 
використовуються в англійському написанні, бувають транслітеровані 

                                           
1 Андреев А. Литература без бумаги // Мир Internet. – 1999. – № 1. - http://www.iworld.ru/ 

magazine/index.phtml?do=show_article&p=36673289. 
2 Розина И. Н. Учебная компьютерно-опосредованная коммуникация: теория, практика 

и перспективы развития // http://ifets.ieee.org/russian/depository/v6_i2/html/s4.html. 
3 Попова Н. О. Запозичення з англійської мови в лексико-семантичну систему 

української мови кінця ХХ та початку ХХI століття: Автореф. дис. ... канд. філол. наук. – 
Харків, 2002. 
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українською абеткою, перекладаються. Нові терміни із лексикону 
програмістів, розробників комп’ютерної техніки перейшли в мову 
користувачів комп’ютерів, а від них (зважаючи на невпинне зростання 
числа користувачів) набули широкого поширення у сучасних засобах 
масової інформації.  

Мова електронних ЗМІ – це багатогранний процес, який зводиться не 
лише до внутрішнього розвитку мови, а й до інших чинників, зокрема до 
проблеми вживання мови як засобу писемного й усного спілкування: хто 
її вживає, у якій функції і які є юридичні, політичні та суспільні 
можливості чи обмеження того вжитку1. 

Відчутний вплив англійської мови на українську помітний не лише у 
сфері комп’ютерних технологій, а й у глобальному аспекті2. У 
повсякденному житті використання слів англійської мови помітне на 
всіх рівнях мовної практики. Англійські запозичення і кальки можна 
зустріти у газетах, журналах, на вивісках магазинів у містах. Наприклад, 
на одній із центральних вулиць Києва (Велика Васильківська) із 
загальної кількості назв лише 69% написані українськими літерами, а 
серед усіх назв лексем, значення яких може визначити звичайний 
мовець, – 51%. Тобто назв, які мають іншомовне походження і 
незрозумілі сучасним середньостатистичним мовцям, на одній із 
головних вулиць столиці України майже половина. І переважна 
більшість їх – слова, запозичені з англійської мови. 

Із великого числа англійських запозичень, які ввійшли в мову 
користувачів комп’ютерів, є певна частина лексем, що вирізняються з-
поміж ряду іншомовних слів. Останні мають виразні риси варваризмів і 
виконують певну стилістичну функцію. Беручи до уваги класичне 
визначення терміна варваризм у лінгвістичній літературі3, хочемо 
зауважити, що предметом нашого дослідження є слова-запозичення, до 
яких уже сформувалися відповідники у мові користувачів комп’ютерів і 
набули поширення у ЗМІ. Адже варваризми мають відповідники в мові та 
легко можуть бути перекладені4. Варваризми – ознака стрімких мовних 
змін у суспільстві й у засобах масової інформації. Ці лексеми – один із 
засобів посилення словесних асоціацій, який характерний як для мови 
художньої літератури, так і для інших жанрів.  

Із зміною реалій формується не просто інша система передачі 
інформації, а й відмітний засіб аутентифікації носіїв певної культури5. 

                                           
1 Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). 

Стан і статус. Сучасність. – К., 1987. – С. 5. 
2 Ажнюк Б. М. Мовні зміни на тлі деколонізації та глобалізації // Мовознавство. – 2001. 

– № 3. – С. 48-54. 
3 Українська мова: Енциклопедія. К.: Українська енциклопедія, 2004. – С. 62. 
4 Медведєва О. Запозичення термінів як чинник лексичної інтерференції // Українська 

термінологія і сучасність. – К., 1998. – С. 147-148. 
5 Трофимова Г. Н. Функционирование русского языка в Интернете: концептуально-

сущностные доминанты: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – М., 2004. – 32 с. 
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Інакше кажучи Уанет – це не лише українська мова, це характерна 
ментальність, а також особливий «мережевий» етикет, одним із 
елементів якого є використання специфічних форм, зокрема, 
варваризмів. 

У словник загальновживаної лексики уже ввійшли слова, які ще 
донедавна вважалися професійними термінами. Так, ЗМІ зараз активно 
послуговуються щодо електронних засобів такими лексемами, як 
завантажувати, компакт-диск, пам’ять, зберігати, зависати. Ці номени 
мовці сприймають без будь-яких застережень і в різних контекстах. Та є 
певна група запозичень, які вживаються в транслітерованому із 
англійської мови вигляді. Ці слова мають терміни-відповідники, однак 
користувачі часто не використовують їх, а послуговуються варваризмами. 
На нашу думку, причина полягає в тому, що варваризмові мовець надає 
певної стилістичної функції. Психологія людини часто сприяє 
виокремленню мовця із ряду схожих1. Так з’являються комуніканти, мова 
яких доступна лише обмеженій групі осіб. Серед таких комунікативних 
груп носії мови арго, жаргонів, професійної мови. Специфічна 
«елітарність» закладена і в основу мови комп’ютерних користувачів, які 
вживають «специфічні» слова, відомі лише окремому колові користувачів. 
Найчастіше це кальки на позначення об’єктів, дій, процесів, ознак. Модель 
використання таких слів проста. Лексема, вжита у транслітерованому 
вигляді, для інших комунікантів незрозуміла, а тому створює проблеми 
для ідентифікації лексем іншими носіями мови, а відтак сприяє певному 
психологічному виокремленню комуніканта-донора від комуніканта-
акцептора. Саме використання таких слів і створює стилістичний ефект 
«елітарності» в мові. Існування комп’ютерного сленгу дає змогу фахівцям 
у цій царині відчути себе членами певної замкнутої спільноти, розуміти 
один одного із півслова, врешті є елементарним засобом спілкування.  

Принагідно варто додати, що такий ефект не використовується на 
веб-сторінках, доступних широкому колові користувачів, оскільки перед 
такими текстами ставиться інше завдання – власне подання інформації 
широкому колові користувачів. А варваризми трапляються у мові 
форумів, на чатах, у місцях, де комуніканти спілкуються між собою. 
Тобто варваризм виконує покладену на нього функцію надати рис 
виокремлення мови цього користувача з-поміж мови інших.  

В основі такої ситуації лежить необхідність (відсутність 
необхідності) перекладу англійських термінів, які зазвичай трапляються 
в Інтернеті або використовуються у так званому меню програмного 
забезпечення. Наприклад, серед цих слів — спільнокореневі англійські 
лексеми download ‘завантажувати чи вивантажувати програму, дані’, 
loading ‘завантаження/вантаження програми, даних’, reload ‘повторно 
завантажувати’, а також слово reset ‘повертатися у вихідну позицію, 

                                           
1 Багдасарова Н. А. Про амбиции, борщ и общий язык // Энергия (М.). – 2005. – № 8. – 

С. 68-71. 
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повторно вмикати’. Переклад цих слів часто відбувався шляхом 
звичайного калькування англійськомовної форми. Тому в мові 
користувачів комп’ютерів з’явилися такі слова, як даунлоадити 
‘завантажувати чи вивантажувати програму, дані’1: Або зробити платну 
підписку на video downloads — тіпа записувати новини, ток-шоу, спорт, 
всякі цікаві речі з телека і дозволяти людям даунлоадити за місячну 
плату2; лоадити ‘т. с.’: Ну шо тут непонятного?... Лоадиш консоль, 
набираєш команди і читаєш...3; релоадити ‘повторно завантажувати’: 
Це все через те, що стоїть месенджер [програма для передачі 
повідомлень]. він постійно «релоадиться»4; резетити ‘повертатися у 
вихідну позицію, повторно вмикати’: У мене було, шо певна клава з 
певним компом постійно резетила комп5. Саме слово reset в українській 
мові в Інтернеті набуло значення ‘повторно вмикати комп’ютер’. А 
оскільки ‘повторно вмикати комп’ютер’ це, власне, ‘здійснювати 
повторне завантаження програмою’, тому й на позначення повторного 
вмикання комп’ютера стали використовуватися слова 
перезавантажувати, перевантажувати. Разом із тим існують в мові 
Інтернету і слова перезавантажувати, перевантажувати щодо 
програмного забезпечення, які походять від reload. Тобто різні слова 
англійської мови стали основою для багатозначності українських слів.  

Зауважимо, що англійське download ‘завантажувати чи 
вивантажувати програму, дані’ українською мовою не завжди 
перекладалося як завантажувати. Часто користувачі вживали замість 
нього стилістично марковане качати. Воно стало настільки 
продуктивним у Інтернеті, що навколо нього утворилося ціле гніздо. 
Отже, те саме значення одного англійського слова дало два різних слова 
в українській мовній системі.  

Термін зберігати щодо інформації перейшов до розряду 
загальновживаної лексики. Сьогодні з поширенням цифрових технологій 
для засобів масової інформації це слово абсолютно прийнятне і не 
викликає будь-яких застережень у використанні. Цей термін – 
відповідник англійського save ‘зберігати інформацію тощо’ – сейвити ‘т. 
с.’. Український відповідник англійського терміна — слово зберігати — 
та похідні від нього вживаються у всіх групах інтернет-контекстів — від 
офіційних сторінок органів державної влади до форумів. Проте іноді на 
місці англійського save виступає варваризм: Іншими словами, якщо 
розуму достатньо, то починай вчити програмуванню одним із 
ObjectPascal, Modula2, Python, (Ada?) щоб не заразити дитину важким 

                                           
1 Тут і далі всі приклади подано так, як зафіксовано в оригіналі. 
2 http://forum.domivka.net/showpost.php?p=21240&postcount=11 [15.03.05]. 
3 http://shelter.if.ua/forum/index.php?showtopic=115 [03.03.05]. 
4 http://forum.domivka.net/showpost.php?s=964e649b54ec311d0e326c0ea4bfb09c&p=18311

&postcount=17 [15.03.05]. 
5 http://www.teplovoz.com/creo/351.html [18.03.05]. 
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невиліковним рахітом на все життя. Бо тоді почнуть «сейвити в 
ворд», «програмувати мишою» і не знатимуть що то таке файлова 
система1. Ці кальки трапляються здебільшого на форумах. Доконана 
форма дії, якої вимагає контекст, спричиняє появу у варваризмові 
формантів української мови, які засвідчували б завершеність процесу, 
що природно для таких форм. Щодо слова зі значенням ‘зберігати 
інформацію тощо’ використовується префікс за-: сторінку засейвіть2. 
Такі форми навіть у мові форумів трапляються нечасто. Більш 
продуктивним і частотним є все ж форма зберігати.  

Частіше фіксується інша скалькована форма з англійської мови – 
лочити – та похідні від неї. Слово lock у значенні ‘встановлювати замок’ 
(тобто закривати доступ до певної функції програми чи файла шляхом 
заборони входу) використовується як термін у багатьох комп’ютерних 
програмах. Навіть на кожній клавіатурі комп’ютера зазначено Caps Lock 
(дослівно caps (capital letters) — ‘великі літери’, lock ‘закривати доступ’; 
тобто ‘фіксація регістру великих літер’). Наприклад: Лочений [BIOS – 
сукупність програм, призначених для автоматичного тестування 
пристроїв комп’ютера]. – У мене таке колись було не пам’ятаю з якою 
відяхою [операційною системою Windows]3. І хоча це слово доволі 
частотне у Мережі, все ж його не використовують у контекстах, що 
проходять обробку літературного редагування. Варваризми вживають не 
лише стосовно комп’ютерних термінів, його можна почути і в мові 
користувачів мобільних телефонів. Унеможливлення доступу до 
клавіатури мобільного телефона теж позначається цим словом: Телефон 
не залочений4. Сучасні терміни закритий файл чи закритий доступ – 
відповідники варваризму – повністю зрозумілі усім мовцям. Для надання 
стилістичного ефекту й використовується варваризм. 

Запозичення кулер (від англ. cooler ‘камера охолодження, 
охолоджувальний вентилятор’), який відповідно до реалій побутового 
життя (сьогодні кулер – це і пристрої з водою для її охолодження чи 
нагрівання, розташовані в офісних приміщеннях) набирає популярності, 
у мові комп’ютерних користувачів також виконує особливе завдання – 
бути засобом вирізнення. Напр., Це говорить лише про те, що дехто 
забув на антену кулера поставити5. Як засвідчує сучасна мовна 
практика комп’ютерних користувачів, частіше використовується термін 
вентилятор, ніж кулер. Однак надміру часте використання цього слова 
на форумах свідчить про його особливу стилістичну роль у контексті. 

                                           
1 http://marchive.linux.org.ua/2003-8/4163.html [18.10.05]. 
2 http://digilviv.com/index.php?s=4e3e63981f237cb908f9f257a1b33ed7&showtopic=817 

[18.10.05]. 
3 

http://forum.ua.computer.lviv.ua/viewtopic.php?p=4482&sid=0fab9d72af71ad8eaf14b2cabe2f74
4b [18.10.05]. 

4 http://board.lviv.ua/?id=43&from=460 [18.10.05]. 
5 http://forum.bit.te.ua/viewtopic.php?p=12624&sid=6564381f265ff34b7b8c05a287a0c76a 

[19.10.05]. 
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Специфічна роль на варваризми покладається і в контексті 
рекламного впливу на користувача. Використовуючи слова із 
«закритого» лексикону в мові рекламних банерів, рекламодавець 
приваблює «вибіркового» користувача його ж термінологією. 
Наприклад, слово шаритися (від англ. sharing ‘спільне, колективне 
використання’) у значенні ‘під’єднуватися до використання того чи 
іншого ресурсу’ в одному з контекстів вжито саме з такою метою: Що 
робити, якщо ти утомився шаритися в Інтернеті, слухати постійні 
нотації, бути безглуздим й непомітним, та й особисте життя не 
клеїться1. 

Слова під’єднуватися (до мережі), входити (у мережу), які вже 
усталилися в технічній літературі, у мові комунікантів Уанету можуть і 
не використовуватися. Вони часто послуговуються словом конектитися 
(від англ. connect ‘під’єднувати; встановлювати зв’язок’): Так от ася 
[«ICQ» – спеціальна програма для спілкування] регулярно втрачала 
зв’язок та починала конектитися знову2.  

Історія варваризмів, що входять у загальновживану лексику, показова 
на прикладі транслітерованого запозичення з англійської мова 
месадж/меседж/месідж (від англ. message ‘інформація, повідомлення’) 
‘інформація, повідомлення’. Це слово настільки активізувалося у мові 
користувачів комп’ютерної техніки, що вийшло за межі їх лексикону і 
попрямувало до загальновживаної лексики. Сучасні неелектронні та 
електронні видання підхопили це слово й активно використовують: 
Класичні виборчі кампанії передбачають наявність меседжу, або, 
інакше, центрального гасла, який має бути квінтесенцією програми3 – 
так, наприклад, пише тижневик «Контракти», і значення цього слова 
видно із контексту. Цю ж лексему, але з відтінком у значенні (‘будь-яке 
повідомлення, яке користувач отримує через комп’ютер’), 
використовують і ті, хто має справу з комп’ютером: Викинуло простий 
месадж – фатальна помилка4. І знову ж – слово з таким значенням 
можна зустріти лише на сайтах, де відбувається спілкування між 
користувачами. Варіантів цього слова на форумах чимало, тут і месага 
(За 3 дні жодної месаги не написано5), і месідж (А я ж то можу і в 2-3 
часа ночі месідж закинути6). На конкретному прикладі помітна 
нівеляція стилістичної функції варваризму і спрямування слова до інших 
стильових жанрів. 

                                           
1 http://cddvd.com.ua/cat/catalog/games/simulator/zastecole.html [19.10.05]. 
2 http://pobho.com.ua/forum/viewtopic.php?t=4500&view=next&sid=d8665be16c4267adb4b

cd5550848b377 [20.10.05]. 
3 http://www.kontrakty.com.ua/show/ukr/print_article/6/3720043701.html [19.10.05]. 
4 http://www.blackforum.splinehost.com.ua/viewtopic.php?t=253&postdays=0&postorder=as

c&start=30&sid=12428750adacd4e2aa45c2ef7fd7d87a [19.10.05]. 
5 http://www.radiotrek.rv.ua/forum/viewtopic.php?p=44&highlight=&sid=4030675a3bd68b4

80a74c5bc8f6436dc [20.10.05]. 
6 http://neforum.com.ua/forums/Sonechko/79440/ [20.10.05]. 
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У контекстах форумів, як і в мові ЗМІ1, додаткову стилістичну роль 
виконує й сатіація (насичення) варваризмів. Збільшення кількості таких 
термінів у межах вузького контексту створює сильніший ефект, якого 
мовець прагне досягти, наприклад, в онлайновому спілкуванні. 
Затуманення смислу повідомлення — стилістичний та психологічний 
ефект, спрямований на виокремлення комунікативної аудиторії. 
Наприклад: Лише для того щоб юзати [користуватися] екплорер 
[програмою перегляду файлів] (зараз користуюсь мозіллою [поштовою 
програмою]) треба поставити сервер2 від user ‘користувач’, explorer 
‘провідник’, Mozilla – закодована назва для поштової програми, від 
Mo(saic)(God)zilla. 

Таким чином, англійські кальки із словника сучасного користувача 
комп’ютера – це специфічний перехідний етап, що сприяє адаптації 
нового терміна в українську мову, а варваризм – певний стилістичний 
штрих у мові окремої групи осіб. Зважаючи на ті швидкості, які 
функціонують у галузі комп’ютерних технологій, беручи до уваги ледве 
не щоденні зміни, що відбуваються в світі комп’ютерів, українська мова 
не в змозі адекватно часові реагувати на появу нових термінів. Тому 
термінологічна лакуна заповнюється запозиченнями, важливе місце 
серед яких займає і ця група лексики.  

 
 

Карачун В.Я. (Київ) 
 

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК  
НАУКОВОЇ ЛЕКСИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ  

ВИЩОЇ ШКОЛИ  
 

У статті розглядаються основні принципи, що застосовувалися при 
укладанні англо-українського словника наукової лексики для студентів 
вищої школи. 

 
У зв’язку з тим, що останнім часом значно посилився інтерес до 

питань введення і закріплення наукової лексики, особливого значення 
набуває проблема створення відповідних словників. Відсутність 
словників такого типу особливо відчувається під час вивчення іноземних 
мов у вищих навчальних закладах при переході від роботи над 
підручником з іноземної мови до опрацювання наукової літератури. 
Приступаючи до читання оригінальних текстів за фахом, студент, окрім 
термінології, стикається з досить великою кількістю нових слів та 
фразеологічних зворотів; крім того, багато відомих слів виступає тепер у 
новому значенні. Це помітно ускладнює працю і студента, і викладача. А 

                                           
1 Бушев А.Б. Семантическая расплывчатость в социально-политическом дискурсе // 

http://humanities.edu.ru/db/msg/45805. 
2 www.ruforum.net/?s=&act=Print&client=printer&f=36&t=5058 [20.10.05]. 
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крім загальних словників, що містять по кілька десятків тисяч слів, та 
граматичних довідників, ніяких посібників з наукової лексики і досі 
немає. 

У пропонованому Словнику зібрано близько 3000 слів та більше як 
1000 фразеологічних зворотів. Словник має на меті полегшити та 
уніфікувати процес навчання і перекладу оригінальних наукових текстів 
за фахом. Його можна використовувати і як довідник при самостійній 
роботі.  

Основним критерієм при відборі слів для цього Словника була 
уживаність того чи іншого слова в науковій літературі. Враховувались і 
труднощі перекладу, зумовлені багатозначністю слів. Словник містить 
цілий ряд відомих з підручників слів, які мають інше значення в 
науковій літературі. Деякі слова включено до Словника тому, що в 
загальних словниках не дано значень, які ці слова мають у наукових 
текстах. До Словника входить і певна кількість “загальнонаукових” слів, 
яких часто не буває у звичайних словниках, а також найуживаніші в 
англомовній науковій літературі неанглійські слова й вирази. Деякі 
слова відібрано тому, що вони є частиною фразеологічних зворотів, 
характерних для наукових текстів. Є в Словнику й частина 
інтернаціональних слів, які відрізняються за значенням від відповідних 
українських та російських слів. Найчастіше вживані в науковій 
літературі нестандартні (неправильні) дієслова подано в Додатку. 
Побудова Словника цілком визначається його метою: полегшити 
читачам користування ним. Усі слова розміщено в алфавітному порядку. 
Кожне окреме слово, основне чи похідне, подано як самостійну 
одиницю.  

Майже в усіх випадках після слова подано його основне значення, а 
вже потім – ті значення, що характерні для наукової літератури. Це дає 
правильне уявлення про слово і полегшує запам’ятовування його. 

До всіх слів подано транскрипцію зі вказівками відмінностей вимови, 
характерних для англійської та американської розмовних мов. 

Українську частину Словника опрацьовано за сучасним правописом 
української мови, в ній відображено найостанніші досягнення 
української науково-технічної термінології. Використано в Словнику й 
основні принципи укладання словників, які виробив Інститут української 
наукової мови у 1921–31 рр. – у Золоту добу українського 
термінотворення. Деякі терміни у Словнику подано у двох варіантах: як 
терміни, сформовані на базі тієї мови, носіям якої належить 
впровадження їх, і як їх українські відповідники. Повернуто багато 
репресованих суто українських термінів. 

Словник зорієнтовано на широке коло користувачів – викладачів 
вищих навчальних закладів і ліцеїв, інженерів усіх спеціальностей, 
наукових і редакційних працівників та перекладачів, студентів та 
ліцеїстів.  
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Додаткові труднощі виникають при перекладі на українську мову 
термінів, запозичених російською мовою з інших мов, насамперед з 
англійської. У багатьох галузях сучасної науки російська, українська та 
англійська термінології формуються несинхронно. Є випадки, коли 
дійсний смисл того чи іншого терміна, що з’явився в англомовній 
науковій літературі, набуває істинного російського відповідника з 
запізненням на кілька років. Недостатня увага до опрацювання 
тлумачних словників призводить до того, що багато російських термінів 
є просто транслітерацією відповідних англійських. Саме таким шляхом 
з’явились у російській науковій мові такі терміни, як “хост компьютер” 
(host computer) – головний комп’ютер (головний компутор); “хелп”, 
“петчирование” і багато інших. 

Зрозуміло, що терміни необхідно створювати на національному 
мовному ґрунті, вводячи одночасно, якщо це потрібно, необхідні 
запозичення чи корені деяких слів. Через російську мову в українську 
наукову й особливо технічну мову проникло багато іншомовних слів, без 
яких можна було б обійтися, якби пошуки потрібних термінів велися 
серед мовних скарбів рідної мови, а не запозичувалися шляхом 
калькування невдалих російських термінів. На сучасному ж етапі 
розвитку української науково-технічної термінології спостерігається 
стійка тенденція збагачування української наукової лексики шляхом 
запозичування з англійської мови, насамперед з її американського 
варіанта. 

До вже усталеного в українській мові англійського комп’ютер 
(комп’ютерний) варто хоч би в дужках давати і варіант компутор 
(компуторний) – як звичніший для нашої мови. Адже англійське за 
формою слово комп’ютер насправді є латинським за походженням. 
Україна користувалася латинським словом компут уже кілька століть 
тому (козаків у нас записували в компути). До того ж українська мова 
легше сприймає латинський суфікс -ор. 

Певні труднощі виникають при перекладі термінів на позначення дії і 
наслідку дії, оскільки розмежування понять дії і наслідку дії у російській 
і українській мовах не збігаються. Дуже часто в російській мові 
незакінчена дія, закінчена дія і наслідок дії виражаються одним і тим 
самим терміном, наприклад: преобразование (действие, неоконченное 
действие и результат действия), тоді як українською мовою  

незакінчена дія перетворювання, закінчена дія перетворення, а 
результат перетвір. 

Російський фізичний термін сохранение энергии (англ. conservation 
of energy) потрібно перекладати українським збереження енергії, а 
сбережение энергии, тобто економне використання її, треба 
перекладати як ощаджування енергії чи енергозаощаджування (англ. 
economy). 

Дуже уважно треба стежити, щоб правильно передати українською 
мовою англійські дієприкметники на -able, -ible та іменники на -ability, -
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ableness, -ibleness, наприклад: convertible – конвертовний (а не 
конвертований, як це можна прочитати в якому-небудь словнику чи 
почути по радіо). 

Значну проблему становить передача приголосних g і h в іншомовних 
словах російською й українською мовами, оскільки в російській мові, на 
відміну від української, немає літери “ґ”, а є лише “г”. Тому вивчання 
англійської мови через російську призводить до неправильного 
вживання цих літер в українських перекладах. 

Українська літера “г” в англійській мові однозначно передається 
літерою “h”, а “ґ” – літерою g, літера “х” відтворюється через kh і ch: 
Kharkiv, Chersonese. Отже, українська мова розрізняє іншомовні ch, h, g. 
Зокрема при перекладі англійського комп’ютерного терміна hacker 
відповідно маємо: російською мовою хакер, а українською – гекер; при 
перекладі англійського know-how – відповідно ноу-хау і ноу-гау; при 
перекладі англійського longhorn (порода довгорогатої худоби у США) – 
відповідно лонггорн і лонґгорн. 

У терміносистемі сучасної науки і техніки терміни, що утворені з 
власних імен, становлять значну групу – майже 10%.  Історично 
склалося так, що іншомовні прізвища вимагалося транскрибувати 
українською мовою, виходячи з російського написання їх, а це не 
відповідає самій природі української мови. Тому й виникає потреба 
змінити усталене написання прізвищ багатьох відомих учених, а також 
географічних назв. Наприклад: прізвище вченого Heaviside O. 
російською мовою транскрибується Хевисайд О., тоді як українською 
треба писати Гевісайд О. Аналогічно прізвище видатного вченого 
Euler L. українською мовою потрібно транскрибувати як Ойлер Л., а не 
як Ейлер Л. 

При цьому потрібно неухильно дотримуватися правила: написання 
прізвищ і термінів, утворених від них, повинно бути однаковим. Отже: 
Ват (Watt) і ват (watt); Максвел (Maxwell) і максвел (maxwell). 

Українська наукова термінологія повинна формуватися з 
урахуванням принаймні ось таких основних чинників: 

1) адекватність, або понятійна точність і відповідність; 
2) деривативність, або здатність творити похідні; 
3) економність, або стислість написання та легкість звучання; 
4) евфонічність, або милозвучність. 
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Зубков М.Г. (Харків) 

 
НОВИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК 
 

У статті йдеться про новий підхід до укладання двомовного 
російсько-українського словника, базованого на лексикографічних 
дослідженнях останніх років, з опертям на традиційні національні 
засади термінотворення. 

 
Зазвичай проблему наукової мови механічно зводять лише до 

проблеми термінології. Посідаючи чільне місце в науковій мові, 
термінологія не може охопити всіх завдань, що постають перед 
науковцями. Той чи інший термін, окрім точності найменування, має 
викликати певні асоціації з позначуваним предметом/явищем; бути 
варіативним – легко утворювати похідні граматичні форми; бути 
милозвучним – не порушувати фонетичного складу мови тощо1. 

На жаль, до сьогодні українська термінологія ще не стала вповні 
національною, попри плідне подвижництво лексикографів-попередників 
20–30-х років минулого сторіччя, праці яких було визнано 
«націоналістично-ворожими». Наукову мову, як і мову всіх інших стилів 
                                           

1 Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. – К., 2004; 
Вовк А. Англо-український словник вибраної лексики. – Нью-Йорк – Львів, 1998; 
Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови. – 
К., 1997; Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 7-ге вид. випр. – Харків, 2005; 
Зубков М. Сучасний український правопис: Комплексний довідник. – 8-ме вид., випр. – 
Харків, 2004; Зубков М. Українська мова: Універсальний довідник. – 2-ге., випр. й доп. – 
Харків, 2005; Етимологічний словник української мови: У 7 т. – К., 1982–2004. –Т. 1–4; 
Ізюмов О. Практичний російсько-український словник. – К., 1992; Ізюмов О. Російсько-
український словник. – 4-те вид. допов. і випр. – Харків; К., 1930; Карабан В. Переклад 
англійської наукової і  технічної літератури. – Вінниця, 2002; Караванський С. Пошук 
українського слова. – К., 2001; Караванський С. Практичний словник синонімів української 
мови. – 2-ге вид., доп. й опр. – К., 2004; Караванський С. Російсько-український словник 
складної лексики. – 6-те вид. – К., 1998; Караванський С. Секрети української мови. – К., 
1994; Коваль М., Багдасар’ян Г. До проблеми формування україномовної технічної 
термінології // Науково-технічне слово. – 1993. – С. 75-78; Козирський В., 
Шендеровський В. За правдиве назовництво українське. – К., 2003; Кочерга О., 
Непийвода Н. Тенденції української термінологічної лексикографії // Урок української. – 
2000. – № 3. – С. 25-29; Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. – 5-те 
вид. – Торонто, 1960; Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. – Львів, 
1999; Пономарів О. Культура слова. – К., 1999; Проблеми української термінології. // 
Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». – Львів, 1998. – № 336; 2000. – № 402; 
Російсько-український словник з хемії та хемічної технології / Укл.: М. Ганіткевич, 
А. Зелізний. – Львів, 1993; Русский орфографический словарь. – М., 2000; Савченко Л. 
Практичний російсько-український словник. – 3-є вид. – К., 1924; Савченко Л. Практичний 
українсько-російський словник. – 2-ге вид. – К., 1924; Сучасний російсько-український, 
українсько-російський словник / Укл. М. Зубков. – 3-є вид., випр. і доп. – Харків, 2005; 
Українська ділова мова / За ред. М. Гінзбурга. – Харків, 2003; Українська мова. 
Енциклопедія. – К., 2000; Український правопис. – К., 2005; Andrusyshen C. Ukrainian-
English Dictionary. – Toronto, 1985. 
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і підстилів, директивно було підпорядковано панівній мові метрополії. 
За висловом Ю. Шевельова, «Урядове втручання… у внутрішні закони 
мови було радянським винаходом і новиною. Ані поляки, ані румуни, ані 
чехи до цього не вдавалися, як не вдавалася царська адміністрація 
дореволюційної Росії. Вони всі обмежувалися  на заходах зовнішнього 
тиску: забороняли вживати української мови прилюдно, цілковито або 
частково; накидали державну мову через освітню систему; зваблювали 
українців своєю культурою й можливістю кар’єри; переселяли їх на 
неукраїнські території, а українські землі заселяли членами панівної 
нації тощо. Поруч цих “класичних” метод радянська система встановлює 
контроль над структурою української мови: забороняє певні слова, 
синтаксичні конструкції, граматичні форми, правописні й ортоепічні 
правила, а натомість пропагує інші, ближчі до російських або й живцем 
перенесені з російської мови… Боротьба відбувалася не тільки в 
людській психіці, а й у самій мові»1.  

Четверте покоління українства послуговується накинутими кліше на 
взір гайка, насос, паяльник, пилосос, раковина, соковижималка, хімія, 
фарфор; перекачувати керосин, приймати участь, рішати задачі, 
сплавляти метал; багаточисленний, високосний рік, жорсткий войлок, 
заземлений громовідвід, коричневий фон, магнітний полюс, 
марширувати, торговий зал, учбові міроприємства; на протязі суток, 
шириною в… і под. Між наведеними прикладами й мовою сучасних 
«сердючок» різниця ілюзорна. Нація, яка попри сторіччя лінґвоциду 
спромоглася зберегти мовну неповторність, має право на власну наукову 
мову, узявши за взірець Чехію, Францію, Латвію, Литву, Естонію, 
Ізраїль та інші країни, які з попелу, з небуття підняли свої мови і 
трепетно оберігають їх від чужинських впливів. 

Прикро, але покручами, які жодним чином непричетні до нашої мови, 
натоптано словники, підручники й наукові часописи, видані як на зорі 
нашої незалежності, так і в ХХI ст.2 

                                           
1 Шерех Ю. Пороги і запоріжжя // Поза книжками: У 3 т. – Харків, 1998. – Т. 3. – 

С. 360. 
2 Підлипенський В., Петренко В. Словник: Російсько-український політехнічний. – К., 

2000; Російсько-український математичний словник / Укл.: Ф. Гудименко й ін. – 2-ге вид. – 
Харків, 1990; Російсько-український математичний словник / Укл.: В. Карачун та ін. – К., 
1995; Російсько-український словник: Будівництво / Укл.: М. Ярмоленко й ін. – К., 1994; 
Російсько-український словник дорожньобудівних і мостобудівних термінів / Укл.: 
В. Кравченко та ін. – К., 1992; Російсько-український словник з інформатики та 
обчислювальної техніки з покажчиком українських термінів / Укл.: В. Ванін, 
В. Герасимчук. – К., 1993; Російсько-український словник / За ред. В. Жаворонка. – К., 
2003; Російсько-український словник з теплотехніки та газотехніки / Укл.: І. Шелудько та 
ін. – 2-ге вид., репр. – К., 1991; Українсько-російський словник наукової термінології / За 
заг. ред. Л. Симоненко. – К., 2004; Російсько-український словник наукової термінології: 
Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос. – К., 1998; Російсько-
український науково-технічний словник / Укл.: В. Перхач, Б. Кінаш. – Л., 1997; Англо-
український нафтогазовий словник / Яремійчук Р. та ін. – К., 1998. 
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Повернення до національних витоків, очищення рідної мови від 
зайвих чужомовних нашарувань стали тим наріжним каменем, на якому 
вибудовано перекладну (українську) частину цього видання1 (надалі – 
Словник).  

У написанні слів із літерами г і ґ укладач керувався принципами:  
а) послідовного відтворювання проривного ґ і глоткового 

(фрикативного) г в однокореневих словах слов’янських мов українським 
г;  

б) використовування в усіх грецизмах лише літери г;  
в) передавання фонеми h у запозиченнях з інших мов літерою г;  
г) передавання літери g у давно засвоєних словах також українським 

г;  
д) розрізнювання г і ґ у неслов’янських власних назвах, а також у 

новіших загальних назвах відповідно до вживання h і g у мові-джерелі2. 
У Словнику дотримано правил останньої редакції українського й 

російського правопису, використано наукові дослідження в галузі 
мовознавства, а також ураховано рекомендації технічного Комітету 
стандартування науково-технічної термінології та Держстандарту 
України3.  

Упорядник урахував лінґвокультурну характеристику терміна як 
словникової одиниці, зважаючи на психологічний аспект терміна, що 
визначає його міжмовну диференційну характеристику взяв до уваги як 
кількісний, так і якісний бік словникового складу (загальне словникове 
багатство, основний словниковий фонд, словникове ядро, кореневі, 
ключові, опорні слова й термінотворення на основі сімей слів, гнізд слів, 
тематичного спрямування й ін.). 

Українська термінологія має вагомі ґрунтовні підвалини. Розвивати 
їх, збагачуючи новими набутками й керуючись нормативним ДСТУ 
3966-2000, – відповідальне й почесне завдання. 

Засади функціонування: 
Процес чужомовних запозичень стосується різних напрямів фахової 

лексики, оскільки постійно відбувається її поновлення. Розв’язуючи 
проблему оптимізації лексикографічної праці, слід ураховувати 
комунікативну функцію мови, речення, кожної словникової одиниці, 
лінґвокультурні характеристики слова. 

У даній праці упорядник намагався керуватися правилом золотої 
середини, не обмежуючи розвиток власномовного фонду, ураховував 
норми сучасного стандартування. 
                                           

1 Новий російсько-український політехнічний словник / Укл. М. Зубков – Харків: 
Гриф, 2005. – 952 с. 

2 Пономарів О. Фонеми Г та Ґ. Словник і коментар. – К., 1997. 
3 ДСТУ 2439-94. Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення 

основних понять. Умовні позначення; ДСТУ 3008-95. Документація, звіти у сфері науки і 
техніки; структура і правила оформлення; ДСТУ 3582-97. Скорочення слів в українській 
мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила; ДСТУ 3966-2000. Термінологія. 
Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том Х 
 

 274

Стикаючись із міжмовними неузгодженнями, коли добір еквівалента 
не завжди відповідає ориґіналові через відсутність/наявність кількох 
термінологічних варіантів, та тлумаченнями, що виявляють семантичне, 
психологічне чи лінґво-культурне відхилення, упорядник прагнув 
уникнути й небажаних фонетичних асоціацій. 

У цьому випадку було використано чужомовні запозичення, або 
новий власномовний термін супроводжено номінантом мови 
продуцента. З’ява нового терміна спрямована в одних випадках на 
інтернаціоналізацію, а в інших – на пурифікацію. Проте незалежно від 
тенденції, кінцева мета термінологічної модернізації –можливість 
рідною мовою висловлювати будь-яку наукову думку1. 

Упорядник підпорядковував видання функційній меті – оптимальний 
добір термінів, які є характерними для конкретного тематичного 
напряму. 

Словник доповнюють методичні вказівки:  
1. Головні первні концепції та засад Технічного комітету 

стандартування науково-технічної термінології (ТК СНТТ). 
2. Написання, відмінювання, складні випадки узгодження й 

керування числівника як складника фахової та наукової мови. 
3. Нормативні скорочення слів згідно з ДСТУ 3966-2000. 
У Словнику до запозичень подано власномовні синоніми, а також 

додаткові тлумачення для багатозначних слів, збережено певну 
значеннєву послідовність, що випливає зі ступеня частотності вживання 
того чи іншого терміна. 

Теоретичні принципи оптимізації побудови Словника: 
а) єдність чинних стандартів і форм вираження, збереження єдиних 

норм позначення; 
б) збереження єдиних норм літературної мови; 
в) збереження абеткової, предметної, цифрової системи 

розташування лексичних одиниць; 
г) дотримання єдиних (чітко сформульованих і зрозумілих) 

стандартованих скорочень, символів та інших знаків; 
д) дотримання єдності структурного, семантичного, фонетичного, 

орфографічного, естетичного та інших підходів до потрактування 
термінів і позначень; 

е) дотримання положень про багатозначність слова з урахуванням 
градації на основне значення, додаткове, термінологічне тощо; 

к) урахування продуктивності слів/їх первнів, ступеня можливості 
формувати нові слова за допомогою словотвірних засобів; 

л) урахування потреби залучення неологізмів2. 
                                           

1 Дьяков А. та ін. Основи термінотворення // Семантичні та соціолінґвістичні аспекти. – 
К., 2000. – С. 146. 

2 Лещук Т. Проблеми уніфікації науково-технічних словників (з погляду 
лексикографічних засад) // Українська мова. – 2005. – № 2. – С. 48. 
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Головні первні концепції та засад Технічного комітету 
стандартування науково-технічної термінології (ТК СНТТ)1: 

1. Дотримуватися вимог до терміна (однозначна відповідність 
поняттю за власним [внутрішнім, безпосереднім, прямим] значенням 
слова, системність, стислість, словотвірна здатність, мовна правильність 
щодо властивостей української мови, милозвучність) і позначення 
поняття (сумірність із поняттям, наявність суттєвих ознак, системність, 
відсутність хибних кіл, тавтології та заперечення ознак для позитивного 
поняття, несуперечливість із позначеннями в інших стандартах, 
раціональна стислість, мовна правильність тощо): 

рабочий наук., техн. 1. сущ. робітник, -ка; ~чая робітниця; 
дорожный ~шляховик; квалифицированный ~ фахівець; 
сельскохозяйственный ~ рільник; строительный ~ будівельник; 
угольный ~ вугляр, -ра, вугільник; 2. прил. (относящийся к работе) 
робочий; (относящийся к рабочим) робітничий; (эксплуатационный) 
ходовий; (о рабочем затухании, рабочей передаче фильтров) прямий. 

2. Дотримуватися вимог ДСТУ 3966-2000 щодо: 
а) розмежування у віддієслівних іменниках на -ння, -ття й 

безсуфіксальних дії, події та висліду/об’єкта дії: 
выпуск техн. випущення, випускання; (результат) випуск, -ку  
выпускаемый 1. прич. випусканий; 2. прил. випускний 
выпускать, выпустить техн. випускати, випустити 
выпускающий 1. техн. випускальний; ~ся випускний; 2. сущ. 

(сотрудник редакции) випусковий, -вого 
выпускной техн., физ. випускний; 
б) уживання дієслова як твірного терміна віддієслівних іменників:  
заворачиваемый 1. прич. загортаний; 2. прил. загортний 
заворачивание техн. завертання; (загибание кверху, назад) 

загортання 
заворачивать, заворотить техн. завертати, завернути; (загибать 

кверху, 
назад) загортати, загорнути; ~ться завертатися; загортатися  
заворот техн. закрут, -ту, заверт, -ту. 
Останнє дає змогу заміняти розчеплені присудки на дієслова й 

уникати надмірного «ннякання» в текстах фахової мови, зокрема на 
означення понять: 

осуществлять, осуществить мат., физ. здійснювати, здійснити; 
~ться здійснюватися; ~ иссследование досліджувати; ~ разработку 
розробляти; ~ управление керувати. 

3. Дотримуватися норм чинного правопису з урахуванням 
запропонованих до нього змін: 

                                           
1 Проблеми української термінології // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 

Львів, 2000. – № 453. 
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азот (элемент) нітроґен, -ну; (простое вещество) азот, -ту, душець, -
шцю; аммониевый ~ амонієвий азот; сернистый ~ сульфідний азот; 
хлористый ~ азот-хлорид 

ион физ. йон; меченый ~ позначений йон; отрицательный ~ 
неґативний йон; первичный ~ первинний йон 

конвейер техн. конвеєр, рухобинда; винтовой ~ гвинтовий конвеєр; 
ковшовый ~ ківшевий конвеєр; магистральный ~ маґістральний 
конвеєр проекция техн., мат., физ. проє(е)кція; вертикальная ~ 
доземна 

(вертикальна) проекція; горизонтальная ~ поземна (горизонтальна) 
проекція; косоугольная ~ скіснокутня проекція. 

4. У творенні неологізмів керуватися напрацьованими ТК СНТТ 
засадами щодо адекватності (понятійної точності й відповідності), 
дериватності (здатності творити похідні слова), евфонічності 
(милозвучності) й економності (стислості написання та звучання): 

водокачка техн. водотяг, -гу, водотяжня 
орбитальный 1.  астр. орбітний (от «орбита»); 2. физ. орбітальний 

(от «орбіталь») 
функциональный 1. мат. (от «функционал») функціональний; 

2. (от «функция») функційний. 
5. У термінології та фаховій мові вживати передовсім автентичні 

українські віддієслівні форми з огляду на їх переважну стислість, високу 
термінотворчу здатність, розвиненість гнізд, природну зрозумілість 
внутрішніх значень і легкість запам’ятовування, мовну правильність, 
милозвучність: 

плавильник и плавильщик техн. топильник 
плавильный техн., физ. топильний 
плавильня техн. топильня 
плавить1 техн., физ. (металл) топити; (выплавлять) витоплювати; 

~ться 
топитися; витоплюватися 
плавить2 техн. (сплавлять лес) сплавляти 
плавка техн. (действие) топлення; (вытапливание) витоплення, 

(неоконч. —  
ещё) витоплювання; ваграночная ~ горнове топлення; доменная ~ 

гамаркове топлення; окислительная ~ окиснювальне топлення; 
тигельная ~ бритвальне топлення (витоплювання); шлакующая ~ 
жужелювальне топлення 

плавкий техн., физ. топкий 
плавкость техн., физ. топкість, -кості 
плавление техн., физ. топлення; восстановительное ~ відновне 

топлення 
плавленый астр., техн., физ. топлений   
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сплав техн. 1. (металлов) стоп, -пу; (процесс) стоплення; 
неокисляющийся ~ неокисний стоп; подшипниковый ~ вальничний 
стоп; свинцовый ~ олов’яний стоп; тройной ~ потрійний стоп; 
тугоплавкий ~ туготопкий стоп; 2. (по реке) сплав, -ву; (процесс) 
сплавлення  

сплавление 1. техн., физ. стоплення, (неоконч. д. — ещё) 
стоплювання; 2. (по 

реке) сплавлення, (неоконч. д. — ещё) сплавлювання 
сплавленный 1. техн., физ. стоплений; 2. (по реке) сплавлений 
сплавлять, сплавить 1. техн., физ. стоплювати, стопити; 2. (по реке) 
сплавляти, сплавити; ~ться 1. стоплюватися; 2. сплавлятися 
сплавной 1. техн. стопний; 2. (по реке) сплавний 
сплавщик 1. техн. (металлов) стопник; 2. (на реке) плотар, -ря. 
6. Відроджувати український термінологічний фонд, обґрунтовано 

добираючи до кожного чужомовного терміна як відповідник питоме 
українське слово з термінологічних словників 20–30-х і 60–70-х років 
XX ст.: 

болт техн. прогонич 
бреющий техн., прил. по(при)земний;  ~ полёт по(при)земний 

(по)літ 
гайка техн. мутра, накрутка, шруба; барашковая ~ баранець; 

глухая ~ сліпа (наконечна) мутра 
паяльник техн. лют(ів)ник, -ка 
поперечный техн. поперечий 
руль техн. кермо, правило; (на судне) стерно 
шайба техн. перстина. 
7. Не вживати чужомовних слів, що не утворюють дієслів, оскільки 

це змушує формувати непритаманні українській мові розчеплені 
присудки: 

выкачивать, выкачать техн. висмокувати, висмокати; ~ насосом 
випомповувати, випомпувати. 

8. Добирати якнайточніше значення українського слова зі 
словникових відповідників до чужого терміна: 

двигатель техн. рушій, -шія; высокооборотный ~ швидкообертний 
рушій; ~ внутреннего сгорания середопальний рушій; поршневой ~ 
толоковий рушій; тихоходный ~ повільнорушний рушій  

движок техн. 1. (скользящая часть механизма) повзун, -на, сувок, -
вка, бігунець, -нця; (реостата) пересувень, -вня; 2. (небольшой 
двигатель) двигунець, -нця 

представлять, представить 1. мат. Зображувати, зображати, 
зобразити; 2. физ. (что-л.) уявляти, уявити; 3. наук. (на рассмотрение) 
подавати, подати; (для осмотра) виставляти, виставити; (по 
телевидению) показувати, показати; (кого/что-н. кому-н.) 
репрезентувати, рекомендувати, представити; ~ться 1. зображатися; 
2. уявлятися; 3. подаватися; виставлятися; рекомендуватися. 
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9. Віддавати перевагу українському терміну перед чужомовним чи 
калькованим: 

шарнир техн. сустав; болтовой ~ прогоничний сустав; 
вертикальный ~ прямцевий сустав; маятниковый ~ вага(д)ловий 
сустав; 

а) уникати чужомовних слів чи їх кальок, що не творять похідних чи 
дієслів: 

метизы техн., мн. металовироби, -бів 
прокат техн. вальцювання, вальцівка 
пылесос техн. порохотяг, пилотяг, пилосмок 
старениеустойчивость техн. стійкість проти старіння 
стандартизировать и стандартизовать техн., физ. несов. и сов. 

стандартувати; ~ться стандартуватися 
энергосбережение техн. енергоощадність, -ності;  
б) у разі запозичення ставити це слово наприкінці синонімічного ряду 

після українських, засвоюючи його за нормами і традиційними зразками 
(парадигмами) української мови: 

ванта техн. отоса, ванта 
ватерлиния техн. водоскрес, -су, ватерлінія 
ватерпас техн. поземиця, ґрунтвага, середвага, ватерпас 
вертикальный прямовисний, простовисний, сторчовий, доземний, 

вертикальний  
верф техн. корабельня, верф 
горизонт астр., физ. позем, -му, горизонт, -ту; (небосклон – ещё) 

обрій, -рію, овид, -ду, небокрай, -раю, видноколо, виднокруг, -гу; ~ 
вселенной горизонт усесвіту; истинный ~ справжній позем; 
магнитный ~ магнітний горизонт. 

10. У фаховій мові (науковій лексиці), зокрема в описові 
термінологічних ДСТУ, слід ураховувати синтаксично-стилістичні 
особливості української мови, уживати активних особових і неозначено-
особових конструкцій речень з іменником у знахідному відмінку на 
позначення об’єкта дії, а також пасивних безособових речень на -но, -то. 
Віддавати перевагу стійким прийменниково-іменниковим сполукам як 
складникам української нормативної системи відмінювання: 

приводить, привести 1. техн., физ. (в движение, равновесие) 
надавати, надати, приводити, привести; ~ в движение надавати (надати) 
руху (чину), зрушувати, зрушити; ~ в равновесие надавати (надати) 
рівноваги, урівноважувати, урівноважити; ~ в соответствие 
узгоджувати, узгодити; ~ к ухудшению погіршувати, погіршити; 2. мат. 
зводити, звести; ~ уравнение зводити (звести) рівняння 

работа техн. робота; (о занятии, труде, готовой продукции – ещё) 
праця; (готовая продукция – ещё) виріб, -робу; взрывная ~ висадна 
робота; кустарная ~ доморобна праця; приступать к ~те ставати до 
роботи; ~ по совместительству сумісна робота, робота за сумісництвом. 
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Уживати стійких дієслівно-іменникових сполук як складників 
української нормативної системи відмінювання: 

необходимость матем. потреба, конечність, -ності; отпала ~ немає 
потреби 

поднимать, поднять 1. техн., физ. піднімати і підіймати, підняти; 
2. мат. піднімати, підняти; 3. наук. порушувати, порушити; ~ вопрос 
порушувати (порушити) питання; ~ться 1. підніматися і підійматися; 
2. підніматися; 3. порушуватися 

принимать, принять 1. (включать в состав) приймати, прийняти; 
2. мат., техн. (приобретать) набувати, набути, брати і набирати, 
набрати; ~ вид набирати (набрати) вигляду, набувати (набути) вигляду; ~ 
значение набувати (набути) значення; ~ форму набувати (набути) і 
набирати, набрати форми; 3. мат., наук. (условно допускать) брати, 
узяти; ~ за единицу брати (узяти) за одиницю; ~ во внимание брати до 
уваги; 4. наук. уживати, ужити; ~ меры уживати (ужити) заходів. 

Уживати питомих українських синтетичних конструкцій:  
а) іменники: 
вещество техн., физ. речовина; белковое ~ білковина; взрывчатое ~ 

вибухівка; вяжущее ~ в’язівник; дубильное ~ гарбник; красящее ~ 
барвник; обесцвечивающее ~ знебарвник; отравляющее ~ трута; 
смазочное (смазывающее) ~ мастиво; ядовитое ~ отрута 

завод техн. (предприятие) завод, -ду; винокуренный ~ винарня; 
водочный ~ ґуральня; гвоздильный ~ цвяхарня; дроболитейный ~ 
шротоливарня; кирпичный ~ цегельня; лесопильный ~ тартак, 
лісопильня; литейный ~ ливарня; маслобойный ~ олійниця, олійня; 
маслодельный ~ маслярня; метизный ~ завод металевих виробів; 
мыловаренный ~ миловарня; оружейный ~ зброярня; пивоваренный ~ 
броварня, пивоварня; сахарный (свеклосахарный) ~ цукроварня; 
скобяной ~ завод залізних виробів; солодовенный (солодовый) ~ 
солодовня; сталелитейный ~ сталеварня; судостроительный ~ 
корабельня; сыроваренный (сыродельный) ~ сироварня; 
хлопкоочистительный ~ бавовноочисня; 

б) прикметники: 
алгебраический мат. алґебричний 
обитый техн. оббитий; ~ гвоздями поцвяхований 
обездубленный техн. знечинблений 
покрытый техн. покритий; ~ лаком (по)лакований; ~ смолой 

(по)смолений 
год астр. рік, род. року; високосный ~ переступний рік;  
в) замість розчеплених присудків, що не становлять стійких 

дієслівно-іменникових сполук, уживати дієслова:  
безопасность мат., техн., физ. безпека, безпечність, -ності; ~ 

движения безпека руху; обеспечивать ~ убезпечувати 
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уменьшать, уменьшить мат., техн. зменшувати, зменшити; ~ться 
зменшуватися; бесконечно ~ нескінченно зменшуватися; ~ звук 
стишати (стишити) звук. 

Замість активних дієприкметникових форм від перехідних дієслів 
(калькованих із російської) уживати прикметники, іменники, пасивні 
дієприкметники, словосполуки, підрядні речення тощо: 

модель астр., вчт, мат., техн., физ. модель, шкиль, -лю; 
вероятностная ~ імовірнісна модель; использующаяся ~ 
використовувана модель; исчислимая ~ зліченна  модель; проективная 
~ проективна модель; решётчатая ~ ґратчаста модель;  

коллектор техн. колектор; (собиратель – ещё) збирач, -ча, збірник, -
ка; выпрямительный ~ випрямівний колектор; ливневый ~ зливовий 
колектор; отводящий ~ колектор-відвідник 

волна астр., мат., техн., физ. хвиля; бегущая ~ біжна хвиля; 
блуждающая ~ блукальна (мандрівна) хвиля; взрывная ~ вибухова 
хвиля; затухающая ~ угамівна (згасна) хвиля; набегающая ~ набіжна 
хвиля; несущая ~ хвиля-носій; одиночная ~ самітна хвиля; падающая ~ 
падна хвиля; поперечная ~ попереча хвиля; проходящая ~ прохожа 
хвиля; расходящаяся ~ розбіжна хвиля; сверхдлинная ~ наддовга 
хвиля; сходящаяся ~ збіжна хвиля; 

колебание астр., гидр., мат., техн., физ. коливання; вынужденные 
~ния 

змушені коливання; затухающие ~ния загасні коливання; 
незатухающие ~ния незгасні (невгамівні) коливання; пилообразные 
~ния пилкуваті коливання; поперечные ~ния поперечні коливання; 
установившиеся ~ния усталені коливання 

управляющий 1. (свойство, назначение) управляльний, 
керувальний; 2. сущ. керівник, -ка. 

Відповідно скориґовано/подано паралельні форми вживання:  
бочка 1. мат., техн. (ёмкость для жидкости и под.) барило, діжка, 

бочівка; (бочкообразная деталь приспособления и под.) бочка; 
причальная ~ причальна бочка; 2. (фигура высшего пилотажа) бочка; 
восходящая ~ догірна бочка 

ведущий астр., мат., техн. 1. (о силовом элементе) тяговий, 
рушійний, повідний; водійний, відничий, водильний, водівний, 
погоновий; проводійний, проводильний, проводівний; (о специалисте) 
провідний; (главный, основной) головний; ~щие колёса повідні колеса; ~ 
винт тяговий ґвинт; ~ инженер провідний інженер; 2. сущ. 
(представления) провідник, -ка, відник, -ка 

вибростойкость техн. вібротривкість, -кості 
выдавливание техн. видавлювання, видушування; (выжимание) 

вичавлювання; (вытиснение) витискання, витискування 
магнит техн., физ. магніт, -ту; кольцеобразный ~ кільцюватий 

магніт; подковообразный ~ підковуватий магніт 
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материал 1. техн., физ. (вещество) матеріал, -лу; взрывчатый ~ 
вибухівка (висадний матеріал); водостойкий ~ водотривкий матеріал; 
горючий ~ займистий (пальний) матеріал; горюче-смазочные ~лы 
пально-мастивні матеріали; дубильный ~ чинбовий матеріал; 
кислотостойкий ~ кислототривкий матеріал; магнитный ~ магнітний 
матеріал; огнеупорный ~ вогнетрив; отделочные ~лы опоряджувальні 
(оздоблювальні) матеріали; плавкий ~ топкий матеріал; смазочный ~ 
мастиво; стеклообразный ~ склуватий матеріал; 2. техн. (ткань) 
тканина, матеріал, -лу, матерія; грубый ~ цупкий матеріал 

подбор
1
 техн. (каблук) підбор, каблук, -ка 

подбор
2
 техн., физ. 1. (действие) підбір, -бору, (неоконч. – ещё) 

підбирання; 2. (отбор) добір, -бору; (неоконч. д. – ещё) добирання 
проект техн. проект, -ту; долгосрочный ~ довготерміновий проект; 

завершённый ~ викінчений проект; утверждённый ~ затверджений 
проект 

протяжка техн. 1. (инструмент) протяжка; шпоночная ~ плішкова 
протяжка; 2. (действие) протягнення, (неоконч. – ещё) протягування; 
(волочение – ещё) волочіння; кузнечная ~ ковальське волочіння 

химия хе(і)мія; коллоидная ~ колоїдна хімія; ~ почвы хімія ґрунту; 
ядерная ~ ядерна хімія 

Функційне значення 
Словник є своєрідною проміжною енциклопедією знань, оскільки 

відкриває користувачеві певні можливості для пошуку шляхів до 
вдосконалення науково-технічних процесів, спрямованих на розв’язання 
нагальних проблем. За його допомогою користувач збагатить свої знання 
в різних наукових напрямах, порівняє їх з уже набутими і, отже, синтезує 
досягнення та створить власний позиційний конгломерат знань. 

Поряд із спеціальними термінами тієї чи іншої галузі подано окремі 
загальновживані поняття, що слугуватимуть для кваліфікованого 
перекладу тексту: 

информировать інформувати 
искажающий викривляльний, спотворювальний 
искусственный штучний, неприродний. 
Ураховано також і пізнавальний чинник, оскільки словник подає 

синонімічні ряди: 
балка техн. (брус, бревно, служащие поддержкой настила) лежак, -

ка, брус; 
перекладина между стропилами) бант(ин)а, трям, трам; (матица) 

сволок; армированная ~ риштункова бант(ин)а; ~ жёсткости трям 
штивності; двухпролётная ~ двопрогонова бант(ин)а; домкратная ~ 
ліварний трям; клёпанная ~ нютований трям; косая ~ навскісна 
бант(ин)а; несущая ~ трим(аль)на бант(ин)а; потолочная ~ своло(чо)к; 
прокатная ~ вальцьований трям; решётчатая ~ ґратчаста бант(ин)а; 
соединительная ~ злучна бант(ин)а; тавровая ~ тетувата бант(ин)а; 
угловая ~ наріжна (кутова) бант(ин)а; шарнирная ~ суставна бант(ин)а; 
швеллерная ~ коритувата бант(ин)а; шпоночная ~ плішкова бант(ин)а 
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баня 1. лазня, мильня; 2. техн. (прибор) огрівник, -ка, охолодник; 
(процесс) купіль, -пелі і -пелю; водяная ~ водяний огрівник (охолодник); 
масляная ~ оливний огрівник (охолодник) 

галерея техн. (общее название) ґалерея, басань; (морская) канал, -лу; 
(горная) штольня, штрек, -ку; дренажная ~ дренажний канал; сводчатая 
~ склепінчаста ґалерея 

зазор техн. проміжок, -жку; (просвет) прозір, -зору, просвіт, -ту, 
люз, -зу, суточки, -чок мн.; (щель) щілина; (паз, трещина) шпара; 
(пробел) прогалок, -лку, прогалина; (о времени) відтинок, -нку, інтервал, 
-лу; (между  опорами моста) прогін, -гону; боковой ~ боковий 
проміжок (люз); воздушный ~ повітряний проміжок; ~ магнитопровода 
проміжок магнетоводу; клапанный ~ хлипаковий проміжок; осевой ~ 
вісний проміжок. 

Етико-лінґвальне значення 
Греко-латинські запозичення порівняно з іншими, виявляють високий 

ступінь естетичного й етичного навантаження, що, безперечно, впливає 
на загальний мовно-культурний статус словникового складу мови 
взагалі. У Словнику дотримано правила передавання цих запозичень 
безпосередньо з мови-джерела, а не калькування з російської: 

вёрстка техн. 1. (действие) плантування; 2. (типографский оттиск) 
плант, -ту 

дезинтеграция астр., техн. дезінтеґрація 
кислород (элемент) оксиґен, -ну; (простое вещество) кисень, -сню, 

озон, -ну 
мышьяк (элемент) арсен, -ну; (простое вещество) арсен, -ну 
папка вчт, наук. тека; (небольшой портфель  ещё) течка 
пауза техн. пауза; (во времени — ещё) перерва 
Завдяки орфографічним та фонетичним правилам, за якими існує 

максимальне наближення адекватності в латинській мові, латинізми не 
спричиняють труднощів у комунікативному виконанні. 

Упорядник свідомий того, що лише дотично торкнувся цієї 
безмежної царини і плекає надію, що Словник буде бодай цеглиною до 
тієї величної споруди українського термінотворення, яку розпочали 
вибудовувати славетні попередники доби “розстріляного відродження”. 
Цей нелегкий процес постає на базі збирання і фіксування фахових слів 
(термінів) та укладання їх у словники, розробляння принципів словників, 
систематизація, тематичне групування і тлумачення термінологічних 
одиниць мови, добір їх за належними принципами й розлоге 
використовування для комунікативних потреб носіїв мови.  

Видання, що містить понад 100 000 термінів і термінів-
словосполучень сучасної української літературної мови, розраховане на 
широке коло користувачів: викладачів, студентів, перекладачів, 
службовців і науковців усіх рівнів, учителів і учнів середніх/спеціальних 
навчальних закладів. Словник стане добрим помічником і порадником 
для всіх, хто прагне грамотно писати українською й російською мовами, 
а також удосконалювати усне мовлення. 

 



Україна – мова 
 

 283

 
Пономаренко А.Ю. (Київ) 

 
ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЙСНОСТІ  

ЗАСОБАМИ ФРАЗЕОЛОГІЇ 
(на матеріалі творів В. Шевчука) 

 
Статтю присвячено дослідженню особливостей функціонування 

фразеологічних одиниць із демінутивним та аугментативним 
компонентом у прозових текстах на прикладі творів Валерія Шевчука. 

 
Комунікативне призначення тексту, або його прагматична сутність, 

полягає в передачі через художню літературу предметно-логічної, 
естетичної, образної, емоційної та оцінної інформації, об’єднаної в 
ідейно-художньому змісті тексту в єдине складне ціле1. Як стверджує 
А.К. Мойсієнко, художнє моделювання дійсності на основі вербальної 
інформації, яку містить відповідний текст, як правило передбачає 
проникнення у творчий об’єктивний світ художника слова. Художній 
текст як образна модель світу завжди передбачає творче, особистісне 
прочитання-декодування, в якому значну роль відіграє певний життєвий, 
культурно-естетичний досвід індивіда. І такий досвід нерідко стає 
визначальним в аксіологічному аспекті2 . 

Мовна картина світу художника слова є вербальним відображенням 
світовідчуття письменника, його ціннісних орієнтирів. Услід за 
Л.Ф. Щербачук, поняття індивідуальний стиль розглядаємо як ідейно-
художню, мовностилістичну своєрідність творчості письменника й 
безпосередньо відбір і синтез мовних виражальних засобів3. Поняття 
індивідуального стилю є основною категорією в галузі лінгвістичного 
вивчення художньої літератури. Існує багато ідей, думок, проблем, які є 
спільними для багатьох письменників. Проте специфічні риси почерку 
автора створює композиційне, образне, мовне втілення цих ідей. На 
думку С.Я. Єрмоленко, системність індивідуального стилю ґрунтується 
на формуванні мовної картини світу, в якій поєднано загальне й 
індивідуальне, загальне й одиничне4. Естетична функція художнього 
слова письменника, категорія індивідуального, вважає Л.О. Ставицька, 
створюється насамперед функцією повторюваності й закономірності, яка 
формує естетичне організуюче ядро кожного ідіостилю. Ця функція 

                                           
1 Мерзлікіна О.В. Комунікативно-прагматичний аспект  функціонування прислів'їв у 

художніх текстах (на матеріалі творів М. Сервантеса): Автореф. канд. філол. наук:  
10.02.05. – К., 2001. – 16 с. 

2 Мойсієнко А.К. Текст як аперцепційна система // Мовознавство. – 1996. – № 1. – С. 21.  
3 Щербачук Л.Ф. Загальномовна та індивідуально-авторська фразеологія в художніх 

текстах (на матеріалі творів О. Гончара): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / 
Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 2000. – С. 18. 

4 Цит. за: Переломова О.С. Ідіостиль В. Шевчука: Автореф. дис... канд. філол. наук: 
10.02.01. – К., 2002. – С. 5. 
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пов’язана із значущістю художньої ідеї в авторській моделі картини 
світу. Внутрішня “ідіолектна норма” художньої мови формує категорію 
індивідуального в стилі письменника. У процесі породження художнього 
тексту (дійсність-письменник-образ-текст-читач) поверхнева структура 
його співвідноситься з глибинною структурою. Поверхневий рівень 
тексту, тобто його мовне оформлення, підпорядковується цілісній 
єдності тексту, але мовна форма також є актуалізатором глибинної 
структури. Використання мовних засобів підпорядковане розкриттю 
ідейних та естетичних настанов митця. О.О.Потебня постійно 
наголошував на тому, що своєрідність національного мислення 
відбивається на внутрішній формі слів, на уявленні про поняття. 

Письменник сам створює та відтворює реальність, дійових осіб свого 
твору, уводить їх в описані в художньому творі комунікативні ситуації. 
Комунікація літературних героїв у художньому тексті являє собою один 
з засобів імітації індивідуальної мови, здебільшого розмовної, з 
притаманними їй мовно-психологічними рисами, в тому числі й 
засобами комунікативного взаємовпливу. Реалізації комунікативно-
прагматичної функції сприяють одиниці різного ступеня усталеності, які 
виявляють позиції мовця, його комунікативні наміри та засоби 
мовленнєвої інтерпретації інформації, яка передається адресату, 
характеризують ставлення автора до учасників комунікації1. До таких 
одиниць можна віднести фразеологізми, оскільки вибір мовцем тієї чи 
іншої фразеологічної одиниці (ФО) завжди пов’язаний з комунікативним 
наміром та прагматичною спрямованістю висловлення.  

Питанням функціонування ФО у текстах присвячені роботи 
Л.Г. Авксентьєва, М.А. Алексеєнка, М.Ф. Алефіренка, М.O. Бакіної, 
В.М. Білоноженко, В.М. Вакурова, С.А. Ганжі, І.С. Гнатюк, 
І.В. Дубинського, В.П. Ковальова, М.П. Коломійця, Н.М. Нічик, 
Ю.Ф. Прадіда, А.П. Супрун, В.Д. Ужченка, О.І. Федорова, 
Т.В. Цимбалюк, В.А. Чабаненка, М.М. Шанського, Л.Ф. Щербачук та ін. 
Однак у більшості досліджень розглядаються загальні аспекти 
використання фразеологічних засобів мови в художніх текстах, а 
проблема функціонування ФО з демінутивним та аугментативним 
компонентом (ФО з ДК та АК) у сучасних прозових творах лишається не 
висвітленою. Такі стійкі звороти заслуговують на увагу, адже вони 
становлять значну частину фразеологічного фонду української мови й 
активно використовуються в живому мовленні та в сучасній художній 
прозі. Вони досить неоднорідні як у генетичному, семантичному, так і в 
семантико-граматичному та структурно-граматичному планах. Але 
наявність у формальній структурі стійких зворотів демінутивних та 
аугментативних компонентів дає змогу об’єднати їх у єдину 
мікросистему. 

                                           
1 Мерзлікіна О.В. Комунікативно-прагматичний  аспект  функціонування прислів'їв у 

художніх текстах (на матеріалі творів М. Сервантеса): Автореф. канд. філол. наук: 10.02.05. 
– К., 2001. – 16 с. 
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Розглянемо питання функціонування ФО з демінутивним та 
аугментативним компонентом у прозових текстах на прикладі творів 
В. Шевчука. Добір текстів мотивується широким використанням 
письменником досліджуваних фразеологізмів, а також тим, що 
фразеологічні засоби мови в художніх текстах В. Шевчука в українській 
лінгвістиці не були об’єктом спеціального дослідження. 

Як зазначає О.С. Переломова, індивідуальна мовна картина світу 
В. Шевчука, представлена його художніми текстами, є національно 
детермінованою. У центрі моделі світу, що постає з екзистенційного 
світовідчуття, – людина. Події зовнішнього світу – лише тло, на якому 
відтворюється внутрішній світ людини. Мовні засоби підпорядковані 
презентації духовного світу людини і самого письменника. 
Метафоричне, притчове бачення світу в його складності й 
універсальності, що постає через образне мислення, витворює в мовних 
знаках нову естетичну реальність1. 

Фразеологізми можна віднести до прагматично маркованих одиниць 
мови завдяки провідній ролі конотації в їх семантиці. Конотація – це та 
частина значення стійкого звороту, що виражає ставлення адресанта до 
адресата, до дійсності і до самого висловлення. Будь-який із традиційно 
перелічуваних мікрокомпонентів конотації – експресивний, оцінний, 
емотивний – пов’язаний з різними прагматичними факторами. 

Оцінність є мікрокомпонентом конотації, що несе інформацію про 
ставлення людини до об’єкта. Суб’єктивність оцінки виражається в 
позитивному чи негативному ставленні суб’єкта оцінки до об’єкта, а 
об’єктивність орієнтується на притаманні об’єкту властивості, на 
підставі яких він оцінюється. Мовець, виявляючи емоцію, в першу чергу 
намагається передати своє ставлення до змісту висловлювання, а вияв 
емоцій має прагматичну спрямованість: вплинути певним чином на 
слухача у необхідному для мовця напрямку. Відчуваючи емоцію, мовець 
асоціює її з позитивною чи негативною оцінкою, оскільки емоція – це 
форма оцінки суб’єктом об’єкта світу.  

Співвідношення ФО із суфіксами суб’єктивної оцінки в аналізованих 
творах В. Шевчука зображене на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. ФО із суфіксами суб’єктивної оцінки у художніх текстах 
В. Шевчука 

                                           
1 Переломова О.С. Ідіостиль В. Шевчука: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01. – 

К., 2002. – С. 15. 
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В аналізованих художніх текстах переважають дієслівні 
фразеологічні одиниці, приблизно однакові частки припадають на 
адвербіальні та ад’єктивні фразеологізми, не відзначаються численністю 
субстантивні та інтер’єктивні одиниці (рис. 2). Серед субстантивних 
фразеологізмів з демінутивним та аугментативним компонентом 
зафіксовано ФО з ДК та АК, не відображені у фразеологічних словниках: 
свята водичка (горілка): “От і святу водичку перекинули, а я не такий 
багатий, щоб добро розливать” (Шевч. – Т. 1. – С. 164), Вовчик-
братчик (самотня людина): “Тоді він знову відчувся Вовчиком-
братчиком” (Шевч. – Т. 1. – С. 464).   

58%
16%

14%
8% 4% Дієслівні ФО

Адвербіальні ФО
Ад'єктивні ФО
Субстантивні ФО
Інтер'єктивні ФО

 
Рис. 2. Семантико-граматичні розряди ФО з демінутивним 

та аугментативним компонентом у художніх текстах В. Шевчука 
 

Функціонування ФО з ДК та АК у художніх текстах В. Шевчука 
тісно пов’язане з авторською інтенцією. Враховуючи специфіку стійких 
зворотів, автор свідомо використовує їх для досягнення комунікативної 
мети. Письменник уводить фразеологізми у висловлювання своїх героїв 
в узуальному (“Бачив: ішла, а в роті козяча ніжка” (Шевч. – Т. 1. – С. 
111); «Я уявив собі: хата на курячих ніжках” (Шевч. – Т. 2. – С. 403)) 
або трансформованому (“і Галя наділила його буханцем у спину” (Шевч. 
– Т. 2. – С. 221)) вигляді. ФО в традиційній формі та значенні 
використовуються у художніх текстах як готові стилістичні експресивні 
одиниці. Зведення в тексті художнього твору в один синонімічний ряд 
ФО та лексичних одиниць сприяє посиленню емоційності та 
експресивності: “Ясна річ, що фізичну розправу мав учинити Владек 
Шарий, отой чистюля – мамин синок і пестунчик, який навіть мухи 
уникав розчавити..” (Шевч. – Т. 2. – С. 425). Вияв експресивності 
фразеологізмів у вузькому контексті певним чином зумовлений їх 
позицією щодо синонімічного ряду. Досить чітко стилістичне 
навантаження ФО виражається в препозиції та постпозиції щодо 
вузького контексту, які традиційно вважаються сильними позиціями. 

Трансформація стійких зворотів є одним із сигналів прагматичного 
варіювання, що базується на їх здатності виражати додаткові відтінки 
значення залежно від особливостей структури та семантики. Найчастіше 
дослідники фразеології виділяють такі типи трансформації ФО: 
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перетворення семантики і перетворення структури1; зміна, 
переоформлення, оновлення значення і структури2; семантичні та 
структурно-семантичні трансформації3; семантичні, лексико-семантичні, 
структурно-семантичні трансформації4. 

Детальніше зупинимося на структурно-семантичних трансформаціях 
ФО з ДК та АК у художніх текстах В. Шевчука. 

Граматичні зміни фразеологізмів констатують майстерне 
пристосування письменником стійкого звороту до конкретних 
мовленнєвих умов: “Коли не викидуватимеш коників, то у нас і справді 
буде все добре...” (Шевч. – Т. 1. – С. 383). В. Шевчук в узуальній ФО 
викидати коники “робити щось безглузде, нерозумне або діяти 
підступно” (ФСУМ. – Кн. 1. – С. 91) замінює неозначену форму 
дієслівного компонента на особову та додає до традиційного компонента 
словотвірні елементи, вплітаючи стійкий зворот у тканину художнього 
твору. 

Лексична заміна одного чи кількох компонентів ФО є одним із 
найбільш уживаних прийомів трансформації цих одиниць: “Ти чого оце, 
зараза, до моєї жінки клинці тешеш?” (Шевч. – Т. 1. – С. 433). У 
наведеному прикладі спостерігаємо лексичну заміну традиційного 
компонента ФО підбивати клинці “залицятися до кого-небудь” (ФСУМ. 
– Кн. 2. – С. 630) контекстуальним синонімом. Для таких фразеологізмів 
притаманні ситуативний характер образу й одноразовість уживання, 
тобто все те, що є релевантним для конкретної ситуації і може бути 
зрозумілим тільки в її межах. 

Серед структурно-семантичних трансформацій стійких зворотів з ДК 
та АК в аналізованих прозових текстах вирізняється фразеологічна 
алюзія. У таких випадках використовується лише зміст або загальний 
образ ФО, а фразеологізму як цілісної мовної одиниці тут немає: 
“Знайшов дурну, яка терпіла всі його коники” (Шевч. – Т. 1. – С. 369). З 
контексту можна стверджувати, що іменник коники відповідає одному з 
компонентів ФО викидати коники “робити щось безглузде, нерозумне 
або діяти підступно” (ФСУМ. – Кн. 1. – С. 91). 

У художніх текстах В. Шевчука зафіксовано також фразеологічний 
еліпсис, який полягає в тому, що автор свідомо опускає один або кілька 
компонентів ФО, які легко відтворюються в контексті або мовленнєвій 
ситуації: ”Припекло? – тихо спитала Ванда. – До кісточок, – відповіла 
бадьоро Аполінарія” (Шевч. – Т. 1. – С. 217). Досліджуваний матеріал 

                                           
1 Вакуров В.М. Основы стилистики фразеологических единиц. – М.: Изд-во Моск. ун-

та, 1983. – С. 101. 
2 Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. – М.: Высшая школа, 1985. 

– С. 150-155. 
3 Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. Функціонування та лексикографічна розробка 

українських фразеологізмів. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 85-127. 
4 Цимбалюк Т.В. Мова перекладу Миколи Лукаша: Фразеологія роману Мігеля де 

Сервантеса Сааведри “Дон Кіхот”. – К.: Довіра, 1996. – С. 114-168. 
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дає змогу зробити висновок, що найчастіше скорочуються дієслівні 
компоненти. 

Дистантне розташування компонентів ФО у мінімальному 
актуалізуючому контексті сприяє актуалізації, посиленню 
експресивності не тільки самого стійкого звороту, а й усього 
висловлювання: “Зрештою, моє діло в тій історійці маленьке...” 
(Шевч. – Т. 2. – С. 412); “... чи немає в цього вашого Андрія клепочки в 
макітерці?” (Шевч. – Т. 1. – С. 322); “Зараз оце кумкання і скрекіт були 
його, Горбатого, ганьбою, але він кумкав і скрекотав, вибалушуючи на 
похмурого чолов’ягу очиська – добре знав вдачу чоловіків свого роду” 
(Шевч. – Т. 2. – С. 12). В останніх двох прикладах дистантне розміщення 
компонентів супроводжується заміною компонентів стійких зворотів. 

Художній текст передбачає вплив на емоційну сферу особистості 
читача через інформування його про нову реальність. Дослідження 
засвідчило, що авторські прийоми використання ФО з ДК та АК 
визначаються комунікативним завданням мовця (інформативна і 
прагматична мета). Автор, передаючи через систему образів емоційний 
заряд, сподівається на емоційне сприйняття повідомлюваного. 
Спрямованість на моральний, емоційний вплив на читача через його 
“втягнення” у світ пристрастей та переживань зображуваної дійсності 
зумовлює використання письменником експресивних, емоційно 
забарвлених, оцінних мовних засобів. Фразеологізми в художніх творах 
виступають засобом вираження авторського ставлення до зображуваного 
і водночас засобом прямого впливу на читача, що має на меті змінити 
його знання на рівні образних уявлень, викликати певні естетичні 
почуття, вплинути на його світогляд тощо. Фразеологізми з ДК та АК у 
художніх текстах В. Шевчука є засобом емоційного сприйняття 
зображених у творах подій, вчинків героїв, їх поведінки, а також засобом 
вираження авторського ставлення до описуваних подій. Вживання 
фразеологізмів з демінутивним та аугментативним компонентом у 
художніх текстах В. Шевчука як один із творчих прийомів сприяє 
розкриттю прагматичного змісту висловлювань і тексту в цілому, 
допомагає досягти прагматичного ефекту впливу на читача, створити 
умови для реалізації авторських прагматичних установок. 
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Файчук Т.Г. (Київ) 

 
ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО  

РОЗВИТКУ МЕДИЧНИХ ПАМ’ЯТОК:  
МОВА, СТИЛЬ, РІЗНОВИДИ 

 
Порівняльний типологічний аналіз рукописів лікарських порадників і 

травників XVI–XVIII ст. дав змогу виділити й охарактеризувати 
специфічні стилістичні особливості цих пам'яток старовини. 
Дослідження широкого функціонування різних груп лексики медичних 
пам’яток здійснюється через визначення лексико-семантичних та 
стилістичних функцій, структурно-морфологічних особливостей назв, 
що досліджуються.  

 
Період XVI–XVIII ст. в історії української літературної мови 

позначений зародженням, формуванням та поступовим розвитком 
наукового стилю. З’являються філософські діалоги і трактати, твори 
історико-географічного змісту, праці з лінгвістики, астрономії, 
математики, медицини, що поступово формувалися в Україні в наукові 
напрямки: природничо-науковий, історіографічний, граматичний. 

Пам’ятки науково-практичного спрямування були досить відмінними 
між собою за характером викладу, суттю та будовою. До них належали 
планетники, громники, місячники (довідники про явища природи), 
календарі, правила доброго тону, господарські порадники тощо.  

Найпоширенішими пам’ятками науково-популярного жанру є 
травники та лікарські порадники. Для вивчення процесу формування 
української наукової термінології та наукового стилю, формування та 
розвитку різних лексичних груп дослідження лікарських порадників є 
особливо актуальним, оскільки там зібрано багатий матеріал, що дає 
можливість комплексно підійти до вирішення багатьох мовознавчих 
питань.  

Доля медичних творів у різні культурно-історичні епохи зумовлена 
ставленням суспільства до медицини як науки. Період ХVІ–ХVІІ ст. – 
важкий для розвитку медичної літератури. Люди, які володіли 
лікарськими порадниками, переховували їх, оскільки медицина була 
оголошена псевдонаукою, а перекладні та народні медичні твори 
вважалися книгами не божественного, а людського походження. Тому 
реальною була загроза звинувачення у чародійстві і відповідно суворого 
покарання. ХVІІІ ст. – період, сприятливий для перекладів та поширення 
рукописів медичного спрямування, бо позначений підвищеним 
інтересом до потреб простої людини, народної мови.  

Поява основної маси рукописних пам’яток припадає на другу 
половину ХVІІ ст. Можна визначити чотири основні групи рукописів з 
огляду на композицію текстів, специфіку, характер подання інформації:  
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1) лікарський порадник як цілісний текст, у якому хаотично або в 
алфавітному порядку подаються поширені рецепти приготування різних 
лікарських препаратів ("Лhчебникъ самыми простыми, но очень 
полезными средствами отъ разнихъ болhзней", "Лечебник. Лекарства 
расположены в алфавитном порядке");  

2) лікарський порадник як складна система з розгалуженою 
структурою, що містить чимало розділів та підрозділів ("Лечебник, а 
также сказание о немощах человеческих");  

3) лікарський порадник як складова частина рукописного збірника, 
що може вміщувати подібні або різні за характером і змістом, інколи 
далекі від медичної теми, твори ("Лhкарства wписа(нъ)ніе...", 
"Лhчеб(нh)къ, сиричъ Кн(и)га доктор(с)кая");  

4) лікарський порадник–травник, у якому вихідними поняттями є 
назви рослин ("Книга Лhчебн[а]# w(т) многи(х) лhкарствъ", Лhчебныкъ 
"Исписание травъ и кореньевъ, которые къ чему полезны").  

Основні лексичні групи медичних пам'яток – лексика, пов’язана з 
буттям і діяльністю людини, її фізичними та фізіологічними станами: 
старыхъ людей много помретъ, неспаніе, хори(й), всякая боль, на(т)ще 
пити, натощее сердце; анатомічна лексика, назви органів та частин 
людського тіла: положи наверху голови, жолудокъ, по(д) носомъ хорого, 
на камень в ни(р)кахъ; медична лексика – назви хвороб, ознак, симптомів 
хвороби: сухоты, фе(б)ръ, жолтячка, велика хороба, хороба жолте, на 
боль крижовъ, на заворотъ головы, на покорченіе жылъ.  

Медична лексика включає також назви форм ліків та лікарських 
препаратів. У системі цих назв можна виділити різні види ліків залежно 
від їх агрегатного стану: тверді – пhgу(лъ)ки чиня(т), конфектъ 
рожовій, утерти на порошо(к), калацzкы на перси; м’які – масть 
виборна, бал(ъ)саму сhрчаного, масть на дикое мясо з(ъ)ганять, 
аглицкой пластыръ, пластеръ на селезенку; рідкі – водокъ жолудкови 
служачих, о олhйкахъ дистиліованихъ, ужива(т) декокту.  

Назви форм ліків не існують безвідносно назв тих речовин, з яких 
виготовляються, або назв тих хвороб, для лікування яких призначені, а 
тому мають конкретизовані визначення, що містять відповідні 
характеристичні елементи. Така властивість цієї лексичної групи 
зумовила поширену структуру назв: означуване слово – назва форми 
ліків + означення (як правило, назва рослини, що домінує в препараті): 
водка мятчана; назва форми ліків + прийменник + іменник (посилання 
на хворобу або на орган, який лікує): плястеръ на голову, масть на 
урази.  

У лікарських порадниках засвідчені як семантично мотивовані, так і 
немотивовані назви форм ліків та лікарських препаратів. Основні мотиви 
номінації: 1) форма, що надається лікарській сировині (колачики, 
колобочки); 2) спосіб застосування та специфіка приготування ліків 
(масть – мастити; настойка – настоювати; капли – капати); 3) назва 
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країни або міста, так чи інакше пов'язаних з рецептом (плястеръ 
пруски(й), плястеръ норемберскій прави(й)); 4) назва органа або хвороби, 
для лікування якої призначається препарат (пластеръ на селезенку, 
плястеръ на подагре секре(т)ній); 5) назва лікарської сировини 
рослинного, тваринного та мінерального походження, що домінує в 
препараті (пластеръ сhрчани(й) особливи(й), о сиропh фіалковомь, 
рожевого оцту). 

Творці та переписувачі лікарських порадників розглядають рослину 
як складну систему, один елемент якої може нести в собі цілющу 
лікарську функцію, інший же не матиме ніякої користі. Тому саме цим 
знавцям живої природи належить вагома роль кодифікаторів загальної 
ботанічної лексики. 

У лікарських порадниках XVI–XVIII ст. засвідчені загальні ботанічні 
назви: трава, зеліе, зеля, быль, былина, был# – для позначення 
трав'янистих рослин; дерево, древо – для позначення деревних рослин; 
кора, шкура, скюръка, лубъя, насhня, семя, зерно, листъ, листки, коре(н), 
кореніе, цвhтъ, цвhтокъ – для позначення складових частин рослини. У 
текстах ці слова в основному виступають при назвах рослин (ягоди 
бузиновіе, возми корhня кокорнаку). Слова был#, понъцчки, лhторосли, 
луковица, що використовуються у порадниках для позначення загальних 
ботанічних понять, з часом виходять з ужитку, замість них на сучасному 
етапі функціонують терміни стебло; брунька; пагін, гілка; цибулина. 
Слова корінь, ягода, листъ, насhня, квhтъ використовуються 
послідовно, не мають синонімів, чітко співвідносяться з поняттям, тому 
поступово перетворюються на наукові терміни. Деякі назви виступають 
у сингулятивному і збірному значеннях: листъ, листя, листвіе; корень, 
кореніе; быль, былина, был#. Засвідчені також демінутивні форми ягода 
– ягодъка; лhторосли – лhтораслики.  

Загальні назви рослин і їх частин простежуються у багатьох 
слов'янських мовах, більшість з них (корhнь, листъ, цвhтъ, квhтъ) – 
слова праслов'янського походження, частина (дерево, лубъя, вершки, 
зерно) – архаїчні за структурою слова, які можна етимологізувати на 
індоєвропейському рівні. 

Назви рослин або назви лікарських засобів рослинного походження в 
пам'ятках, що досліджуються засвідчені в іменникових та похідних 
прикметникових формах. Іменникові форми – вихідні в травниках, у 
яких початкова частина кожної статті – назва рослини. Більшість 
контекстів тут містять описові визначення рослин з погляду їх 
лікувальної дії (припоутникъ е(с)[т] зеліе вельми добро) або видових 
характеристик (венедикта е(с)[т] дво#ка# че(р)вонаа и бhла#). 
Іменникові форми фіксуються у випадках, коли для приготування ліків 
необхідно залучити кілька рослин (возми полиню, сабhни) або певну 
частину рослини (возми корhня кокорнаку), коли складником препарату 
є певний різновид рослини, який конкретизується (жерухи, бhло 
цвhтучой).  
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Прикметникові похідні від назв рослин домінують у назвах 
лікарських препаратів на основі лікарських засобів рослинного 
походження (мастю пло(с)ко(н)ковою); якщо назва лікарської сировини 
малозрозуміла, вона пояснюється відповідним контекстом (в(ъ) во(д)цh 
поземковой, то е(ст) з połunyć дhла(н)ной). Прикметникові похідні 
переважають у контекстах: загальна назва рослини або її частини (у пре- 
або в постпозиції) + назва лікарської рослинної сировини (возми шкурки 
помаранчовой; сто(л)ци кропивное ли(с)т#); назва харчового продукту + 
назва рослини у формі прикметника (придай муки пшеничной, меду 
рожаного). Контексти інколи ускладнюються зворотами, що містять 
додаткову інформацію про час збору, медичну специфіку трав (увари(т) 
листя макового, молодо зобра(н)ного и сухого; воzми кореня 
ужовникового, навеснh або в(ъ) есени викопаного). 

Народні назви рослин неоднозначні, та сама рослина може мати 
кілька найменувань, напр., целhдонія, ростопашъ, ясколчино зеліе 
(чистотіл звичайний, Chelidonium Majus L.); тирличъ, це(н)тияна, 
генціана (тирлич, Gentiana L.). Важливими для визначення значень слів є 
контексти – синонімічні ряди, у яких менш поширені назви пояснюються 
більш поширеними, інколи фармацевтичними латинськими (возми 
корhня кокорнаку, то естъ аристоліоgіа лон(ъ)ga; възять зелія мать и 
мачехи, то есть бhлокопитнику или подбhле; возми зелія целhдоній, то 
е(ст) rostopaż). 

Залучення контексту при аналізі тематичної групи слів дає 
можливість не тільки спостерігати специфічну поведінку назв у текстах 
певного стилю, а й суттєво допомагає у визначенні семантики окремих 
назв. Так, лише з контексту лайно яструбове зотри на табакъ можна 
зрозуміти, що слово табакъ вжито не в прямому ботанічному значенні, а 
у спеціальному медичному (позначає форму, яка надається іншій 
лікарській сировині). Контекст горhлки ча(р)ку неболшу, дриякви з 
лhсковій орh(х) дає повне право стверджувати, що словосполучення 
лhсковій орh(х) вжито не в значенні "плід ліщини", а в переносному 
медичному значенні (позначає кількість і форму, яку треба надати іншій 
лікарській сировині). 

Для системи найменувань рослин характерні переважно однослівні 
назви: мята, макъ, руменекъ. Фіксуються також назви-словосполучення: 
сорочинское пшено, шалвhева трава, чемерица бhлая.  

У лікарських порадниках засвідчені як семантично мотивовані, так і 
немотивовані назви рослин. Виділяємо основні типи семантично 
мотивованих назв:   

1) назви рослин, мотивовані забарвленням рослини (горчица бhлая, 
буркунъ бhлий; ознака кольору може передаватися й кореневими 
морфемами кривавникъ, чорнушка, бhлhца); формою плоду, листя 
рослини (плосконь, колокольчики сыніи); будовою певних частин 
рослини (трилистникъ, стокротъ; у деяких назвах числівник вказує на 
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лікувальні властивості девясилъ, девятосилъ); смаковими властивостями 
(солодкий дубець, солодкий корень); іншими зовнішніми прикметами 
рослини (дягилъ коудер#вый, осотъ великий, широколистий лопухъ); 

2) назви, мотивовані лікувальними або магічними властивостями 
рослин (живокостъ; любистокъ, любчикъ, воротичь, привортень); 

3) назви, мотивовані біологічними особливостями рослини: спосіб 
розмноження, видільні властивості (переступень, переступъ, 
росходникъ, заяча кровця, молочакъ, млочъ);  

4) назви, що мотивуються місцем побутування рослини в природі 
(напутникъ, припоутникъ, земляница; двокомпонентні: полевая рута, 
огородная рута);  

5) серед назв рослин, мотивованих назвами тварин, виділяються 
підтипи: а) рослини отримують назву через ту реакцію, яку викликають 
у представників тваринного світу (гуситныкъ – рослину охоче їдять 
гуси; ужовникъ – цієї рослини бояться вужі та змії; кошкина трава – 
запах рослини приваблює котів); б) рослини отримують назву через те, 
що формою листків, квітів, стебла, кореня; кольором або запахом 
нагадують тварину чи якусь частину її тіла (боцяние ножки, воловой 
язикъ, медвежае ухо, ясколчиное зеліе, копитникъ; козликъ); в) рослина 
отримує назву через переосмислення семантики (у назві коневый 
часнокъ відбувається втрата семантики слова коневый і набуття ним 
нового значення "несправжній, дикий"); г) зоологічний компонент стає 
складником ботанічної назви практично випадково, а основний наголос 
робиться на другій частині назви (заяча кровця – народна назва рослини 
звіробій, що виділяє червоний сік, дуже схожий на кров; звідси велика 
кількість інших назв звіробою, складовою яких є слово кров (крів 
братня, кров Івана, кров молодецька);  

6) назви, до складу яких входять загальні ботанічні терміни дерево, 
зеліе, трава, листокъ: ясенове дерево, ясколчиное зеліе, донна трава; у 
межах цієї групи розрізняємо назви, що зберігають традиції старої 
лексикографії і можуть легко вживатися без компонента-терміна 
(ясенове древо – ясень), та назви, що без цього компонента втрачають 
своє ботанічне значення (татарское зеліе, Александрійский листокъ). 

Матеріали медичних пам'яток свідчать про те, що складником 
лікувальних препаратів, інколи головним, стають органи та частини 
тварин. Лексика лікарських препаратів тваринного походження складна 
за своєю будовою і в порадниках відображена по-різному. Найповніше 
вона відбивається у так званих вертоградах, де робиться розподіл 
лікарських засобів, які можна отримати від тварин, птахів, риб та комах. 
Так, порадник першої половини XVIII ст. "Лечебник, а также сказание 
о немощах человеческих" містить окремі розділи про тварин (диких та 
домашніх), про птахів (диких та домашніх), про риб (річкових та 
морських). Деякі лікарські порадники описують хвороби домашніх 
тварин, у окремих главах поряд подано рецепти лікування людей та 
звірів: кровью воловою ... собаку шелудивую излечить. Оскільки ця 
лексика вживається в пам’ятках, що досліджуються, в основному з 
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огляду на активну здатність позначуваних нею реалій лікувати, 
зоологічні номени виступають не відокремлено, а разом з назвою органа 
або частини тварини, що є складником  препарату. З лікувальною метою 
використовуються сало та м’ясо тварин і птахів: сало быковое, заячее 
мясо; їхня кров: кровъ биковъ, кровъ овечая; майже всі органи – мозок, 
серце, печінка, очі, нирки: возми нирекъ бара(н)нихъ, мозгь вепровій, 
возми сердцъ кротови(х) усушони(х), печень куропатчина;  зуби та нігті: 
возми зуба кабана дикого, волчій зуб и ноготь; сльози, жовч, сеча, кал: 
возми лайна свhжого волового, слезы елени, вложи жолчи заячой; 
молоко та продукти, виготовлені з нього: сыръ кобылій, взять коровьяго 
масла, молоко овче. Проаналізувавши контексти, приходимо до 
висновку, що зоологічні номени фіксуються в основному у похідних 
прикметникових формах. Лише у випадках, коли до складу лікарського 
препарату входить уся тварина, номен вживається у формі називного або 
знахідного відмінків однини. Такі випадки трапляються серед назв 
звірів, птахів, риб: голуб убытій горячей, возми ижа забитого, возми 
лина, щука печеная, желудокъ лосося, печень осятра. 

Назви тварин, засвідчені у лікарських порадниках XVI–XVIII ст., за 
структурою однослівні (слимакъ, коза, жаба), трапляються назви-
словосполучення: белая риба, муха шпанская, глисти земънии, а також 
дут(ъ)ка птах, сова птица.  

Більшість спільнослов'янських і запозичених зоологічних назв, 
засвідчених у лікарських порадниках, семантично немотивовані. Певна 
частина назв має прозору внутрішню форму. Основні мотиви їх 
номінації: 1) назви мотивуються кольором (белая риба, галка); 2) місцем 
побутування тварини у природі (глисти земънии, лигушка водяна); 
3) звуками, які видають тварини (курка, качка, свиня, цвhркунъ, кукушка, 
пугачь, удудъ); 4) назви мотивуються приписуваними або справжніми 
властивостями та рисами поведінки тварини (окунь – від око, первісне 
значення “оката риба”; піявка — від пити, первісне значення "черв'як, 
який п'є кров"; петухъ – від петь, первісне значення “співак”). 

Назви тварин в основному непохідні. Деякі назви мають суфіксальну 
будову (лисица, куница), поодинокі випадки складних утворень 
(куропатва < *kurъ “півень” і *pъta “птах”; медведь < *medu- та *ĕd- 
"медоїд"). 

У порадниках поширена синонімія назв (жаба і лигушка; зозуля і 
кокушка; ластовка і косатка; качка і утка). Як правило, одна з них стає 
зоологічним номеном сучасної української мови, інша або занепадає, або 
вживається лише у діалектах. 

Фіксуються похідні прикметникові форми, що диференціюються за 
статтю: козиний, козловий; котовый, кошечий. 

Простежуються назви, що відображають різні етапи формування 
лексеми еленевой і оленний, медвежий і ведмежий; вони є цінним 
матеріалом для досліджень фонетичних процесів у мові.  

Таким чином, лікарські порадники XVI–XVIII ст. є важливим 
культурно-мовним надбанням наукової літератури. Назви рослин і 
тварин в пам'ятках, що досліджуються засвідчені в іменникових та 
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похідних прикметникових формах. Це зумовлено стилістичним 
характером творів та функціональними особливостями лексем. У 
лікарських порадниках періоду, що досліджується засвідчені як 
семантично мотивовані, так і немотивовані назви. Основні мотиви 
номінації ботанічних назв: форма, колір, смак рослини, її біологічні та 
лікувальні властивості, місцезростання; основні мотиви номінації 
зоологічних назв: місце побутування у природі, звуки, які видають 
тварини, приписувані та справжні властивості й риси поведінки. Основні 
мотиви номінації медичних назв: форма, яка надається лікам, спосіб 
приготування і застосування ліків, назва країни або міста, пов'язаних з 
рецептом, назва органа або хвороби, для лікування якої призначається 
препарат; назва лікарської сировини рослинного, тваринного та 
мінерального походження, що домінує в препараті. 

 
 
 

Рогожа В.Г. (Хмельницький) 
 

РЕАЛЬНО-ІНДИКАТИВНИЙ ТИП  
ВОЛЬОВОЇ МОДАЛЬНОСТІ  

В ТЕКСТАХ КОДЕКСІВ УКРАЇНИ 
 

У статті розглядається проблема реальної вольової модальності та 
шляхи її реалізації в текстах кодексів України: індикативні конструкції 
теперішнього часу з прямим недетермінованим значенням та на 
позначення дії майбутньої закономірності; реально-індикативні форми 
минулого часу; індикативні форми дієслова на позначення наказовості 
та форми інфінітива як засобу вираження імперативної реальності. 

 
Досліджуючи проблему реальної вольової модальності, слід зважити 

на специфіку лексико-граматичних засобів текстів кодексів України: 
автоматизацію і стандартизацію мови, викликану комунікативними 
потребами. Їх стереотипність та консерватизм забезпечують основну 
особливу рису таких текстів – точність, що не припускає 
різнотлумачення, та певну шаблонність викладу; у них чітко 
простежується тенденція до об’єктивності та узагальнення. Зважаючи 
саме на ці найхарактерніші жанрові ознаки, встановлюємо, що реальний 
– „1) дійсний; той, що існує насправді; 2) той, що можна здійснити; 
3) той, що ґрунтується на врахуванні справжніх умов”1.  

З позиції мови реальність розглядається як уявлення мовця про те, що 
існує насправді; у дослідженнях з граматики із значенням реальності 
пов’язують категоріальне значення дійсного способу. „Коли мовець 
розглядає дію як реальну і констатує її наявність в теперішньому, 
минулому чи майбутньому, то він використовує форми дійсного 
                                           

1 Словник іншомовних слів / Уклад. Л.О.Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000. – С. 786. 
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способу”1. Отже, реальність розглядається як передане мовними 
засобами уявлення мовця про об’єктивну дійсність, актуальну в певній 
визначеній часовій осі фактичного відтворювання. Значення реальності 
створює таку позицію, за якої граматичне вираження часу може вільно 
конвертуватися. Поняття реальності знаходить мовне вираження і мовну 
об’єктивацію не лише у формах часу, а й у формах способу, що 
зближується у функціональному плані з об’єктивною реальною 
модальністю остільки, оскільки він співвідноситься з дією на визначеній 
чи невизначеній часовій осі: таким експлікатором реального зв’язку 
процесу з позначеним ним відрізком дійсності виступає дійсний спосіб. 

Розглянемо реальну модальність у її морфологічному оформленні як 
категорійний симбіоз часу, особи та дійсного способу, оскільки мовець 
зауважує в дієслові той відтінок стану чи дії, оформлений у часовому 
вимірі, котрий він виражає в контексті певного висловлення. Тому 
показники часу і способу носять найбільш змінюваний характер. “Часова 
ідея повністю реалізує себе тільки в дійсному способі”2. Час як 
граматична категорія дієслова „співвідносить дію або стан з моментом 
мовлення”3, „виражає відношення процесуальної ознаки до моменту 
мовлення”4. В основі цієї категорії „лежить розуміння часу як 
об’єктивно-реальної форми буття”5. Адже часові відношення, передані 
засобами мови, хоча й існують об’єктивно і незалежно від мовця, все ж 
безпосередньо пов’язані з комунікативним завданням, тому важливою 
рисою мовного часу є його ситуативність: “...часові форми чітко 
співвідносяться з відповідними часовими відтинками”6. Ми акцентуємо 
увагу на зв’язку узагальненості дії з точки зору її місцезнаходження в 
часі з узагальненістю суб’єкта, об’єкта і ситуації в цілому. Максимальна 
узагальненість дії щодо часу можлива лише при узагальненому суб’єкті 
(класу суб’єктів – будь-хто, кожен, усі тощо). За висловленням 
О.В. Бондарка, ця максимальна узагальненість на шкалі часової 
невизначеності має назву „часової узагальненості”, „позачасовості”, 
„усечасовості” і являє собою „найвищий ступінь генералізації ситуації у 
висловленнях на зразок сентенцій, суджень про постійні 
закономірності”7. 

                                           
1 Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке: Учеб. 

пособ. для студентов филол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов. – М.: Высш. шк., 1974. – 
С. 211. 

2 Русанівський В.М. Дієслово – рух, дія, образ. – К.: Рад. шк., 1977. – С. 10.  
3 Українська мова: Енциклопедія (далі – УМЕ). – К.: Укр. енциклопедія 

ім. М.П.Бажана, 2000. – С. 722. 
4 Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П.Грищенка (далі – СУЛМ, 1997). – 

К.: Вищ. шк., 1997. – С. 423. 
5 Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я.Плющ (далі – СУЛМ, 1994). – К.: 

Вищ. шк., 1994. – С. 277.  
6 УМЕ. – С. 722. 
7 Теорія функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная 

локализованность, таксис (далі – ТФГ 1987). – М.: Наука, 1987. – С. 217. 



Україна – мова 
 

 297

Саме таку часово-особову узагальненість передбачають тексти 
кодексів, за якої дія або стан виражається не безпосередньо у зв’язку з 
мовцем чи адресатом мовлення, а мислиться узагальнено. Про суб’єкт дії 
можемо дізнатися в процесі повідомлення з відповідної комунікативної 
ситуації. Така реалізація процесуальної ознаки передається формами 
третьої особи однини і множини з деяким відтінком безособовості: 
Користування жилим приміщенням у будинках державного і 
громадського житлового фонду здійснюється відповідно до договору 
найму жилого приміщення (ЖКУ. – Ст.61); Публічні заклики в будь-якій 
формі до невиконання розпоряджень або вимог працівника міліції ... 
тягнуть за собою накладення штрафу... (КУпАП. – Ст.185-7). 

При предикаті з високим ступенем часової узагальненості, переданої 
формами теперішнього часу, спостерігається:  

1. Семантична узагальненість суб’єкта дії: 
а) субстантивована родова назва професійної категорії юридичних 

суб’єктів: Головуючий роз’яснює експертові його права і обов’язки 
(ЦПКУ. – Ст.177). При необхідності пред’явити для впізнання який-
небудь предмет слідчий спочатку допитує впізнаючого про ознаки цього 
предмета і обставини, при яких він цей предмет бачив...(КПКУ. – 
Ст.175); 

б) кваліфікаційна ознака – характеристика родової/видової назви: 
Цивільні справи, в яких однією із сторін є районний (міський) суд, 
військовий суд гарнізону, розглядає відповідно Верховний Суд 
Республіки Крим, обласний суд, Київський і Севастопольський міський 
суди, військовий суд регіону, Військово-Морських Сил (ЦПКУ. – 
Ст.124); У зв’язку із складністю справи суд касаційної або наглядної 
інстанції при скасуванні рішення може направити на новий розгляд у 
колегіальному складі суду також будь-яку іншу справу (ЦПКУ. – 
Ст.124); 

в) аналітична абстрактність родової назви: Треті особи, які 
заявляють самостійні вимоги на предмет спору, можуть вступити в 
справу до постановлення судового рішення.. .(ЦПКУ. – Ст.107); 
Представники сторін та третіх осіб, що є службовими особами, а 
також члени колегії адвокатів за несумлінне ведення справи 
відповідають у дисциплінарному порядку... (ЦПКУ. – Ст.117); Прокурор, 
органи державної влади, та органи місцевого самоврядування можуть 
бути залучені судом до участі в справі...(ЦПКУ. – Ст.121); Якщо 
дієздатна особа...не підтримує заявлені вимоги, то суд залишає заяву 
без розгляду (ЦПКУ. – Ст.122); 

г) множинна форма суб’єкта: Сторони користуються рівними 
процесуальними правами (ЦПКУ. – Ст.103); Особи, які беруть участь у 
справах.., користуються правами ... (ЦПКУ. – Ст.103); Співучасники 
можуть доручити вести справу одному із співучасників ... (ЦПКУ. – 
Ст.104); 
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ґ) родові назви із значенням абсолютної абстракції, передані 
неозначеними, заперечними, означальними займенниками: Завданнями 
кримінального судочинства є ... забезпечення правильного застосування 
Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до 
відповідальності і жоден невинний не був  покараний (КПКУ. – Ст.2); ... 
усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення 
запланованих цілей ... (БКУ. – Ст.7); кожен учасник бюджетного 
процесу несе відповідальність за свої дії ... (БКУ. – Ст.7); Ніхто не 
може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий 
злочин більше одного разу (ККУ. – Ст.2); Енергопостачальні 
підприємства ... можуть брати участь у забезпеченні енергією будь-
яких ... споживачів (ГКУ. – Ст.275); 

д) віддієслівні іменники із значенням „діяч або носій процесуальної 
ознаки”: Відповідач має право визнати позов повністю або частково 
(ЦПКУ. – Ст.103); Якщо позивач не згоден на заміну відповідача іншою 
особою, суд може притягти цю особу як другого відповідача (ЦПКУ. – 
Ст.195). 

Суб’єкт може набувати таких форм невизначеності й узагальненості, 
які граничать з його повною відсутністю, котра сприймається умовно. 
Так, у тексті особливої частини ККУ покарання суб’єкта (особи чи 
організації як носія певних прав і обов’язків) передбачається через його 
вчинки: караються: дії (умисні і протиправні), публічні заклики, 
державна зрада, посягання на життя, тілесне ушкодження, погроза 
вбивством, неналежне виконання професійних обов’язків, ненадання 
допомоги, порушення порядку, незаконне позбавлення волі, експлуатація 
дитини, умисне порушення таємниці, злісне ухилення, умисне чи 
незаконне перешкоджання, розголошення таємниці, незаконне 
звільнення працівника, грубе порушення, крадіжка, грабіж, шахрайство, 
привласнення чи розтрата майна, умисне знищення, невиконання або 
неналежне виконання, незаконне втручання, викрадення, привласнення, 
вимагання тощо. 

2. Семантична узагальненість об’єкта предикації (відповідають 
різновидам суб’єкта): В разі вибуття однією із сторін в спірному або 
встановленому судом правовідношенні, суд допускає ...заміну відповідної 
сторони її правонаступником (ЦПКУ. - Ст.106); Військовим судам та 
судам першої інстанції підсудні цивільні справи за скаргами 
військовослужбовців ... (ЦПКУ. – Ст.123). 

3. Узагальнення обставини часу: 
а) з характерним „детермінантним підрядним зв’язком із 

предикативною основою простого речення і домінуванням у 
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детермінантній позиції прийменниково-відмінкових форм”1. Участь 
прокурора, зазначених органів у процесі для надання висновків у справі є 
обов’язковою у випадках, передбачених законом, або коли суд визнає 
це за необхідне (ЦПКУ. – Ст.121); Суд вправі ставити запитання 
свідку в будь-який час його допиту (ЦПКУ. – Ст.181); Провадження у 
справі відновлюється після усунення обставин, що викликали його 
зупинення (ЦПКУ. – Ст.226); 

б) з відносним часовим обмеженням: Сторони...мають право 
протягом п’ятнадцяти днів після оголошення ухвали суду першої 
інстанції подати... скаргу на ухвалу ... (ЦПКУ. – Ст.291); Апеляційні 
скарги...на рішення суду першої інстанції можуть бути подані 
протягом одного місяця з наступного дня після проголошення рішення 
(ЦПКУ. – Ст.292); Суд не пізніше наступного дня після отримання 
належно оформленої апеляційної скарги ... надсилає їх копії...особам, які 
беруть участь у справі ... (ЦПКУ. – Ст.295). 

4. Узагальнення обставини місця: Позови ... можуть пред’являтися 
позивачем за його місцем проживання чи за місцем заподіяння шкоди 
(ЦПКУ. – Ст.126);  Господарські суди розглядають справи за участю 
іноземних підприємств і організацій, якщо місцезнаходження 
відповідача на території України (ГПКУ. – Ст.124). 

5. Узагальнення процесуальної ознаки, переданої обставиною міри: 
Визнання апеляційної скарги ... враховується апеляційним судом щодо 
наявності або відсутності фактів, які мають значення для вирішення 
справи (ЦПКУ. – Ст.298). 

6. Узагальнення процесуальної ознаки, „не співвідносної щодо 
виконання, тривання з особою, з персональністю”2 – передане 
пасивними формами на –ся: Крадіжка, вчинена повторно або за 
попередньою змовою групою осіб, - карається обмеженням волі... (ККУ. 
– Ст.185). . Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене 
громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній 
цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, 
економічній чи інформаційній безпеці України, - карається позбавленням 
волі ... (ККУ. – 111), а також сталим сполученням слів: Порушення 
лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну, 
адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність ... 
(ЛКУ. – Ст.98); Порушення вимог законодавчих та інших нормативних 
актів про охорону праці - тягне за собою накладення штрафу на 
працівників ... (КУпАП. – Ст.41). 

7. Узагальнення самого поняття про факт, подію, передане 
віддієслівними іменниками: покарання, забезпечення, відмовлення, 
встановлення, використання, виконання, обговорення, ненадання, 
                                           

1 Шведова Н.Ю. Детерминирующий объект и детерминирующее обстоятельство как 
самостоятельные распространители предложения // Вопросы языкознания. – 1964. – № 6. – 
С. 77-93. 

2 СУЛМ, 1997. – С. 433. 
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порушення, призначення та ін. Вживання таких форм одними вченими 
заперечується, іншими – у текстах ділового стилю1 – обґрунтовується: 
Ліцензування діяльності щодо користування надрами - це єдиний 
порядок надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування 
ділянкою надр з відповідною метою (КУпН. – Ст.16); Порядок 
оскарження анулювання дозволу власником складу тимчасового 
зберігання визначається законом (МКУ. – Ст.100). 

8. Узагальнення процесуальної ознаки, переданої дієсловами 
пасивного стану теперішнього часу недоконаного виду з різним 
модальним значенням: забороняється, дозволяється, встановлюється, 
призначається, виконується, оголошується, повідомляється тощо. 

Пасивний стан вживається за умови, коли підкреслюється сам факт 
виконання чи невиконання дії, увага не концентрується на суб’єкті дії. 
„Перетворення активної форми на пасивну в семантичному плані 
виражається у заміні логічного суб’єкта об’єктом, а у формальному – у 
перетворенні підмета на додаток у формі орудного відмінка, а прямого 
додатка – в підмет”2 порівняймо: Ядерне судно має право зайти в 
територіальне море України ... якщо Міністерство транспорту 
України і Міністерство охорони навколишнього природного середовища 
та ядерної безпеки України не забороняє це заходження (КТМУ. – 
Ст.25); Некомерційна господарська діяльність може здійснюватися 
також іншими суб'єктами господарювання, яким здійснення 
господарської діяльності у формі підприємництва забороняється 
законом (ГКУ. – Ст.52). М.М. Кожина зазначає, що інтенсивність 
використання пасивного стану дієслова викликана перевагою єдиного 
видо-часового плану3. Такі конструкції надають висловленню значення 
безособовості та узагальнення, оскільки виникає потреба „представити 
певний результат як діяча”4: Не вважаються примусовою працею 
військова або  альтернативна (невійськова) служба, робота чи служба, 
яка виконується особою за вироком чи іншими рішеннями суду... (ЦКУ. 
– Ст.312); Режим господарської діяльності на земельних ділянках 
прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на 
островах встановлюється законом (ЗКУ. – Ст.61); Спростування 
недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила 
інформацію (ЦКУ. – Ст.277); У разі недосягнення домовленості про 
встановлення сервітуту та про його умови спір вирішується судом за 

                                           
1 Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992. – 280 с.; Коваль А.П. Науковий 

стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К.: Вид-во  
ун-ту, 1970.; Марахова А.Ф. Діловий стиль сучасної літературної мови // Мова і час. – К.: 
Наук. думка, 1977; Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. – К.: Наук. думка, 
1981. – 140 с. 

2 УМЕ. – С.591. 
3 Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте 

функциональной стилистики. – Пермь: Изд-во ун-та, 1966. 
4 Русанівський В.М. Дієслово – рух, дія, образ. -К.: Рад. школа,1977. – С. 103.  
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позовом особи, яка вимагає встановлення сервітуту (ЦКУ. – Ст.402). 
Порядок патентування певних видів підприємницької діяльності 
встановлюється законом (ГКУ. – Ст.14); Перелік робіт і посад, на яких 
забороняється використовувати засуджених до позбавлення волі, 
встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку виправно-
трудової установи (ВТКУ. – Ст.49). Причому логічний суб’єкт-діяч 
може бути настільки очевидним (допомагає контекст), що безпосереднє 
виявлення його у тексті необов’язкове; головне – дія, яку він виконує: 
Покарання у виді позбавлення волі призначається неповнолітньому... за 
вчинений повторно злочин невеликої тяжкості ... (ККУ. – Ст.102); 
Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або 
з приховуванням від митного контролю товарів, валюти, цінностей та 
інших предметів у великих розмірах ... карається відповідно до закону 
(МКУ. – Ст.100); Висновок експерта оголошується в судовому 
засіданні (ЦПКУ. – Ст.190); Про вжиті заходи повідомляється 
засуджений (КПКУ. – Ст.346). 

9. Узагальнення процесуальної ознаки, переданої предикативними 
безособовими формами на -но, -то: Рішення митних органів щодо 
заборони або дозволу переміщення через митний кордон України 
конкретних товарів може бути оскаржено до суду (МКУ. – Ст.96); 
Якщо зіткнення спричинено неправильними діями або упущеннями 
одного із суден, збитки відшкодовуються тією стороною, з вини якої 
сталося зіткнення (КТМУ. – Ст.299); Засудженому до вислання може 
бути дозволено тимчасове перебування в місцях, заборонених йому для 
проживання ... (ВТКУ. – Ст.92). 

Прямою модальною категорією реальності є індикатив, що включає в 
себе об’єктивно-реальне значення дійсності; позначає такий процес, що 
відбувається у часовій визначеності. Саме ця категорія передає 
волевиявлення мовця, яке в юридичних текстах набуває модальних 
відтінків наказу, розпорядження, припису. Для законодавчих текстів 
стильово маркованими є форми теперішнього часу, але не тому, що цим 
підкреслюється співвіднесеність дії з моментом мовлення. Тут 
семантичне значення теперішнього часу не обмежується часовими 
рамками. Воно має загальночасовий характер, виявляючись у всіх тих 
випадках, коли момент мовлення збігається з будь-яким моментом часу, 
охоплюваного відображуваною в змісті речення дією. Оскільки вияв 
часової ознаки може перебувати в будь-якій часовій площині, „наявна в 
синтаксичному центрі речення граматична форма теперішнього часу 
може означати також звичність або постійність відповідної дії чи стану, 
а в ряді випадків – надавати змісту речення загальночасового значення”1. 
Специфіка ділової мови полягає в тому, що формам часу характерне їх 

                                           
1 Мельничук О.С. Розвиток структури слов’янських речень. – К.: Наук. думка, 1966. – 

С. 94. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том Х 
 

 302

переносне використання з урахуванням сфери застосування1: для 
теперішнього часу – значення припису, повинності: Розгляд цивільної 
справи відбувається в судовому засіданні з обов'язковим повідомленням 
осіб, які беруть участь у справі (ЦПКУ. – Ст.159); Судове засідання 
провадиться в приміщенні суду ... (ЦПКУ. – Ст.159). Однозначно 
приписано, що розгляд справи повинен відбуватися в судовому 
засіданні, яке повинно провадитися в приміщенні суду. 

Виражаючи часові ознаки дії, співвідносні з моментом говоріння, 
теперішній час, як правило, має пряме „недетерміноване” значення, „дії 
відбуваються безвідносно до якихось певних часових меж”2. Теперішній 
недетермінований час найчастіше виступає у ... „сентенціях і наукових 
визначеннях”3. Про можливість передавати формами теперішнього часу 
не лише дії, співвіднесені з моментом говоріння, але й постійного стану, 
зауважує В.І. Кононенко4. У такому разі модальне значення постійності 
розширене до рамок безперервності, закономірності. Момент дії хоча й 
охоплюється теперішнім планом, все ж характеризується невизначеною 
локалізацією дії в часі. Такий тип функціонування форми О.В. Бондарко 
називає „теперішнім часом постійної дії”5. Напр.: Кримінальний кодекс 
визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинними і встановлює 
покарання, що підлягають застосуванню до осіб, які вчинили злочини 
(ККУ. – Ст.5); Користування жилим приміщенням у будинках 
державного і громадського житлового фонду здійснюється відповідно 
до договору найму жилого приміщення (ЖКУ. – Ст.68). Доказами в 
цивільній справі є будь-які фактичні дані... (ЦПКУ. – Ст.27). 
Недоконаний вид, можливий лише в плані теперішнього постійного, у 
таких випадках виражає безперервність дії і констатує постійну 
закономірність. 

Виражаючи постійну властивість суб’єкта, форма теперішнього часу 
може бути трансформована у звороти „має властивість + інфінітив” або 
„здатний, уміє + інфінітив”: Майном, що затонуло ... є ... споруди, 
здатні здійснювати плавання ... (КТМУ – Ст.120); На службу до 
митних органів ... приймаються громадяни України, які ... здатні ... 
виконувати завдання, покладені на митну службу України (МК. – 
Ст.412); Повітряне судно - це літальний апарат, що ... здатний 
маневрувати в тривимірному просторі (ПКУ. – Ст.15). Такі форми 
досить переконливо виражають значення дійсного способу і тому 
припускають тільки пряме, індикативне вживання. 

                                           
1 Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М.: Просвещение, 1993. – С. 146-147. 
2 Русанівський В.М. Структура українського дієслова. – К., 1971. – С. 243-244. 
3 Там само. 
4 Кононенко В.И. Грамматическая стилистика русского языка. – К., 1981. – С. 94. 
5 Бондарко А.В. Вид и время русского глагола: Значение и употребление. – М.: 

Просвещение, 1971. – С. 68. 
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В.М. Русанівський цей різновид називає „теперішнім 
потенціальним”1. Такий час передає модальне значення здатності до дії: 
Після прийняття позовної заяви суддя провадить підготовку справи до 
судового розгляду...(ЦПКУ. – Ст.143); порядку виконання дії: При цьому 
суддя провадить такі дії: опитує позивача по суті заявлених ним 
позовних вимог, з’ясовує у нього можливі з боку відповідача заперечення 
та...пропонує позивачеві подати додаткові докази, а також роз’яснює 
йому всі процесуальні права і обов’язки позивача (ЦПКУ. – Ст.143). На 
цьому стаття перелік дій суб’єкта не обмежує. Суддя також: ”викликає 
відповідача..., з’ясовує можливі заперечення…, роз’яснює всі 
процесуальні права і обов’язки…, вирішує питання..., пропонує подати 
пояснення…, вимагає письмові та речові докази...,  надає особам 
повноваження..., вживає заходів до забезпечення доказів..., провадить 
місцевий огляд..., надсилає доручення... (ЦПКУ. – Ст.143). Основний 
акцент спрямовується не стільки на потенційність процесуальної дії, як 
на постійну властивість, здатність, обов’язковість суб’єкта до здійснення 
чогось, тобто виражає якісну характеристику.  

Вираження дії, що не має часових обмежень, конкретної локалізації у 
зв’язку з моментом мовлення, А.П. Грищенко2 називає „теперішнім 
неактуальним часом”. Характерними ознаками цього часу є: 

1) найвищий ступінь часового узагальнення, позачасовий вияв 
постійних закономірностей або тих чи і інших ознак: Злочином 
визнається передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне 
діяння (дія або бездіяльність), що посягає на суспільний лад України, 
його політичну і економічну системи, власність, особу. політичні, 
трудові, майнові та інші права і свободи громадян (ККУ. – Ст.7); 
Співучастю визнається умисна спільна участь двох або більше осіб у 
вчиненні злочину (ККУ.-Ст.19); Завданнями цивільного судочинства є 
охорона прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, 
держави...(ЦПКУ. – Ст.2); 

2) звичність процесуальних ознак, що виходять за межі конкретного 
епізоду і відображають досвід одного мовця або колективу людей: 
Верховний Суд України здійснює нагляд за судовою діяльністю всіх судів 
України (ЦПКУ. – Ст.12); Порядок провадження в цивільних справах у 
судах України визначається цим Кодексом (ЦПКУ. – Ст.1). 
Розголошення  без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила 
дізнання чи досудове слідство, даних досудового слідства..., карається... 
(ККУ. – Ст.387). 

Різновидом абстрагованого значення теперішнього часу є значення 
постійної дії, яке дуже тісно пов’язане з особливостями суб’єкта цієї дії. 
Узагальненість, стійкість останнього визначає характер лексичного 
значення присудка, а звідси й абстрагованість його часового 

                                           
1 Русанівський В.М. Структура українського дієслова. – К., 1971. – С. 245. 
2 СУЛМ, 1997. – С. 69. 
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граматичного значення як значення постійного, наявного не тільки в 
теперішньому, але й з передбачуваною дією в майбутньому, відомого в 
минулому. Ступінь охоплення такими дієсловами минулого і 
майбутнього може бути різний, аж до поширення на всю уявлювану 
часову перспективу: Позовна заява до суду подається в письмовій формі 
(ЦПКУ. – СТ.137); Для експлуатації державного і громадського 
житлового фонду створюються житлово-експлуатаційні 
організації...(ЖКУ. – Ст.24); Кодекс торговельного мореплавства 
України регулює відносини, що виникають з торговельного 
мореплавства (КТМУ. – Ст.1); Особа, яка вчинила адміністративне 
правопорушення, підлягає відповідальності на підставі 
законодавства...(КУпАП. – Ст.8). Дієслівні форми теперішнього часу із 
значенням постійної дії виражають усю повноту семантики дійсного 
способу і в текстах кодексів є індикативними. 

Основне модальне значення дійсного способу залежно від взаємодії 
категорії виду, часу лексичного значення дієслова, контекстуальних 
умов може модифікуватися, виступаючи у найрізноманітніших 
відтінках. Форми теперішнього часу з яскравою виразністю реально-
індикативної модальності із значенням безперервності, постійної 
закономірності є найхарактернішою жанровою ознакою законодавчих 
текстів. 

Форми теперішнього часу вживаються не лише для позначення 
реального стану речей, а й передають дію, яка мислиться в майбутньому, 
супроводжуючись при цьому значенням обов’язковості, закономірності, 
неминучості з різними модальними відтінками: 

а) відтінок уміння, досвіду, майстерності: Виконавчі комітети 
місцевих рад народних депутатів здійснюють контроль за утриманням 
будинків (квартир), що належать громадянам (ЖКУ. – Ст.154) Власник 
або уповноважений ним орган розробляє за участю професійних спілок і 
реалізує комплексні заходи щодо охорони праці ... (КЗпПУ. – Ст.161). 
Модальний відтінок вправності, умілості сполучається з якісним 
кваліфікуючим відтінком: суб’єкта характеризує потенційна здатність до 
дії; 

б) відтінок реальної повинності, необхідності: Суддя витребує 
справу, знайомиться з нею, а в разі необхідності - заслуховує пояснення 
особи, яка подала скаргу на постанову (КПК. – Ст.301); 
Суддя...скасовує постанову про відмову в порушенні справи і повертає 
матеріали для проведення додаткової перевірки або порушує справу 
(КПК. – Ст.300). 

А.М. Пєшковський, розглядаючи вживання форм теперішнього часу в 
значенні майбутнього, вказує на два різновиди такого вживання: а) 
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теперішній час наміченої дії; б) теперішній час уявної дії1. Для мови 
законодавства характерні випадки першого типу: Виправні роботи 
застосовуються на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем 
постійної роботи особи...(КУпАП. – Ст.31); Після закінчення дебатів 
склад суду продовжує засідання у нарадчій кімнаті (ЦПКУ. – Ст.302); 
Про подання скарги суд повідомляє державний орган ... не пізніше 
наступного дня після її прийняття.(ЦПКУ. – Ст.248). Після закінчення 
цього строку розгляд справи продовжується (КПКУ. – Ст.277). Дія 
відбудеться в майбутньому, але модальні відтінки наміру щодо її 
виконання, готовності, рішучості її здійснення, впевненості в тому, що 
вона відбудеться, виявляються вже тепер, у момент мовлення: Прокурор 
або його заступник, завершивши обвинувальний вирок, складений 
слідчим, направляє справу до суду, якому вона підсудна, і повідомляє суд 
про те, чи вважає він за потрібне підтримувати державне 
обвинувачення (КПК. – Ст.232). Ця дія залежить від волі суб’єкта, 
наперед спланована, визначена, оскільки виконання її вимагає прийняття 
певного рішення. Недоконаний вид теперішнього часу наміченої дії не 
передбачає процесу розгортання самої дії, а лише вказує на факт її 
виконання. 

Передавання теперішньої наміченої дії супроводжується модальним 
відтінком спонукання, наказу, розпорядження: Справа з окремою 
думкою судді ... надсилається відповідно голові суду апеляційної або 
касаційної інстанції після закінчення місячного строку (ЦПКУ. – 
Ст.17); У разі відводу судді, яким справа розглядається одноособово, 
справа розглядається у тому ж суді іншим суддею (ЦПКУ. – Ст.23). 
Причому дія може відбуватися не одинично, а процесуально: Суддя 
витребує матеріали, на підставі яких було відмовлено в порушенні 
справи, знайомиться з ними і повідомляє прокурора та особу, яка 
подала скаргу, про час її розгляду (КПКУ. – Ст.236). 

У всіх цих випадках дія хоча й передана граматичними категоріями 
теперішнього часу, однак простежується спрямованість її у майбутнє. 
При цьому актуалізація форми теперішнього часу наміченої дії 
заснована на волевиявленні законодавця, що знайшло своє відображення 
у модальних відтінках готовності, рішучості, впевненості, прагнення до 
дії, її обов’язковості. Саме вони й послаблюють контраст між 
теперішнім і майбутнім. Крім того, використання форми теперішнього 
часу на позначення майбутніх дій у законодавчих текстах передбачає 
втрату емоційності, образності, вона набуває характеру штампа, 
узвичаєного в мові права: слідство з’ясовує хід справи; суддя 
знайомиться, розглядає, повідомляє, приймає; учасник судового 
розгляду не вимагає, перебуває, заперечує; постанова не підлягає 
оскарженню. 

                                           
1 Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – 7-е изд. – М.: Учпедгиз, 

1956. – 511 с. 
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А.П. Грищенко зауважує про абсолютну тотожність системи форм 
майбутнього часу доконаного виду з формами теперішнього часу і 
кваліфікує такі форми як „теперішній-майбутній” час1. Помічено, що 
модальність із значенням завершеної, закінченої, повної реалізації дії, з 
довершеним виявом процесуальної ознаки, передана формами 
доконаного виду теперішнього часу, не характерна текстам кодексів. 
Такі форми при вираженні конкретної одноразової дії набули значення 
майбутнього часу з модальним відтінком можливості/неможливості дії: 
Якщо протягом розумного терміну з моменту відправки повідомлення 
не надійде (може не надійти) розпорядження відправника про те, як 
обійтися з вантажем, капітан вправі вивантажити вантаж в одному з 
найближчих портів за власним розсудом... (КТМУ. – Ст.159); Якщо 
виручених від продажу вантажу сум виявиться (може виявитися) 
недостатньо для покриття належних перевізнику платежів і витрат, 
пов’язаних із зберіганням і продажем вантажу, перевізник вправі 
стягнути недоодержані суми з відправника (КТМУ. – Ст.169). 

У цій ситуації можна говорити про явище функціональної 
транспозиції2, коли „у відповідних контекстах часові форми втрачають 
свої первинні категоріальні функції і вживаються у вторинних 
значеннях”. Форми майбутнього часу в поєднанні з особливою 
експресивно-вольовою інтонацією служать для вираження 
категоричного бажання, вимоги, пропозиції і сприймаються реально: У 
призначений для розгляду справи час головуючий відкриває судове 
засідання і оголошує, яка справа розглядатиметься (ЦПКУ. – Ст.165). 
Позиції теперішнього часу відчуваються і в структурі синтетичної 
форми майбутнього часу: інфінітив дієслова недоконаного виду + 
формотворчий суфікс –м- + особове закінчення, успадковане від 
допоміжного дієслова, що виступало у формі теперішнього часу: 
розглядати-м-е-(ть-ся). Такі форми передають процесуальну 
модальність регулярної повторюваності із значенням позачасовості. 
Проте слід зауважити, що ці форми носять характер розмовного 
варіанта, тому в офіційних законодавчих документах їх використання 
обмежене. 

Значення минулого часу (як і майбутнього) у текстах кодексів 
близьке до значення теперішнього позачасового. З формами дійсного 
способу, процесуальна ознака якого начебто повинна була реалізуватися 
в минулому, пов’язані відтінки даного, істинного, справжнього, цього, 
такого, що є зараз, тепер: Клопотання осіб, які відбули покарання, ... про 
дострокове зняття судимості ... розглядаються суддею районного 
(міського) суду ... (КПКУ. – Ст.414); Усі особи, які вчинили злочини на 
території України, підлягають відповідальності на підставі цього 

                                           
1 СУЛМ, 1997. – С. 427. 
2 Там само. – С. 428. 



Україна – мова 
 

 307

кодексу (ККУ. – Ст.5.). Значення минулого часу доконаного виду вказує 
на результат дії, наявний тоді, коли про неї сповіщається. Граматична 
форма передає одночасно і факт здійснення дії у минулому, і 
актуальність її результату в момент мовлення. Таке значення минулого 
доконаного часу можна назвати перфектним. Форми минулого 
доконаного мають перфектне значення тоді, „коли вони означають дії, 
що відбуваються одночасно з іншими діями, вираженими формами 
теперішнього часу”1. Перфектне значення встановлюється „описово”, 
шляхом наявності чи відсутності у фразі певних уточнюючих слів та 
узгоджуваністю з іншими часовими формами. Спостерігається ситуація, 
за якої на елементарне значення комплексного сприйняття минулої дії 
нашаровується дія теперішня, що сприймається як ефективний 
стилістичний прийом законодавчого жанру з метою характеристики 
носія цієї дії. 

Форми минулого часу, перебуваючи в контексті значенням 
теперішнього, передаючи дію звичну, типову, часто повторювану, 
відтворюють її з позиції конкретності, одиничності. При цьому форма 
минулого часу зберігає своє граматичне часове значення. Отже, 
спостерігається зіткнення абстрактного теперішнього часу, що випливає 
із контексту, і значення минулого часу, виражене дієслівною формою: 
Відповідальність ... настає і в тому разі, коли зіткнення сталося з вини 
лоцмана або служби регулювання руху суден (КТМУ. – Ст303). У 
результаті зіткнення цих семантичних елементів значення віднесеності 
дії в минуле набуває переносного, образного значення. Дія лише 
передається так, ніби вона вже здійснена, насправді ж мова йде про 
явища, віднесені до розряду абстрактного теперішнього. Важливим 
результатом зіткнення часового значення граматичної форми і значення 
контексту є послаблення значення віднесеності дії до минулого, 
перетворення цього значення на ледь вловимий відтінок. „Значення 
граматичної форми стає конотативним, що доповнює основне 
денотативне значення, яке випливає з контексту”2: Підмовником 
визнається особа, яка схилила до вчинення злочину (ККУ. – Ст.19). 
Хоча дія схилила представлена як така, що вже відбулася, все ж 
провідною залишається дія абстрактного теперішнього – визнається. 
Дія, передана формою минулого доконаного, вступає у певні зв’язки з 
іншою дією і контекстуальною ситуацією. Має місце протиставлення 
попереднього і наступного, яке найчастіше реалізується у 
складнопідрядному реченні.  

Форми минулого в контексті абстрактного теперішнього можуть 
вживатися й тоді, коли позначається повторюваність або роздільність 
ситуації, дії якої послідовно або паралельно відбуваються, причому 

                                           
1 Русанівський В.М. Структура українського дієслова. – К., 1971. – С. 254. 
2 Бондарко А.В. Вид и время русского глагола: Значение и употребление. – М.: 

Просвещение, 1971. – С. 135. 
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може будуватися така модель речення, коли поєднуються обидві видові 
форми минулого часу, що визначають початок та тривалість дії: 
Організатором визнається особа, яка організувала вчинення злочину 
або керувала його вчиненням (ККУ. – Ст.19), 

Предикативні форми минулого часу недоконаного виду представлені 
в текстах кодексів у незначній перспективі, оскільки, маючи два основні 
значення: імперфекта й аориста, – часова форма втрачає актуальність дії 
на момент мовлення: Злочинність і караність діяння визначаються 
законом, який діяв під час вчинення цього діяння (ККУ. – Ст.6). 

Специфікою норм права є те, що правила (ряд правил) у них подано в 
імперативній (категоричній, владній) формі. „Саме імперативність не 
допускає можливостей змін встановлених раніше вимог діяти 
відповідним чином”1. „Імперативні (абсолютно визначені) норми 
передбачають єдино можливий варіант поведінки”2. Імперативні норми 
права „приписують чітко визначені дії, однозначно закріплюють 
вичерпний перелік і зміст прав і обов’язків суб’єктів і не допускають від 
них ніяких відхилень”3. 

Функціональне призначення імператива визначає специфіку його 
семантики, яка досить адекватно характеризується визначенням: 
наказовий спосіб (або імператив) виражає волевиявлення мовця, яке, 
залежно від конкретної комунікативної ситуації, набуває модальних 
відтінків наказу, команди, заклику, побажання, прохання, поради, 
застереження тощо. Категоріальним значенням наказового способу є 
значення спонукання, тобто уявлення дії як вимоги, до якої спонукає 
будь-який мовець. Зауважимо, що при волевиявленні мовця надзвичайно 
важливу роль відіграє інтонація. „Наказовий спосіб, – писав 
В.В. Виноградов4, – виражаючи волю мовця, яка спонукає 
співрозмовника стати виробником, суб’єктом якої-небудь дії, належить 
до емоційно-вольової мови і характеризується особливою інтонацією. Ця 
інтонація – сама по собі – може перетворити будь-яке слово у вираз 
наказу. В системі наказового способу ця інтонація є органічною 
властивістю дієслівних форм. Поза цією інтонацією наказовий спосіб не 
існує”. Академік Виноградов вказував ще на одну властивість: „Крім 
особливостей морфологічної будови, наказовий спосіб характеризується 
експресивністю, ефективністю своїх граматичних значень. У категорії 
наказового способу експресивні смислові відтінки панують над 
абстрагованими, інтелектуальними значеннями форм”5. Як і всі 
                                           

1 Колпаков В.К. Адміністративне право України. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 13. 
2 Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Наук. думка, 1999. – 

С. 36. 
3 Теорія держави і права / За заг. ред. В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 

С. 180. 
4 Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. – М.: Высш. шк., 

1986. – С. 590. 
5 Там само. 
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інформативні стилі, законодавчий характеризується поєднанням 
стандарту й своєрідної експресії. Л.С. Єрмолаєва, досліджуючи спосіб 
дієслова у германських мовах, зауважує: ”індикатив і імператив не 
протистоять один одному як категорійні форми способів, а утворюють 
категорію спонукальності/неспонукальності, яка відрізняється від 
категорії способу і підпорядковується їй1. Автор вважає, що за 
модальним значенням індикатив і імператив не відрізняються один від 
одного і належать до одного способу – реалісу. Таке пояснення особливо 
характерне для законодавчого стилю, у якому спонукання до дії, 
волевиявлення мовця, – функція форм наказового способу, для яких 
відповідне модальне значення є первинним, категоріальним, – 
виражається дієсловами дійсного способу. Тобто можна говорити про 
явище „асиметричності”2, що ґрунтується на властивості мовних знаків 
змінювати співвідношення між позначаючим і позначуваним. Сутність 
явища полягає в тому, що одна форма дієслівного способу може 
вживатися у значенні іншої, втрачаючи при цьому свою первинну 
функцію. Невідповідність між формою способу та її реальним 
вторинним значенням з’ясовується в контексті, що відображає 
відповідну комунікативну ситуацію. Саме контекст допомагає 
сприйняти волевиявлення мовця, передане формами дійсного способу в 
значенні наказового. 

Про можливість використання індикативних форм теперішнього-
майбутнього часу як імперативних, які можуть мати „спонукальне 
значення”, зауважує М.К. Малих. Про це ж спостерігаємо і в працях 
А.В. Ісаченко. У такому разі ці форми набирають додаткового 
модального значення. Науковці А.М.Пєшковський, А.В. Бондарко 
розглядають ті випадки використання форм, коли до вираження 
запланованої дії приєднується модальний відтінок спонукання, припису. 
Такі висловлення у статтях кодексів слід кваліфікувати як імперативні, 
оскільки заміна форми 3-ї особи однини теперішнього часу 
недоконаного виду аналітичними формами з модальними 
модифікаторами обов’язковості, незаперечності не веде до семантичних 
змін: Суддя негайно розглядає (повинен розглянути) скаргу і матеріали 
справи..., вислуховує (повинен вислухати) особу, яка провадить дізнання, 
слідчого, вислуховує (повинен вислухати) думку прокурора, після чого в 
залежності від підстав для прийняття такого рішення виносить 
(повинен винести) постанову про застосування заходів безпеки або про 
їх скасування чи про відмову в цьому (КПКУ. – Ст.52-5); ...керівник 
експертної установи доручає (повинен доручити) проведення 
експертизи одному або декільком експертам (КПКУ. – Ст.198); 
Потерпілому головуючий роз'яснює (повинен роз’яснити) його права і 

                                           
1 Ермолаева Л.С. Типология системы наклонений в современных германских языках // 

ВЯ. – 1977. – № 4. – С. 103. 
2 СУЛМ, 1997. – С. 422. 
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попереджає (повинен попередити) його про кримінальну 
відповідальність ... (КПКУ. – Ст.302);  Перед дачею кожним свідком чи 
потерпілим показань головуючий встановлює (повинен встановити) 
його особу, роз'яснює (повинен роз’яснити) свідкові його права і 
обов'язок повідомити все, що він знає в справі, та попереджає (повинен 
попередити) його про кримінальну  відповідальність ... (КПКУ. – 
Ст.302); Головуючий роз'яснює (повинен роз’яснити) потерпілому, 
цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві, спеціалістові і 
експертові їх права та обов'язки в судовому засіданні і  попереджає 
(повинен попередити) експерта про кримінальну  відповідальність 
(КПКУ. – Ст.295); Коли в розгляді справи бере участь перекладач, 
головуючий роз'яснює (повинен роз’яснити) йому обов'язок правильно 
робити потрібний в судовому засіданні переклад і попереджає (повинен 
попередити) його про відповідальність ... (КПКУ. – Ст.285) 

В імперативних реченнях з індикативними формами дієслова є 
семантичні та формальні особливості: такі наказові речення мають 
тільки „фактитивну інтерпретацію”1: мовець виступає як керівник, а 
слухач (він же й виконавець) – як підлеглий. Змістом волевиявлення у 
такому разі є наказ. Все наказове висловлення з індикативними формами 
дієслова виражає волевиявлення, виконання якого передбачено у 
майбутньому, при цьому складається враження, що індикативні форми 
недоконаного виду переважно вживаються для позначення дії, яка 
повинна відбуватися не відразу, а через певний проміжок часу: Після 
проведення необхідних підготовчих дій головуючий у колегії суддів 
призначає дату розгляду справи в судовому засіданні не пізніше 
місячного строку з дня їх закінчення (ЦПКУ. –  Ст.300); Для роз'яснення 
питань, що виникають при вирішенні господарського спору і 
потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову 
експертизу (ГПКУ. – Ст.41) або ж вони вживаються і для позначення 
дії, яка має відбутися безпосередньо після моменту мовлення: 
Канцелярія суду невідкладно надсилає повідомлення сторонам та іншим 
особам, які беруть участь у справі, про час і місце судового засідання 
(ЦПКУ. – Ст.300); У разі виявлення таких предметів складається акт, 
а про їх вилучення командир дисциплінарного батальйону негайно 
повідомляє прокуророві (КВКУ. – Ст.76). У таких наказових 
висловленнях з індикативними формами завжди виражається 
волевиявлення стосовно майбутньої дії, яка однозначно сприймається як 
наказ. Зауважимо, що наказові висловлення з індикативними формами 
дієслова переважно функціонують як „означено-референтні”2. Таким 
чином, до засобів вираження модальності із значенням наказу можемо 

                                           
1Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность (далі –  ТФГ 

1990). – Л.: Наука, 1990. – С. 235. 
2 Там само. – С. 236. 
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віднести індикативні форми теперішнього недоконаного, які з 
відповідним відтінком волевиявлення можуть вживатися значенням 
наказовості. Семантичною підставою для цього слугує та обставина, що 
ці форми, як і імперативні, означають дію, що виконується або в момент 
мовлення, або має виконуватися після такого моменту (Див. приклади 
вище). 

Отже, основним виявом морфологічної форми наказового способу 
дієслова є спонукання, звернене до виконавця (у нашому випадку – який 
не бере безпосередньої участі в процесі спілкування). Модальне 
значення наказового способу залежить від особи дієслова, таким чином 
виявляється тісний зв’язок категорії способу й особи. „Модальні 
відтінки форм наказового способу залежать від того, кому адресоване 
волевиявлення мовця”1. Воно може бути направлене самому мовцю або 
будь-якому адресату. Якщо волевиявлення направлене на самого мовця, 
то в цьому разі виступають „пом’якшені” відтінки спонукання (бажання, 
прохання, погодження та ін.). Коли ж у процесі спілкування форми 
наказового способу адресовані співрозмовникові (адресат залежить від 
мовця), то виступають відтінки спонукання більш категоричні (наказ, 
заклик тощо), як це ми спостерігаємо в текстах кодексів, де 
передбачається волевиявлення законодавця. 

Загальним смисловим компонентом усіх імперативних словоформ є 
значення волевиявлення. У кожному конкретному акті мовної діяльності 
волевиявлення оцінюється як наказ, прохання, рекомендація і т. ін. 
Імперативні висловлення часто супроводжуються каузативними 
дієсловами дійсного способу, які конкретизують значення 
волевиявлення типу: встановлюється. карається, обмежується, 
визначається і под.: Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та 
особливо тяжкі корисливі злочини...(ККУ. – Ст.59); Перелік майна, що 
підлягає конфіскації, визначається законом України (ККУ. – Ст.59); 
Позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п’ятнадцяти 
років (ККУ. – Ст.63). Імперативні форми невольових дієслів означають 
каузацію, представлену модальним значенням побажання, що не 
властиве мові права. 

У лінгвістичних дослідженнях з питань способу дієслова 
(В.М.Русанівський, К.Д. Городенська, А.П. Загнітко, А.П. Грищенко) 
традиційно йдеться або про конкретні значення, передані імперативними 
словоформами, або про відтінки єдиного значення волевиявлення. У 
складі речення значення форми наказового способу може 
конкретизуватися як вимога, прохання, порада, умовляння, мольба. Усі 
ці відтінки спонукання створюються інтонацією, лексичним значенням 
дієслова, контекстом (ситуацією) і спеціальних граматичних засобів для 
свого вираження не мають. Як відомо, імператив має одне основне 

                                           
1 Хрычиков Б.В. О соотношении категории модальности и предикативности // Вестник 

Львов. гос. ун-та. Сер. Филология. – 1965. – Вып. 3. – С. 90. 
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значення – пряме волевиявлення мовця щодо виконавця названої ним дії. 
Часткові значення імператива являють собою певну інтерпретацію 
єдиного імперативного значення. У текстах кодексів виділяємо, зокрема, 
наказ, рекомендацію, вимогу, дозвіл, пропозицію, попередження, 
розпорядження, пояснення, звернення, повинність, виконання, 
примусовість, заборону. У цьому переліку виходимо з тих ознак і 
властивостей, які найбільш глибоко відображають суттєві риси 
досліджуваного об’єкта. 

Пряма і непряма імперативність може передаватися інфінітивом, 
оскільки з його допомогою реалізується таке комунікативне завдання 
мови, як припис – владне волевиявлення уповноваженого на те суб’єкта 
(державного органу, посадової особи); інфінітив у значенні наказового 
способу використовується для позначення особливої категоричності, 
беззаперечності. Найбільш загально виражаючи дію або процесуальний 
стан, інфінітив не вказує на спосіб, час, особу, число і рід. Таке дієслівне 
утворення з його повними формами (офіційною нормою вважається 
форма на –ти) характерне юридичним текстам, оскільки безособово 
передає наказ, спонукання до дії. На вживанні інфінітива в значенні 
виразника спонукальної модальності наголошує А.П. Грищенко. У мові 
права така імперативність передається дієсловами: виконати, надати, 
оголосити, повідомити, оскаржити, заперечити, не допустити, 
застерегти, повернути, відшкодувати і под. Для підсилення 
беззаперечності дії додатково використовуються лексичні засоби, 
прислівники: негайно, терміново, невідкладно, нагально, екстрено, 
першочергово; прикметники та предикативні прислівники потенційної 
модальності: повинен, зобов’язаний, варто, слід, треба. Ситуація 
мотивується тим, що інфінітив вносить у значення наказовості більш 
категоричний відтінок. Стилістична унікальність імперативного 
інфінітива полягає в тому, що він дає змогу „приховати” особу мовця, 
осмислювати її узагальнено. Стає можливим відсторонення особи 
волевиявника, що надає вислову офіційності, безапеляційності, виражає 
незаперечність, невідкладність дії. Така функціональна транспозиція 
уможливила появу особливих волюнтативних конструкцій з модальним 
значенням неминучості, особливої категоричності: Слідство при цьому 
належить провадити в межах з’ясування обставин, які викликали його 
відновлення (КПКУ. – Ст.326); У разі укладення договору морського 
страхування страхувальник зобов'язаний оголосити суму, на яку він 
страхує відповідний інтерес (КТМУ. – Ст.250); Суд першої інстанції 
при розгляді справи повинен безпосередньо дослідити докази в справі: 
допитати підсудних, потерпілих, свідків, заслухати висновки 
експертів, оглянути речові докази, оголосити протоколи та інші 
документи (КПКУ. – Ст.257). Зміст імперативного волевиявлення в 
юридичних текстах сприймається як припис чітко визначеної дії, що не 
допускає ніяких різнотлумачень, а в лінгвістичному плані включає 
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направленість на перетворення потенційного стану справ (модальне 
дієслово потенційної модальності належить, предикативний 
прикметник потенційної модальності повинен) – у реальний. 

Стимулювання активних дій зведено до розкриття необхідності, 
обов’язковості тих чи інших явищ суспільного життя, а не до їх 
описовості чи звичайної констатації фактів, як це має місце у 
художньому чи публіцистичному стилі. 

Отже, розглядаючи реальну модальність текстів кодексів, слід брати 
до уваги узагальненість їх змісту, оскільки це дає можливість 
досліджувати об’єктивну, реальну, вольову модальність у 
найістотнішому ракурсі. Кожне висловлення, якими є пункти та статті 
кодексів, зберігаючи ознаку модальності – відношення змісту до 
дійсності – втрачає суб’єктивну оцінку. Така ситуація зумовлена 
комунікативним завданням і знаходить свій вияв у лексико-
граматичному оформленні юридичного документа. 
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ІНВЕКТИВНА ЛЕКСИКА  

ЯК ВИЯВ ЕПАТАЖНОСТІ В МОВЛЕННІ  
УКРАЇНЦІВ 

 
У статті розглядаються мотиви вживання інвективної лексики в 

мовленні українців, невластивої нашому менталітетові. Аналізується її 
експресивно-емоційне значення. Акцентується увага на окресленні 
об’єктивно-суб’єктивних чинників, що впливають на вживання в 
мовленні інвективів, обумовлюють їх негативне значення. 

 
Незважаючи на те, що дослідження інвективної лексики в наукових 

засадах розгорнулося лише в II пол. XX ст., системне дослідження цього 
явища ще чекає на увагу лінгвістів. 

Метою є дослідження семантико-стилістичних особливостей 
інвективної лексики в мовленні українців. 

Мета зумовила розв’язання таких завдань: 
1) систематизувати й узагальнити лінгвістичні дослідження 

інвективів; 
2) з`ясувати умови функціонування інвективів у мовленні; 
3) проаналізувати семантику українських інвективів. 
Семантичним процесам, що відбуваються в мові, належить 

означувана роль. Розвиток і формування лексико-семантичної системи 
української мови характеризується тенденціями розвитку суспільства й 
внутрішніми стосунками. Інвективна лексика активно впливає на 
свідомість українців й обумовлюється номінацією нових понять і явищ. 
Це семантичні процеси, що формують лексику негативного характеру. 
Вони мають зростаючу інтенсивність і, на нашу думку, пов’язані з 
загальними процесами розвитку категорії якості в українській 
літературній мові. 

В україністиці дослідження  інвективної лексики, на жаль, не є 
активним. Побіжно торкалися цієї проблеми В. Шевчук, Ю. Мушкетик, 
Д. Синяк, Я. Радевич-Винницький, О. Курська. Л.П. Столярова та 
Л.О. Савицька досліджують молодіжне мовлення, жаргонну лексику, 
арго, сленг. 

На російському ґрунті дослідженню інвективів приділено значно 
більше уваги: Б. Успенський, Русская бранная лексика…, А. Іллюшин, 
А. Корольов, В. Сорокин, В. Жельвіс та ін. Так Б.А. Успенський 
систематизував і узагальнив релігійні, міфологічні й традиційно-
обрядові джерела, з’ясував історію походження некодифікованої 
лексики й довів, що «матірна лайка виявляє цілком безсумнівне 
міфологічне походження й, відповідно, має ритуальний характер. Ця 
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ритуальна формула є більш-менш стійкою (стабільною), бо відносно 
мало змінюється з плином часу, проте вона згодом зазнає усіляких 
переусвідомлень (семантичних трансформацій), обумовлених 
включенням у різні міфологічні коди»1. 

В. І. Жельвіс зазначає, що інвективна лексика пов’язана з фізіологією 
людини й змінюється дуже рідко: «Ніхто не знає, скільки століть існує 
російський мат, абсолютно точно відомо, що XVI-XVII ст. він існував у 
тому самому вигляді, в якому існує зараз»2. Л. Ставицька розмежовує 
поняття «жаргон» і «інвектива»: «серед жаргонізмів переважають 
негативні знижені номінації; така емоційно-оцінна домінанта 
автоматично екстраполюється на лайку. Звичайно, лайка, інвективне 
слововживання має стосунок до поняття жаргону, адже вокабуляр 
інвективи та жаргону можуть частково збігатися. Але функції цих 
мовних страт збігаються не повністю. Якщо основна мета жаргонів – 
відособлення певної соціальної групи від решти, то для інвективи це 
всього лише функція. Скажімо, прийнято говорити про інвективу як про 
встановлення корпоративного духу між комунікантами («соціальне 
лихослів’я»)…»3 

Інвектива – це образливе слово, лайка, словесний випад. Інвективна 
лексика (грубі, вульгарні слова) і фраземіка (грубі, вульгарні вислови) є 
в усіх мовах, очевидно, за винятком штучних. Ці одиниці потрібні 
мовцям у стані афекту – короткочасного сильного переживання: гніву, 
люті, відчаю, раптової бурхливої радості тощо, коли в критичних умовах 
людина неспроможна знайти вихід із ситуації4. 

Через інвективну лексику як в усному, так і в писемному мовленні 
передається вся гама почуттів і переживань. Це явище великого 
масштабу і називають його ненормативною, некодифікованою, 
табуйованою, лайливою, обсценною лексикою, а в просторіччі – 
матірною лайкою. 

О.В. Курська в статті «Русская и английская обсценная лексика» 
зазначає сучасні версії виникнення й використання обсценної лексики: 

глибока російська традиція, що корінням сягає язичництва; 
«татаро-монгольський відбиток» у закріпленні ненормативної 

лексики на Русі; 
інтернаціональність, універсальність обсценної лексики (майже всі 

лайливі слова пов’язані зі статевими органами); 

                                           
1 Успенский Б.А. Религиозно-мифологический аспект русской экспрессивной 

фразеологии (Семантика русского мата в историческом освещении) // Semioties and the 
History of Culture. – T. 2 (In Honor of Jurij Lotman Studies in Russiaa). – Slavica Publishers, 
Columbus, Ohio, 1988. – Р. 247-248.  

2 Жельвис В.И. Поле брани: сквернословие как социальная проблема в языках и 
культурах мира. – М.: Ладомир, 1997. – С. 14.  

3 Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг: Соціальна диференціація української мови. – К.: 
Критика, 2005. – С. 37. 

4 Радевич-Винницький Я. Етикет: культура спілкування. – Львів: Сполом, 2001. – 
С. 177.  
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лайка як спосіб виходу негативної енергії; 
спрощення міжособистісних комунікацій; 
вираження волі особистості (американське трактування); 
поява обсценної лексики в ЗМІ1. 
На сучасному етапі інвективна лексика стійко увійшла в життя 

суспільства не тільки через побутове мовлення, а й через літературу, 
кіномистецтво, ЗМІ. 

В основі інвективів лежить експресія, виражена в стані афекту. 
Мотиви використання інвективної лексики означені труднощами й 
складними обставинами, які відбуваються в нашому суспільстві. 
В.І. Жельвіс зазначав, що всі проблеми нації залежать від розподілу 
національної культури на кодифіковану (дозволену в лінгвокультурній 
ситуації) і некодифіковану частини2.  

У давнину некодифіковану лексику називали «нелепые глаголы», 
тобто «похабні» (В. Набоков) слова. Для простої людини такі слова – це 
форма соціального протесту, засіб епатажу «ситих», для них це – 
«сильні, міцні, грубі» висловлювання. Деякі з них пов’язані з будь-якими 
язичницькими культами і в давнину не вважалися непристойними, хоча 
й перебували під забороною в побутовому мовленні.  

Співвіднесеність інвективів з будь-якими словами пов’язана з 
антиетикетом (Я. Радевич-Винницький) поведінки й спілкування, що 
обумовлено порушенням заперечень культури. Адже характерною 
особливістю матірної лайки є те, що вона не сприймається як образа. За 
спостереженням етнографів, «бруднослів`я… в поведінці… справляє 
враження акту образи лише тоді, коли промовлено серйозним тоном, з 
наміром зневажити (скривдити); жартома й у приємних розмовах 
складає основну сіль, приправу, важливість розмови»3. 

Вважається модним використовувати лайливі, вульгарні, брутальні 
слова не тільки в побутовому мовленні (що із задоволенням роблять 
підлітки), а й на робочих місцях, у телевізійних передачах, у залі 
засідань Верховної Ради, у ЗМІ, у художній літературі тощо. Тобто, на 
наш погляд, це – не звичка, а вияв епатажу, навмисне порушення 
узвичаєних норм і правил4.  

Дорослі вживають інвективи, щоб отримати емоційну розрядку, інші 
– від нестачі культури, молодь – щоб відчути себе дорослими. Залежно 

                                           
1 Курская О.В. Русская и английская обесцененная лексика // Наука і вища освіта: Тези 

доповідей ХІІ міжвуз. студ. наук. конф., м. Запоріжжя, 20 травня 2004 р.: У 2 ч. – 
Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2004. – Ч. 2. – С. 143. 

2 Жельвис В.И. Эмотивный аспект речи. Психолингвистическая интерпретация 
речевого воздействия: Учебн. пособие. – Ярославль: ЯГПИ им. К.Д.Ушинского, 1990. – 
С. 6.  

3 Цит. за: Радевич-Винницький Я. Етикет: культура спілкування. – Львів: Сполом, 2001. 
– С. 178. 

4 Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. 
В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – С. 265.  
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від статі адресата або адресанта ставлення до матірної лайки суто 
відрізняється. Вона сприймається як риса чоловічої поведінки, бо 
чоловікам більш властива фізична агресивність. «Але зменшення 
питомої ваги ненормативної лексики взагалі, (…), у публічному або 
діалоговому спілкуванні у змішаних групах не означає, нібито жінки 
уникають ненормативної лексики»1. 

Отже, вживання інвективів з метою підсилення їх експресії й на 
емоційному підґрунті властиве майже всім категоріям населення. 
Обсценну лексику вживають вільніше в середовищі однорідному за 
статтю і віком, ніж у гетерогенному (тобто, наприклад, жінки-ровесниці 
у спілкуванні одна з одною вільніше використовують мат, ніж у 
змішаних компаніях і тим більше, звертаючись до чоловіків)2. 

Формами епатажу є використання інвективів: 
у міжмовній комунікації (підлітки-підлітки, студенти-студенти, 

чоловіки-чоловіки, жінки-жінки, старці-старці); 
граффіті на фасадах будинків, на мурах, у туалетах, у місцях 

загального користування та ін.; 
у художній літературі та ЗМІ. 
Але вражає те, що українці сваряться не своїми матюками, а 

кальками з російської мови. Це свідчить про втрату національної 
культури в нових соціальних умовах. 

Емоційний характер інвективів залежить від тієї дійсності, яку ці 
засоби виражають. Але «потреба у лайці, навіть невинній – це практично 
збочення, наслідок неправильного виховання. Хіба ж можна 
полегшувати сваркою святу й вічну душу»3.  

За Д. Лихачовим, лайка – це замовляння, за допомогою яких темна 
свідомість намагається встановити хоча б емоційний контроль над 
природою речей, якщо інших форм впливу на життя у нього немає4.  

Українському менталітетові лайка не властива. Це явище в Україні – 
породження новітніх часів, тому що в українських традиціях не було 
вживання брудних слів і лайок для «плавності» мовлення, його 
«орнаментування» і т. п.5 

В українську мову матюки прийшли з німецької, польської, угорської 
і російської мов. Вживання й використання інвективної лексики 
можливе в суспільстві, де відбуваються глибокі процеси зміни 

                                           
1 Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг: Соціальна диференціація української мови. – К.: 

Критика, 2005. – С. 165. 
2 Земская Е.А., Китайгородская М.А., Розанова Н.Н. «Особенности мужской и женской 

речи». Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. – 
Ленинград: Наука, 1993. – С. 384-408. // В кн..: Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг: 
Соціальна диференціація української мови. – К.: Критика, 2005. – С. 384.  

3 Синяк Д. Навіщо нам російська лайка, коли маємо свою, не таку брутальну? // 
Високий замок. – 1998. – 30 жовтня. – С. 6-7.  

4 Королев А. Оскорбление сакрального: Матерщина – магия нового времени // 
Литературная газета. – 2001. – № 15 (11-17 апреля). – С. 12.  

5 Радевич-Винницький Я. Етикет: культура спілкування. – Львів: Сполом, 2001. – С. 12. 
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соціального, культурного, родинного та релігійного життя. Такі зміни в 
мові відбилися після соціалістичної революції. О. Дмитренко так описує 
цю подію: «Жило село за козацькими традиціями, звичаями. Було 
неймовірно пісенне, співали всі, від старого до малого. Були в людей 
чудові голоси. А пісні все про «місяченька», «Дунай бистрий», 
«дівчиноньку-ясну зіроньку…» Совєти прийшли… І залунав мат, якого я 
за все життя не чула ні від батька, ні від дядьків моїх, а тим більше 
дідів…»1 Ю. Мушкетик додає: «… матюк рішуче не вписувався в побут 
українського селянина, нечувано в нас, щоб син пер матюком на матір, 
батько на дочку, це принесене північним вітром, воно розмиває сім`ю, 
рід, родину»2. Таким чином, за часів пролетаризації етикетні вирази 
шанобливості, поваги та шани зникли. Брутальність і матірна лайка 
стали виявом позерства, епатажу. 

Семантика російської матірної лайки ґрунтується на тематичному 
розподіленні «сфер впливу»: частин тіла, тілесних і сексуальних 
функцій, соціальні інститути та ін.3  

Сварка (з нім. Schimpfwort) – це «грубі, образливі слова; лайка» 4, 
обсценна лексика (obscene slova) – «грубі, матірні висловлювання, якими 
той, хто говорить, раптово реагує на несподівану й неприємну 
ситуацію». Це настільки табуйовані слова, що часто змушують людину, 
яка говорить, створювати аппозиопетизи (прогалини) на кшталт ty si 
taky…, ty vies….5 

Отже, рівень табуйованості обсценної лексики й фразеології вищий 
за лексику й фразеологію матірну, хоча головне, що їх з’єднує, – 
емоційно-експресивна реакція на несподівані й неприємні події, слова, 
дії, вчинки та ін.  

Сучасний російський письменник В. Сорокін зауважує на функції 
лайки в російській мові: «Матюк… несвідома реакція населення Росії на 
триглавого змія на ім`я – Самодержавство – Православ’я – Суспільство. 
Це вербальний мовленнєвий страйк російського колективного 
підсвідомого, табуйована магічна мова, яка зберігає дохристиянські 
сексуальні поштовхи, багатовікова реакція на приховування 
індивідуального еротизму православного суспільства»6. 

                                           
1 Дмитренко О. «Диво-села в степу...» // Український світ. – 1996. – № 4-6. – С. 43. 
2 Мушкетик Ю. Честь і обов’язок дати життя в слові // Дивослово. – 1997. – № 2 (480). 

– С. 7.  
3 Razvratnikov B. Elementary Russian Obscenity // Maledicta III. – 1981. – № 1. – P. 197-

204.  
4 Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. 

В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – С. 1105.  
5 Encyklopedia jazykovedy. Spracoval Jozef Mistril s koltktivom autorov. – Bratislawa, 

1993. – Р. 302.  
6 Сорокин В. Литератор без мата как пианист с девятью пальцами // Арт-Мозаика. – 

2001. – № 4 (28 января – 3 февраля). – С. 32. 
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Думки психологів і психотерапевтів розділились. Дехто 
підтверджував те, що лайка запобігає стресові. Дехто докладно 
розповідав про негативні поля, що їх формує навколо себе людина, яка 
вживає лихі слова. Психолог С. Стрельцов відповів, що на будь-яку 
раптову атаку на психіку кожна людина реагує найбільш властивим їй 
способом. Треба просто дати їй можливість усвідомити непотрібність і 
потворність одноманітної брутальної лайки. І нехай вона сама вибирає, 
що їй ближче до душі»1. 

Розвиток демократії в суспільстві і свободи слова призвів до 
активізації інвективної лексики як в усному, так і в писемному мовленні. 
Це дає змогу «називати речі своїми іменами» і відтворити реальну 
картину описуваних певних соціальних груп2. 

Що стосується української інвективної лексики, то вона суто 
відрізняється від російської, в основу якої покладено угорські й татаро-
монгольські запозичення. Українські інвективи характеризуються 
вживанням прокльонів і псевдопрокльонів. Українську лайку 
побудовано на релігійно-міфологічних засадах. Це пов’язано з тим, що 
матірна лайка мала яскраво виражену культову функцію в слов`янському 
язичництві3 й пов’язана з сакральністю, коли, наприклад, до слова мати 
додаються слова з сакральною семантикою. 

Про походження матірної лайки існує фольклорна легенда, з якої стає 
зрозумілим, чому інвективи пов’язані з інцестом: «У кожної людини три 
матері: рідна мати і дві великих матері: мати – сира Земля і Богородиця. 
Диявол змусив одного, щоб той вбив батька й одружився з матір`ю. З 
того часу й почала людина сваритися, згадуючи в лайці ім`я матері, з 
того часу й пішла по землі ця розпуста»4. 

Українськими інвективами вважаються й польські фраземи, широко 
розповсюджені не тільки в Західній, а й у Східній Україні.  

Матірна лайка в українців є менш агресивною, ніж у росіян. Деякою 
мірою вона пов’язана з релігійністю, але з плином часу через семантичні 
трансформації видається переосмисленою. Калька ж з російської лайки 
більш згрубіла, більш агресивна й більш вульгарна, що невластиво 
українському менталітетові. 

                                           
1 Синяк Д. Навіщо нам російська лайка, коли маємо свою, не таку брутальну? // 

Високий замок. – 1998. – 30 жовтня. – С. 7. 
2 Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг: Соціальна диференціація української мови. – К.: 

Критика, 2005. – С. 167.  
3 Успенский Б.А. Религиозно-мифологический аспект русской экспрессивной 

фразеологии (Семантика русского мата в историческом освещении) // Semioties and the 
History of Culture. – T. 2 (In Honor of Jurij Lotman Studies in Russiaa). – Slavica Publishers, 
Columbus, Ohio, 1988. – Р. 202. 

4 Добровольский В.Н. Смоленский этнографичееский сборник. – СПб.; М., 1891-1903. – 
Т. І // У кн..: Успенский Б.Л. Религиозно-мифологический аспект русской  экспрессивной 
фразеологии (Семантика русского мата в историческом освещении) // Semiotics and the 
History of Culture. 2 (In Honor of Jurij Lotman Studies in Russia). Slavica Publishers, Columbus, 
Ohio, 1988. – Р. 215.  
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Згадаймо українські інвективи «бісова душа», «матері твоєї чорт», 
«біс твоєї матері!», «хай йому пек!», де «пек» «уживається при 
вираженні досади, невдоволення тощо або як закляття за бажанням 
відвернути що-небудь, позбутися когось, чогось», «хай тобі (твою) 
маму мордує!» та староукраїнські «лаяти матері», «лаяти до матері», 
яка переосмислюються як лайка, яка звернена до матері 
співбесідника.«Хай йому грець» – виражає сильне незадоволення, 
несхвалення чого-небудь1. 

Взагалі матірна лайка для українців співвідноситься з гріхом, зі 
стихійним лихом, що мисляться як гнів Вищих сил, Землі, Богородиці. 
Вважається, що, якщо лається жінка, то на сім днів від неї відвернеться 
Богородиця й сім днів під нею горітиме земля, бо внаслідок матірної 
лайки земля здригається, трясеться й розкривається. 

«До землі український народ, як народ передовсім землеробський, 
почуває глибоку повагу, яка… межує з обожненням. Землю величають 
звичайно святою і матір`ю, бо з неї створено першу людину, і вона годує 
всіх людей і тварин. Нею клянуться, причому цілують її або з`їдають 
жменьку землі (…), – і ця клятва вважається найстрашнішою. Бити без 
потреби по землі палицею або чим іншим вважається таким же великим 
гріхом, як бити рідну матір…»2 Отож, внаслідок матірної лайки земля 
трясеться, відбувається в цілому землетрус, потрясіння землі. 
Порівняймо: «О, щоб над тобою земля (за)тряслась!»; «трясця твоєї 
матері»3. Слово трясця означає «лихоманку, хворобливий стан, 
інфекційне захворювання»4, однак внутрішня форма цього слова 
обумовлена включенням його до лайливих виразів. 

Семантичний зв'язок між матірною лайкою в українців співвідносний 
з прокльонами та псевдо прокльонами. Порівняймо: «Грім би тебе 
побив!», «А щоб вас – тьма!»,  «Щоб тебе підняло та гепнуло!», «Хай 
йому грець!», «Щоб тебе качка копнула!» та ін. 

Матірна лайка експліцитно чи імпліцитно співвідноситься із 
суб’єктом дії. Все залежить від того, наскільки роздратована людина, яка 
лається. Що стосується дієслова лаяти(ся), яке означає «лаяти, брехати, 
гавкати (про собаку), образливими словами висловлювати осуд чи 
докори, виражати своє невдоволення грубими, часто непристойними чи 
образливими словами»5, то його семантика співвідносна з матірною 

                                           
1 Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. 

В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – С. 197, 713. 
2 Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: 

Космогонічні українські народні погляди та вірування / Пер. з рос. Ю.Г.Буряка; Передм. 
В.О.Шевчука; Прим. Ю.М.Олійника. – К.: Фірма «Довіра», 1993. – С. 268.  

3 Номис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше / Перевидав Д. Гулей. – 
Торонто; Київ, 1993.  

4 Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. 
В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – С. 1274. 

5 Там само. – С. 482. 
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сваркою, виражену собачою брехнею. Порівняймо: «Вільно собаці і на 
Бога брехати». 

Брутальну лексику використовують не тільки росіяни. Як свідчать 
нещодавно проведені дослідження, найбільш «смачно» в Європі лаються 
угорці. Найбільша кількість лайливих слів пов’язана там з анатомією і 
механікою статевого акту. Отак, одна з найпопулярніших угорських 
лайок: «щоб тебе кінь зґвалтував!». Син повії – найстрашніша образа в 
Африці, як і в Америці, і в Англії: шлюхи син. У росіян лайка ти сучий 
син! є однією з найслабкіших в емоційному вираженні й майже не 
образлива. У Кореї найстрашнішою образою є слово собака. А в 
Норвегії найбільш образливими висловами вважаються ті, що 
принижують Бога і церкву, наприклад, слово біс – табуйоване. Росіяни ж 
будь-які згадування про нечисту силу (крім, як у церкві) вважають 
нормативними1. У Японії матірної лайки не існує. Ось у Китаї – 
багатюща матерщина. Найсильніша лайка у японців: «Хузакена!», що 
означає «Не жартуй!» і вживається надто рідко. І ще одне лайливе 
висловлювання: «У твоєї матусі великий пуп!», яке використовують 
учні у школі для неблагонадійних дітей2. 

За чинним законодавством України «нецензурна лайка в громадських 
місцях» вважається дрібним хуліганством, що тягне за собою 
адміністративну відповідальність. Матюки є брудним, грубим 
порушенням не лише норм мовленнєвого етикету, культури мовлення, а 
й культури поведінки загалом. 

Обсценна лексика – це ментальний код нації. Експресивність, 
образність і багатозначність матюків свідчать про якість мови та її 
розвиненість. Але одразу зауважимо, що інвективна лексика стала, вона 
майже не поновлюється, тому не змінюється її лексичний склад. 
Інвективи не мають обмеженості в ужитку і чим більший запас 
інвективної лексики в мовця, тим віртуознішим буде інвективний 
ланцюжок. 

Масове вживання інвективної лексики негативно позначається на 
культурі суспільства, яке «перебуває в стані лінгвоонтологічної напруги, 
з культурним «екзистенційним» статусом зниженої мови. Такий стан-
перебування уможливлює існування стилістичного ефекту від зіткнення 
високого і низького у різнотипних дискурсах, перелицювання класичних 
культурних цінностей тощо3. Але це явище періодично відбувається в 
усіх культурах і мовах, що дає можливість лінгвістам здійснювати 
дослідження семантики, прагматики й етимології некодифікованої 

                                           
1 Королев А. Оскорбление сакрального: Матерщина – магия нового времени // 

Литературная газета. – 2001. – № 15 (11-17 апреля). – С. 12. 
2 Сорокин В. Литератор без мата как пианист с девятью пальцами // Арт-Мозаика. – 

2001. – № 4 (28 января – 3 февраля). – С. 33.  
3 Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг: Соціальна диференціація української мови. – К.: 

Критика, 2005. – С. 168. 
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лексики, характеризувати тенденції її функціонування, тлумачити й 
коригувати її тощо. 

Отже, епатажність інвективної лексики полягає в розширенні сфери 
використання, повна «легалізація» в побутовому мовленні, художній 
літературі та ЗМІ, що цілком пов’язано із загальним розкріпаченням 
соціального життя останнім часом. Обсценна ж лексика є своєрідним 
мірилом цього розкріпачення. 

У подальших розвідках варто зосередити увагу на етимології 
інвективів, проаналізувати суто українську обсценну лексику, здійснити 
їх класифікацію. 

 
 

Лучканин С.М. (Київ) 
 

УНІВЕРСАЛЬНЕ Й ІДІОЕТНІЧНЕ  
В СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ ГРАМАТИЧНІЙ  
ТЕОРІЇ – НЕВІД’ЄМНИЙ ІНГРЕДІЄНТ  

ГРЕКО-СЛОВ’ЯНСЬКОЇ  
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПІЛЬНОСТІ 

 
Суспільно-політичні обставини зумовили входження всього спектра 

української культури до “греко-слов’янської” культурно-історичної 
спільності, широке розповсюдження грецьких граматик з їх 
“граматичним ренесансним ерзацем”. У добу Відродження українські 
книжники знайомляться з латинською вченою спадщиною в її 
ренесансній інтерпретації, що стимулювало взаємодію загалом 
середньовічної греко-слов’янської традиції із західними ренесансними 
віяннями, що знайшло найбільш яскраве відображення в граматичному 
творі М.Смотрицького. Л.Зизаній та М.Смотрицький загалом уже 
враховують той факт, що описувана ними національна мовна 
структура має іншу будову порівняно з “сакральною” класикою, 
трансформується зміст і характер їхніх праць. “Граматика 
слов’янська” І.Ужевича відображає контакти із Західною Європою, 
подачу національного через універсально-інонаціональне. 

 
Універсальне й ідіоетнічне в староукраїнській граматичній теорії – 

невід’ємні інгредієнти тієї особливої греко-слов’янської історико-
культурної спільності, до якої аж до становлення наукових філологічних 
методів увіходили українські землі. При всій типологічній подібності до 
західноєвропейської боротьби в середні віки й Новий час традицій і 
новаторства в граматичній думці, давні українські граматики, що 
ґрунтувалися на візантійсько-ренесансній (не середньовічній!) традиції, 
мали специфічні громадянсько-політичні функції, експлікативне 
наповнення, хоча в діахронії “розмивання інонаціонального 
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національним” нагадує відповідний процес у європейському 
поантичному мовознавстві. “Своєрідність східнослов’янської філології 
середньовіччя зв’язана, по-перше, з її зосередженням переважно на 
старослов’янській, згодом церковнослов’янській мові – основній 
книжно-літературній мові епохи в ареалі Slavia Orthodoxa і, по-друге, з її 
надетнічним характером – вона належить культурам і південного і 
східного слов’янства”1. Варто уточнити, що коли в період ХІ – другої 
половини XVI ст. домінантним у граматиці був південнослов’янський 
компонент, то з кінця XVI і особливо у XVII-XVIII ст. ним став 
східнослов’янський (український). 

Узагалі, все політико-культурне життя середньовічної України 
характеризувалося двоплощинністю. Як відомо, Україна-Русь прийняла 
християнство за грецьким зразком і, згідно з тодішньою візантійською 
універсальною філософсько-державницькою доктриною (особливо після 
церковного розколу Сходу і Заходу 1054 р.), мала б опинитися під її 
культурно-ідеологічним впливом. Так воно, зрештою, й сталося, хоча 
були спроби заперечити цей факт чи витлумачити давньоруську 
культуру як “поліфонію” Заходу і Сходу. “Аж до зайняття столиці 
Константина Великого турками року 1453 Візантія, прийшовши на зміну 
античній Греції і бувши дуже своєрідною синтезою Еллади і Риму, 
займала попереднє місце Атен у прадавнім крузі культури, до якого 
належала наша земля”2. Великокнязівський двір перейняв пишний 
константинопольський придворний церемоніал, на Русі співіснували й 
розвивалися перекладна (насамперед греко-болгарського походження) й 
оригінальна література, в архітектурі, образотворчому мистецтві 
(мозаїки, фрески, іконопис), музиці візантійський “канон” розбавлявся 
місцевими елементами3, релігійне життя характеризувалося, як доводили 
Іван Огієнко, М.Я.Боровський, Б.О.Рибаков та інші вчені, двовір’ям – 
”вищим” християнсько-візантійським культом та “нижчим” (місцевим) 
язичництвом, яке не зникло із запровадженням християнства. 
Складниками “двійки” тут виступали, по-перше, візантійсько-
християнські елементи, а, по-друге, місцево-національна традиція, у 
першу чергу – сильний фольклорно-язичницький струмінь. 

Дещо по-іншому стояла справа з мовою. Доведено, що поряд із 
місцевою народно-розмовною мовою (говорами)4, після запровадження 
християнства в Київській Русі поширилася старослов’янська мова, в яку 
відразу ж стали вкраплятися живомовні елементи (старослов’янська 
мова “руського ізводу” або церковнослов’янська мова). У мовному 

                                           
1 Мечковская Н.Б. Ранние восточнославянские грамматики. – Мн.: Университетское, 

1984. – С. 5. 
2 Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К.: Обереги, 1992. – С. 21. 
3 Удальцова З.В. Киев и Константинополь – культурные связи до ХIII века // Как была 

крещена Русь. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1989. – С. 272-287. 
4 Русанівський В.М. Давньоруська мова – міф чи реальність? // Мовознавство. – 1993. – 

№ 2. – С. 3-6; див. також інші статті цього номера. 
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відношенні в Київській Русі структурними складниками “двійки” були 
місцевий та південнослов’янський елемент, який, проте, міг мислитися і 
як грецький (універсально-православний), бо православ’я в Україну-Русь 
переносилося також через болгарське (старослов’янське) посередництво. 
Оскільки Київська Русь, на відміну від Західної Європи, входила у 
візантійську культурну орбіту, через те поява перших граматичних 
відомостей у східних слов’ян зумовлюється грецькою граматичною 
наукою, яка у Візантії набрала такого самого універсально-еклектичного 
синтезу, як і “латинське” середньовічне мовознавство, сфондоване на 
Донаті й Прісціані. “Поза всяким сумнівом візантинізм містив у собі яди, 
притаманні кожній пізній, секундарній і епігонізуючій культурі: там вже 
затиралося національне обличчя культури і денатурувався її дух. 
Візантинізм був, сказати б, “інтернаціональний” з усіма прикрими 
наслідками цієї властивості”1. 

Перше знайомство в Київській Русі з грецькою граматичною думкою 
припадає, за твердженнями В.В.Німчука, М.П.Кочергана та 
В.В.Колесова, на другу половину ХI ст.2 У “Житії Феодосія 
Печерського” Нестора Літописця (кін. XI ст.) зазначено, що майбутній 
церковний подвижник “извыче вся граматикия”. Уже в XІ ст. в Україні-
Русі існували якісь граматичні розробки грецької мови (відомо, що 
вітчизняні посібники з латини з’явилися лише у XVIII ст.)3, яку вивчали 
з практичною метою – для спілкування з візантійськими політиками та 
купцями й для перекладу найважливіших церковних богослужбових 
книг. Внаслідок близькості структур мовних систем 
церковнослов’янської і місцевої мов потреби у вивченні граматики 
першої не існувало, її студіювання обмежувалося засвоєнням загальних 
принципів правопису. Орфографічним (власне, графічним) питанням – 
походженню слов’янської азбуки, правильному написанню тієї чи іншої 
літери, уславленню засновників слов’янської писемності, необхідності її 
внормування й кодифікації – присвячено болгарські мовознавчі трактати 
“ω писменехъ черноризца Храбра” і “Сказаніє изъявленно ω 
писмене(х)...” болгарського і сербського філолога Костянтина 
Костенецького, які в XIV-XV ст. поширювалися в українських землях. 
Грецька граматична традиція, що частково південнослов’янським 
посередництвом спричинила становлення української граматичної 
науки, почала “розмиватися” з орфографії (ширше – з графіки) – як 
найбільш відмінної ланки в системі грецької й слов’янських мов, що не 
вкладалася в універсальні граматичні “понятійні категорії”.  

                                           
1 Маланюк Є. Зазн. пр. – С. 32. 
2 Німчук В.В. Мовознавство на Україні в XIV-XVII ст. – К.: Наук. думка, 1985. – С. 11; 

Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підруч. – К.: ВЦ “Академія”, 2003. – С. 36; История 
лингвистических учений. Позднее Средневековье. – СПб.: Наука, 1991. – С. 208. 

3 Лучанин С.М. Нариси з історії класичної філології: Навч. посіб. – К.: Наук. світ, 2004. 
– С. 139-150. 
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Подальший розвиток української граматичної теорії майже 
аналогічний до англійської, французької та інших західноєвропейських 
граматичних традицій1. Тільки в середньовічній Західній Європі 
“націоналізувався” переважно латинський “граматичний універсалізм”, а 
в східних слов’ян і болгар - грецький. 

Першою граматичною слов’яномовною розробкою став коротенький 
трактат “О осмихъ частехъ слова”, що ґрунтувався на перекладних 
грецьких джерелах Діонісія Фракійця, Псевдофеодосія, Георгія 
Хіровоска та ін. Укладений імовірно в Македонії не раніше ХІ і не 
пізніше кінця XIV ст.2, він у XV-XVI ст. набув значного поширення в 
рукописах на українських землях (В.В.Німчук зазначає, що “із 
шістнадцяти відомих тепер списків пам’ятки п’ятнадцять слов’янського 
походження”3), що використовувався як шкільний підручник. 1586 р. 
його було надруковано в братській друкарні міста Вільні під назвою 
“Кграматыка словеньска языка” (факт доведено В.В.Німчуком; до цього 
дане видання вважали за окрему слов’янську граматику). В історіографії 
мовознавства значення цього трактату іноді недооцінюється, як-от у 
М.В.Павлюка: “Граматика [1586 р. – С.Л.] широкого вжитку для 
навчання не мала, бо була занадто коротенька, недбало оформлена й 
охоплювала тільки морфологію”4. У підручнику М.П.Кочергана 
“Загальне мовознавство” (розділ “Українське мовознавство XI-
XVIII ст.”) трактат узагалі не згадано. Справді, праця подавала стислі 
відомості про вісім частин мови, встановлені ще Діонісієм Фракійцем, 
однак, по-перше, подібна “спадкоємність” античної традиції не була 
повною, а, по-друге, її “трансплантація” на слов’янську граматику 
породжувала певні колізії щодо особливостей накладання еллінської 
“мірки” на структуру церковнослов`янської мовної системи (точніше, її 
морфологічної підсистеми). “Трактат “О осмихъ частехъ слова”, – 
акцентує В.В.Німчук, – не просто переклад грецьких творів чи 
компіляція, а одна з найперших спроб пристосувати вчення давніх греків 
і візантійців до слов’янського матеріалу, осмислити особливості 
слов’янської морфологічної системи, виробити відповідну лінгвістичну 
термінологію”5. У творі наведено слов’янські переклади-кальки (зі 
збереженням внутрішньої форми) грецьких номінацій частин мови; 
виділення различїя як окремої частини мови дійсно стало наслідком 
ототожнення граматичних структур різних мов і гіперболізації 
граматичних мовних універсалій, оскільки старослов’янська мова 
артикля як такого не мала, його функції виконував указівний займенник 

                                           
1 Там само. – С. 11-16, 49-58.  
2 Пам’ятки братських шкіл на Україні: кін. XVI – поч. XVII ст.: Тексти і дослідження / 

Підгот.: В.В.Німчук, В.І.Крекотень, В.М.Нічик та ін. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 67. 
3 Німчук В.В. Зазн. пр. – С. 30. 
4 Павлюк М.В. Основні етапи розвитку українського мовознавства дожовтневого 

періоду. – К.: Вища шк., 1978. – С. 9-10. 
5 Німчук В.В. Зазн. пр. – С. 68. 
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се, а також иже, его же, ему же (чол. рід), яже, ее, єй (жін. рід), але 
досягненням був сам переклад терміна як “розрізнювача родових форм 
імені” (а не артикля чи члена), а також вказівка, що на відміну від 
слов`янської мови “различїя въ еллиньскомъ языць мнωга су(т)”1. У 
пам’ятці наведено ті самі п’ять граматичних категорій іменника, що й у 
Діонісія Фракійця – рід, вид, начертання, число, відмінок 
(спостерігаються дублетні назви – “паденіє” (частіше) і “падежь”), 
схарактеризовано п’ять “паденіи” (як і в грецькій мові) – “право” 
(називний), “родно” (родовий), “дательно” (давальний), “виновно” 
(знахідний), “звательно” (кличний). Дієслово описується через 
граматичні категорії часу (время). Грецька часова парадигма 
ілюструється слов’янськими граматичними формами, більшість із яких – 
штучно вигадані, як, наприклад, на означення двох різновидів 
майбутнього часу – ”помаль бывающее” (бити хощю, бити мя хотять) і 
“будущее” (бити имамь, бити мя имуть); проте можливо, що в цьому 
розрізненні відбито діахронічно різні форми майбутнього: з одного боку, 
це старослов’янська (староболгарська) форма майбутнього з 
допоміжним дієсловом имати, з другого, це середньоболгарська форма з 
використанням допоміжного дієслова хощу (хотьти) – форма, що 
зберігається в сучасній болгарській мові. Також дієслову притаманні 
стан (залогъ), спосіб (изложеніе), вид (непохідність і похідність 
дієслова), особа (лице). Як бачимо, трактат “О осмихъ частехъ слова” 
став чимось на зразок слов’яномовного “Вступу до теоретичної 
граматики”, відрізняючись першою спробою створення слов’янської 
граматичної термінології й деякими зовсім незначними нововведеннями 
(переважно в ілюстративному матеріалі, наявністю живомовних рис у 
ньому). У теоретичному плані виділяється зауваження про іменник як 
першу й основну частину мови: “Имя же всихъ яко ωснованїе, прочая бо 
части ωглаголанїа суть именю”2. Згодом на основі аналізу мови пам`яток 
XI-XVIII ст. О.О.Потебня розробив теорію про двоетапність (іменний та 
дієслівний етапи) розвитку речення, істотною ознакою якого на першому 
етапі був саме іменник, який раніше в структурному відношенні 
відігравав значно більшу роль, ніж дієслово. Можливо, що це явище й 
було помічене складачами трактату. 

Наступне піднесення української граматичної думки тісно пов`язане з 
культурною діяльністю братств. У братських школах викладали “сім 
вільних наук”: граматику, риторику, діалектику, арифметику, геометрію, 
астрономію, музику. Учні вивчали насамперед слов’янську й 
давньогрецьку мови, іноді – латинську й польську. Про те, що вивчення 
перших двох відбувалося паралельно, вказують, між іншим, статути 

                                           
1 Пам’ятки братських шкіл на Україні: кін. XVI – поч. XVII ст.: Тексти і дослідження / 

Підгот.: В.В.Німчук, В.І.Крекотень, В.М.Нічик та ін. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 64-65. 
2 Там само. – С. 79. 
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львівської і луцької братських шкіл: “У школі Львівській навчання 
починається – спочатку навчають складати букви, потім граматики 
навчають; водночас навчають церковної справи, читання й співу; щодня 
вимагають, щоб учні запитували один одного грецькою й відповідали 
слов’янською, а також запитували слов’янською й відповідали простою 
мовою; вони не повинні розмовляти між собою простою мовою, а лише 
слов’янською й грецькою мовами”1.   

З дидактичною метою 1591 р. у Львові друкують нову граматичну 
працю, названу “Адельфотес. Грамматіка доброглаголиваго еллино-
словенскаго язика. Совершеннаго искуства осми частей слова...” Це, як 
довів К.Й.Студинський, компіляція з різних грецьких граматик2; 
(використано насамперед працю Константина Ласкаріса). Залучалися 
також граматики інших авторів - Пилипа Меланхтона, Мартіна Крузія та 
Ніколая Кленарда. “Грецько-словенороську граматику” (варіант назви 
В.В.Німчука) укладено учнями Львівської братської школи під 
керівництвом “дидаскала” грецької мови Арсенія Еласонського і, 
вірогідно, Кирила Транквіліона-Ставровецького. Ця граматика є 
підручником грецької мови, значну частину грецького тексту 
перекладено церковнослов’янською мовою (с. 5 зв.-65, 68 зв.-69, 127 зв.-
128, 149-182), інколи виклад подано виключно грецькою з окремими 
тлумаченнями назв граматичних категорій і початкових форм словозмін 
і дієвідмін (с. 65 зв.-127 окрім 68 зв.-69) або церковнослов’янською 
(с.129-148 зв.) мовами. “Якби було перекладено лише метамовний 
компонент граматики, а приклади збереглися б грецькі, то функції 
перекладу зводилися б до тлумачення грецького тексту і, таким чином, 
мова йшла б про одну граматику грецької мови, викладену по-грецькому 
й по-слов’янському. Проте повнота перекладу говорить про його 
самостійну значимість: праві сторінки “Адельфотеса” по-суті вміщували 
граматику церковнослов’янської мови, скальковану з грецької 
граматики”3. Граматику створено в традиційному “відродженому” 
Ренесансом античному каноні (вчення про вісім частин мови і 
притаманні їм граматичні категорії), у який уведено, проте, дещо нове 
для слов’янських граматичних розробок. Граматичне “художество” 
(“искуство”) поділено на чотири складові частини – “орθографія, 
просодія, етимологія, синтазись” (синтаксис насправді відсутній). Така 
композиція ренесансних граматик класичних мов уперше 
запроваджувалася в українській граматичній думці, згодом вона ввійде 
до граматик Л.Зизанія та М.Смотрицького. Загалом новаторством для 
українського мовознавства стала сама характеристика орфографії й 
просодії (грецької мови) – зазначено (в дусі Діонісія Фракійця), що всі 

                                           
1 Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М.: Педагогика, 1988. – С. 78. 
2 Студинський К. “Адельфотес”, граматика, видана у Львові в р. 1591: Студія літ.-

язикова // ЗНТШ. – 1895. – Т. 7. – Кн. 3. – С. 11-12. 
3 Мечковская Н.Б. Ранние восточнославянские грамматики. – Мн.: Университетское, 

1984. – С. 40-41. 
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букви (“письмєна”) поділяються на “гласныя” (серед яких наявні 
“долгія”, “краткїя”, “двовременныя”, а також дифтонги – “двогласныя”) і 
“съгласныя” (тут виділено “полгласныя” і “безгласныя” з подальшою 
конкретизацією1). Уперше в українській граматиці сказано про склад, 
нечленні прикметники та їх ступені порівняння. Грецькі імена поділено 
на п’ять відмін, але словенороські – ні, бо на кінець XVI ст. вже 
зруйнувалася праслов’янська система відмінювання за основами, що й 
відбито в праці слов’янським ілюстративним матеріалом, у якому 
натрапляємо й на живомовні риси – ілюстрації прислівників (куди 
включено вигуки й частки), сполучників, граматичних форм типу мьри 
(родовий відмінок однини; відображено злиття [ы] та [и]), мужь 
(кличний відмінок множини) та ін. Цікава думка, що називний та 
кличний відмінки суть “просты и правы”, а інші відмінки – 
“ω(т)мьнныя”. На функціональну спорідненість називного й кличного 
відмінків указували й пізніше вітчизняні граматисти аж до Ф.І.Буслаєва 
та О.О.Потебні, однак О.О.Шахматов та О.М.Пєшковський, унаслідок 
синонімічності подібних граматичних форм у сучасній російській 
літературній мові, відмовили кличному відмінку у вираженні відношень 
іменника в цій формі до решти слів речення, і “це було підставою, щоб 
не визнати вокатив відмінком і кваліфікувати його “кличною формою”, 
що виражає звертання”2. Подібне твердження було перенесено і в нові 
українські граматики (з метою уподібнення української мови до 
російської). Лише 1990 р. в “Українському правописі” знову 
запроваджено термін “кличний відмінок”, наявність і функціональність 
якого правильно розуміли ще чотири століття тому складачі “Грецько-
словенороської граматики”. Відзначимо їхню оригінальність і в 
граматичному термінотворенні. Не дуже вдалі, описово-багатозначні 
терміни трактату “О осмихъ частехь слова” мьсто имени (займенник), 
рьчь (дієслово) та паденіє (відмінок) замінено на мьстоимя, глаголъ і 
падєжь (хоча цей термін епізодично траплявся вже в попередній праці). 
Загалом, ця граматика стала помітним явищем в українотеренному 
культурному житті кінця XVI ст.  

Одним з укладачів “Грецько-словенороської граматики” міг бути 
викладач Берестейської та Віленської братських шкіл (протягом 1592-
1597) Лаврентій Зизаній (?-після 1634), який став автором першого 
унормованого підручника церковнослов’янської мови, виданого 1596 р. 
у Вільні під назвою “Грамматіка словенска”. І в цій праці, як указував 
свого часу М.С.Возняк3, загалом дотримано канону античних граматик 

                                           
1 Античные теории языка и стиля / Под общ. ред. О.М.Фрейденберг. – М.; Л.: 

Соцэкгиз, 1936. – С. 106-107. 
2 Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. – К.: 

Вид-во Київ. ун-ту, 1961. – Т. 1. – С. 139. 
3 Возняк М.С. Граматика Л.Зизанія з 1596 р. // ЗНТШ. – 1911. – Т. 101. – Кн. 2. – С. 11-

56.  
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(зокрема, Е.Доната) у їх ренесансних компіляціях – згадані граматики 
грецької мови К.Ласкаріса, П.Меланхтона, М.Крузія, М.Мосхопула та 
латинської П.Меланхтона, проте “граматична традиція тодішніх 
латинських граматик загально дуже подібна, а часто тотожна”, і 
подібність або тотожність “у деталях може бути наслідком впливу або 
безпосередньої позички одного автора в другого, або треба її шукати в 
якімсь третім спільнім джерелі”1. Новизна ж твору Л.Зизанія полягає в 
першій спробі опису фонетичної й семантичної (морфологічної 
підсистеми) систем церковнослов’янської мови, що не відзначалися вже 
на той час цілісністю й послідовністю внаслідок обмеження 
функціонування церковнослов’янської мови переважно релігійно-
культовою сферою, через що вона була вже “мало зрозуміла народові, 
подаючи й книжним людям зразки, не зовсім зручні для наслідування. 
Вони всіма силами прагнули засвоїти літературні способи висловлення, 
які допускаються в слов’янських книгах, – і все-таки не могли позбутися 
стихійного впливу народної мови, що постійно вторгалась у слов’янську 
мову, наче ясний промінь сонця в темну ветху будівлю”2. 

Під впливом “Грецько-словенороської граматики” 1591 р. Л.Зизаній 
(нагадаємо ще раз, що він міг бути одним із її співавторів, хоча це 
припущення М.С.Возняк називає “далеким від правди”3) виокремив 
чотири частини граматики: орθографія, просωдїя, етυмологїя, сυнтаξїсъ, 
витлумачені церковнослов’янською мовою як правописанїє, припьло, 
истин(ъ)нословїє, съчиненїє (синтаксис і тут відсутній). До знахідок 
українського філолога в перших двох розділах належать порядок 
розташування літер в абетці (позначився, вочевидь, як гадає В.В.Німчук, 
досвід Зизанія-лексикографа), запровадження й пояснення правил 
постановки шести пунктуаційних знаків (крапки, коми, двокрапки та ін.), 
узаконення позначення наголосу й тонкі акцентологічні спостереження 
(в розділі “Про просодію”, зокрема, звернуто увагу на відсутність 
самостійного наголошування в односкладових сполучників). Назви 
частин мови та притаманних їм граматичних категорій залишено 
здебільшого ті самі (наявні, зосібна, майбутній і “непредільний” 
(перфект) часи інфінітива, парадигми майбутнього й двох минулих часів 
дієприкметника (замість одного), “молитвенного” (бажального) способу 
дієслів та ін., що не властиві церковнослов’янській мові), та в їхньому 
змісті є вже чимало нового. Виділено шостий – “творителный” 
(орудний) відмінок (тут позначився, безумовно, вплив західної 
латинської традиції, оскільки згадаємо зауваження М.Крузія щодо 
відсутності шостого відмінка в грецькій мові); у церковнослов’янському 
дієслові вперше виокремлено (щоправда, поділ здійснено за кількома 
ознаками без належного теоретичного обгрунтування) дві дієвідміни 
                                           

1 Там само. – С. 57. 
2 Житецький П.Г. Вибрані праці. Філологія / Упоряд., вступ. ст., прим. Л.Т.Масенко. – 

К.: Наук. думка, 1987. – С. 23. 
3Возняк М.С. Граматика Л.Зизанія з 1596 р. // ЗНТШ. – 1911. – Т. 101. – Кн. 2. – С. 48.  
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(“супружества”) (у “Граматиці...” 1591 р. нараховувалося, за грецьким 
зразком, 13 дієвідмін); серед прислівників уперше вичленовуються 
прислівники “качества” (зль, оудобь та ін.), “оувьщанїя” (сицє, вь 
прав(ъ)доу та ін.), та сама традиція “нагромадження” семантичних 
розрядів прислівника була дуже популярною за Середньовіччя й 
Відродження, як підкреслював М.С.Возняк, “довгий їх ряд уже в 
граматиці Доната (близько 24-27) з бігом часу збільшувався так, що в 
кожній тодішній граматиці подибуємо дуже велике число значінь 
прислівників”1; опущено будь-які згадки про препозитивний артикль як 
нехарактерну граматичну категорію для структури церковнослов’янської 
мовної системи (хоча “различїє” ще фігурує як частина мови); значно 
спрощується й робиться більш доступною граматична термінологія, 
скажімо, замість понять “Грецько-словенороської граматики” 1591 р. 
“сопльтателныя” та “сопряженныя” сполучники запроваджуються 
поняття “съльпляющїя” та “ра(з)дьляющїя”, замість “винословыія” – 
“виновныя”. “Як перша спроба опрацювання фонетичної й 
морфологічної систем церковнослов’янської мови, виявлення її 
специфічних особливостей, “Граматика” Л.Зизанія була значним кроком 
уперед у вітчизняній і слов’янській філології. Не менше значення її 
також як праці, де вперше кодифікується, нормалізується 
церковнослов’янська мова східнослов’янської редакції”2. Ці 
нововведення підготували сприятливий ґрунт для основоположного 
явища в історії вітчизняної й усієї європейської граматичної думки XVII-
XVIII ст. – “Грамматіки славєнския правилноє сvнтагма” Мелетія 
Смотрицького (бл. 1577-1634), надрукованої 1619 р. в Єв’ї, поблизу 
Вільні (Вільнюса). 

Твори цього видатного українського письменника-полеміста першої 
третини XVII ст. стали помітним явищем в історії української культури. 
Це зумовлене досконалим знайомством М.Смотрицького з 
гуманістичною західноєвропейською літературою, яку він вивчав, 
навчаючись в Острозькій братській школі, єзуїтській Віленській 
академії, у кількох протестантських університетах Німеччини – 
Бреславському, Нюрнберзькому, Лейпцизькому, Вітенберзькому. Через 
те в найзнаменитішому його полемічному творі – “Треносі” (1610) – 
згадуються Йосиф Флавій, Матвій Стрийковський, Джакомо 
Савонарола, Франческо Петрарка, Еразм Роттердамський та інші видатні 
діячі Відродження і Реформації. 

У “Граматиці слов’янській“ М.Смотрицькому вдалося детально 
описати структуру церковнослов’янської мови української редакції 
початку XVII ст. (нагадаємо, що в україністиці її прийнято називати 

                                           
1 Там само. – С. 30. 
2 Німчук В.В. Зазн. пр. – С. 88. 
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“словенороською мовою”1) та більш-менш унормувати вживання її 
граматичних форм. Еталоном для українського мовознавця стали все ті 
самі згадувані ренесансні граматики грецької й латинської мов 
(К.Ласкаріса, П.Меланхтона, Е.Альвара, М.Крузія) та праці його 
українських попередників. “Граматика” М.Смотрицького складається з 
традиційних для тогочасної слов`янської граматичної традиції чотирьох 
розділів – орфографії, етимології, синтаксису і просодії, загалом 
традиційної антично-ренесансної схеми-каркасу подачі й класифікації 
мовного матеріалу, особливо відчутної при опису дієслівних 
граматичних категорій та форм, що їх складають. Так, за традицією, що 
сягає ще граматики Діонісія Фракійця, у праці М.Смотрицького 
визначено чотири минулі часи: “преходящеє” (позначає незакінчену 
минулу дію, імперфект), “прешедшеє” (повністю минула дія, аорист), 
“непредьлноє” (нещодавно завершена минула дія, перфект), 
“мимошедшеє” (раніше закінчена минула дія, плюсквамперфект). 
Намагання українського філолога зберегти грецьку систему минулих 
часів, як зазначає В.В.Німчук, мало певні підстави, бо “в 
церковнослов’янських (як і старослов’янських) текстах були форми 
імперфекта, аориста, перфекта й плюсквамперфекта. Однак у живій 
українській та білоруській мовах XVII ст. функціонувала лише одна 
форма минулого часу, що виникла на базі колишніх форм перфекта, а 
форми давноминулого часу відрізнялися від церковнослов’янських 
(старослов’янських)”2. Як і в грецькій мові, абсолютно всі чотири форми 
минулого часу, включаючи імперфект і плюсквамперфект, 
кваліфікуються виключно як синтетичні, хоча в дієслівній системі 
старослов’янської мови перфект і плюсквамперфект були часами 
складними й утворювалися за допомогою перфектного дієприкметника в 
супроводі дієслова быти в теперішньому часі (перфект) чи у формах 
імперфекта (для плюсквамперфекта): далъ (дала) єсмь, даль (дала) єси, 
далъ (дала, дало) єсть і т.д.; далъ (дала) бьхъ, далъ (дала) бь, далъ (дала, 
дало) бь чи бьашє і т.д. М.Смотрицький, прагнучи дотримуватися 
грецького зразка, замість церковнослов’янських форм перфекта подає 
префіксовані форми аориста (побихъся), а замість плюсквамперфекта – 
специфічні нестягнені форми імперфекта (бїяхъ, бїяхъся), а вживання 
аналітичних форм пояснюється вченим “руска языка навыкомъ”. За 
грецькими граматиками М.Смотрицький розрізняє форми “настоящего” і 
“будущего” часу наказового способу, “настоящего”, “преходящего”, 
“прешедшего”, “непредьлного”, “мимошедшего” часів умовного 
способу, чого в дійсності старослов’янська мова не знала.  

                                           
1 Русанівський В.М. Джерела розвитку східнослов’янських літературних мов. – К.: 

Наук. думка, 1985. – С. 138; див. також: Русанівський В.М. Історія української літературної 
мови. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: АртЕк, 2002. – С. 96-98; Гируцкий А.А. Общее 
языкознание. – 3-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2003. – С. 46.  

2 Німчук В.В. Зазн. пр. – С. 116. 
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Однак хибною видається думка Н.Б.Мечковської, що “Граматика 
Мелетія Смотрицького – це, без сумніву, найвизначніша пам’ятка 
традиції”1. Навпаки, весь грецький (частково латинський) граматичний 
“каркас” наповнений багатьма новими мовознавчими ідеями й 
концепціями, чим, між іншим, стали: цілковите внормування й 
кодифікація етимологічного принципу орфографії словенороської мови, 
що протягом тривалого часу зберігалася на західноукраїнських землях 
аж до правопису Є.Желехівського; запровадження твердої літери  ґ для 
відтворення на письмі відповідного вибухового звука, який раніше 
передавався переважно буквосполученням кг (пор. написання заголовка 
видання 1586 р.); зауваження щодо вимови великого юса як [у] і малого 
юса як [а]; застереження щодо вживання зредукованих голосних ъ і ь 
виключно на позначення твердості-м’якості попереднього приголосного; 
виведення з лексико-граматичних класів слів (давніх восьми частин 
мови) различїя як невластивого словенороській і запровадження 
натомість мє(ж)домєтїя (очевидно, це зроблено за латинськими 
граматичними взірцями; про це непрямо сказано в “Оувьщенїи”2); 
виділення як своєрідних “проміжних частин мови” прикметника (имя 
прилагателное), числівника (имя числителное), дієприслівника; як 
відомо, старослов’янська мова взагалі не знала дієприслівника, що почав 
з’являтися приблизно в XIII-XIV ст. внаслідок утрати короткими 
дієприкметниками словозміни, що схарактеризовано М.Смотрицьким – 
“причастїе чрезъ усьченїе”; обґрунтування наявності місцевого відмінка, 
названого “сказате(л)ный”, а дане “встановлення М.Смотрицьким у 
відмінковій системі східнослов’янських мов семи відмінків свідчило про 
те, що він добре знав закони церковнослов’янської мови, вмів їх 
теоретично осмислити і сформулювати”3; закладення підвалин (за ідеєю 
Л.Зизанія) щодо вчення про специфічну для слов’янських мов дієслівну 
граматичну категорію – вид, що частково пов’язувалася з характером 
вираженої дії (“первoωбразный” або “совершенный” та “производный”); 
перший детальний опис синтаксичної системи словенороської мови з 
усіма її характерними конструкціями (виділяється характеристика 
звороту “давальний самостійний”, що нагадує зворот латинської мови  
ablativus absolutus), серед яких трапляються й живомовні варіанти; 
заслуговують на увагу також спостереження М.Смотрицького щодо 
морфологічних явищ і акцентуації слов’янського дієслова, а також його 
зауваження стосовно доброго стилю й нормативності в мові. 

                                           
1 Мечковская Н.Б. Указ. соч. – С. 44.  
2 Смотрицький Мелетій. Граматика слов’янська (факсимільне перевидання) / Підгот. 

В.В.Німчук. – К.: Наук. думка, 1979. – С. 39. 
3 Гринчишин Д.Г. Характеристика іменних категорій у граматиках XVI-XVII ст. // 

Східнослов’янські граматики XVI-XVII ст. Матеріали симпозіуму. – К.: Наук. думка, 1982. 
– С. 66. 
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Підкреслимо, що оригінальних ідей могло бути й більше, якби не дві 
дидактичні настанови самого автора: 1) довести, що словенороська мова 
– lingua sacra; 2) стандартизувати й кодифікувати (значною мірою йому 
це вдалося) саму цю мову, на той час майже мертву, що являла, за 
образною характеристикою П.Г.Житецького, “ветху одежу старого 
батька на молодому організмі юнака-сина”. Ця фундаментальна й доволі 
оригінальна праця (аж ніяк не “традиційна”) справила значний вплив на 
розвиток вітчизняного й усього слов’янського та румунського 
мовознавства1; її загальнограматичних настанов дотримувався ще й 
О.П.Павловський у “Грамматике малороссийского наречия” (1818) – 
першої друкованої граматики живої української мови. 

М.Смотрицький найбільш оригінальний у розробці 
східнослов’янського граматичного вчення. Однак із XVII ст. внаслідок 
класицистично-просвітницьких віянь почалася друга “універсалізація” 
науки (перша – у період Середньовіччя), зокрема – граматичної теорії, 
що не оминуло й українських філологів. Серед них виділяється Іван 
Ужевич, автор праці “Граматыка словенска”, що збереглася в двох 
рукописних латиномовних (ілюстративний матеріал подано 
староукраїнською мовою) варіантах – паризькому (1643) й арраському 
(1645), де вперше в українській філології описано структуру 
староукраїнської мови середини XVII ст. Робота нагадує універсальні 
граматики французотеренного походження – з єдиним логіко-
універсальним (не античним!) граматичним каноном і поліфонією 
мовного наповнення цього каркасу. “Саме прагнення створити працю 
про абстрактну слов’янську граматичну систему співзвучне тодішній 
французькій граматичній думці, – підкреслює В.В.Німчук, – котра 
знайшла яскраве вираження в універсальній граматиці А.Арно і 
Кл.Лансло, опублікованій пізніше (1660)”2. 

У порівнянні з М.Смотрицьким, обізнаність із працею якого 
відчувається в І.Ужевича (як припускає В.В.Німчук, основи 
словенороської граматики Ужевич у шкільні роки міг засвоїти і “за 
працею Л.Зизанія, зв’язок із якою дещо відчутний в першому 
(паризькому) варіанті його твору”3), він у теоретичному плані зробив 
крок назад, до уніфікації, особливо в першому варіанті. Не 
характеризуються (через усезагальність) іменні й дієслівні граматичні 
категорії, виділено лише шість відмінків (як і в латині) – без місцевого, 
відкритого й затвердженого М.Смотрицьким. Свого часу 
О.І.Соболевський зазначав, що “Ужевич не міг упоратись із місцевим 
відмінком і як філолог виявився набагато нижче за свого сучасника 

                                           
1 Німчук В.В. Зазн. пр. – С. 137-143; Лучанин С.М. Східнослов’янська граматична 

традиція і становлення румунського мовознавства // Пам’ять майбутнього. Зб. наук. праць 
– К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2001. – Вип. 1. – С. 86-95.  

2 Німчук В.В. Зазн. пр., с. 198. 
3 Там само. – С. 160. 
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Мелетія Смотрицького”1, проте, як акцентують М.А.Жовтобрюх, 
Є.М.Кудрицький, В.В.Німчук, в І.Ужевича наявне зауваження про “casus 
vagabundi” (“несталі відмінки”), які “не належать до жодного з відомих 
відмінків. Ніколи самостійно не вживаючись у мові”, вони “набувають 
свого повного значення” тільки з прийменниками  при, на, в : на обьди, 
при панахъ, при людехъ, в желези2. Отже, під цими “casus vagabundi” 
маємо на увазі місцевий відмінок, притаманний іменникам (у 
прикметниках локатив ототожнюється з дативом і аблативом), однак 
латинський канон перешкодив окремішній характеристиці місцевого 
відмінка. У паризькому варіанті також сказано, що слов’янській 
кон’югації властива “єдина відміна дієслів у їх послідовності”3, але в 
арраському списку І.Ужевич повернувся до поділу М.Смотрицького 
дієслів на парадигми 1-2 дієвідмін та атематичні. Орієнтацію на 
латинський універсалізм характеризує і така ремарка вченого в розділі 
“Про стан дієслів”: “Виходячи з латинської мови, ти дізнаєшся про стан 
кожного дієслова, бо якщо латинське [дієслово] буде [в стані] 
активному, пасивному, середньому або відкладному, то й слов’янською 
мовою ти його віднесеш до того ж самого стану”4. Додамо, що в 
“Граматиці” І.Ужевича предметно-особовий займенник онъ 
розглядається як вказівний (на зразок ille), а специфічна словенороська 
синтаксична конструкція “давальний самостійний” (правильно 
схарактеризована М.Смотрицьким) подана як “орудний самостійний” 
(латинський “ablativus absolutus”). Водночас граматичний каркас 
заповнюється живомовною українською мовою, яка іноді навіть 
впливала на виокремлення чи невичленення тих чи інших граматичних 
категорій. Уперше в українському мовознавстві І.Ужевич не подав 
парадигму двоїни серед іменників та (в другому, арраському виданні) 
дієслів, що пов’язане із завершенням (ще до XVI ст.) занепаду категорії 
двоїни в історії української мови5. І хоча й у XVI-XVII ст. форми двоїни 
наявні в конфесійній літературі (через те й виділені М.Смотрицьким та 
його попередниками), їх ужиток зумовлювався виключно архаїчністю 
цього літературного жанру. У “Граматиці” Ужевича наявна також 
тричленна категорія часу дієслова, чотиричленна способу при 
шестичленній часу і способу в М.Смотрицького і тричленна категорія 
роду – при семичленній у М.Смотрицького. “Це свідчить про широку 
ерудицію І.Ужевича в сучасній йому граматичній теорії і глибоке знання 

                                           
1 Соболевский А.И. Грамматика И.Ужевича // Чтения в историческом обществе Нестора 

Летописца. – К., 1906. – Кн. 19. – Вып. 2. – Отд. 5. – С. 6. 
2 Ужевич І. Граматика слов’янська / Пер. Є.М.Кудрицький. – К.: Наук. думка, 1970. – 

С. 22.  
3 Там само. – С. 28. 
4 Там само. – С. 44. 
5 Історія української мови. Морфологія. – К.: Наук. думка, 1978. – С. 61-64. 
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об’єкта, вперше ним включеного до граматичного опису”, – вказує 
М.А.Жовтобрюх1. 

Праця І.Ужевича залишилася в рукопису й не могла справити вплив 
на подібну до неї (за змістом і формою) “Граматику” О.П.Павловського 
– написану теж чужою (російською) мовою. Але їх історичне значення 
полягає в обґрунтуванні можливості опису національної мови 
універсальним методом. Власне ж новатором у староукраїнській 
граматичній теорії виступив М.Смотрицький, проте на порівняно 
чужомовному (мертвому) матеріалі. Ідея можливості опису національної 
мови через власну граматичну систему стала домінантною у 
вітчизняному мовознавстві тільки після праць О.Х.Востокова 
“Российская грамматика” (1831) та Ф.І.Буслаєва “Опыт исторической 
грамматики русского языка” (1858). Перший вилучив зі складу частин 
мови дієприкметник, розподілив імена за їх значенням та формами і 
виділив прикметник в окрему частину мови, а другий відокремив від 
імені й числівник, обґрунтувавши виявлення й опис національної 
специфіки мови через притаманні їй граматичні форми й граматичні 
категорії. 

Отже, багатовіковий розвиток староукраїнської граматичної теорії 
при інонаціональному поштовху розвивався в діалектичному поєднанні 
спільного й своєрідного, причому на різних етапах їх взаємини набували 
різних форм і особливостей. Суспільно-політичні обставини зумовили 
входження всього спектра української культури до “греко-слов’янської” 
культурно-історичної спільності, широке розповсюдження грецьких 
граматик з їх “граматичним ренесансним ерзацем”. Однак у добу 
Відродження українські книжники знайомляться з латинською вченою 
спадщиною в її ренесансній інтерпретації, що стимулювало взаємодію 
загалом середньовічної греко-слов’янської традиції із західними 
ренесансними віяннями, яке знайшло найбільш яскраве відображення у 
граматичному творі М.Смотрицького. Та, як наголошує В.В.Німчук, 
“заслугою староукраїнських лінгвістів є те, що вони в багатьох випадках 
вийшли за рамки греко-латинської теорії, виявили специфічні 
особливості слов’янської системи й адекватно її описали”2. Л.Зизаній та 
М.Смотрицький загалом уже враховують той факт, що описувана ними 
національна мовна структура має іншу будову порівняно з “сакральною” 
класикою, трансформується зміст і характер їхніх праць, наповнених 
новими мовознавчими ідеями й концепціями. “Граматика слов’янська” 
І.Ужевича відображає контакти із Західною Європою, подачу 
національного через універсально-інонаціональне – саме цей самобутній 
метод є основним досягненням українського філолога. Весь мовознавчий 
матеріал цього періоду став фундаментом наукового українського 
мовознавства, що почало свій поступ разом із переможною ходою 
порівняльно-історичного методу. 

                                           
1 Жовтобрюх М.А. Частини мови в “Граматиці слов’янській” Івана Ужевича // 

Східнослов’янські граматики. – 1982. – С. 57.  
2 Німчук В.В. Зазн. пр. – С. 200. 
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Колтуцька І.А. (Луцьк) 

 
ТРАДИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО  

СТРУКТУРАЛІЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ  
МОВОЗНАВСТВІ 

 
У статті розглянуто особливості процесу формування української 

лінгвістичної традиції, обумовлені впливом європейських шкіл та 
наукових концепцій структуралізму. Виявлено характер цього впливу при 
аналізі українськими мовознавцями окремих мовних підсистем, у вченнях 
про структуру мовної системи в цілому, у застосуванні методики 
структуралізму на сучасному етапі лінгвістичних досліджень. 

 
Вплив традицій європейського та американського структуралізму на 

розвиток українського мовознавства є на сьогодні своєрідною «білою 
плямою» в історіології лінгвістики в силу об’єктивних причин. 
Характеризуючи загальні тенденції розвитку мови та мовознавства, 
Ю.О. Карпенко підкреслив: «Структуралізм, що колись був прапором 
мовознавства, … в радянську лінгвістику впроваджувався дуже важко, 
оскільки офіційне ставлення до нього було таким самим, як до генетики 
та кібернетики»1. Виникнення структуралізму було обумовлене 
принциповою зміною загальнонаукової методики; відтак саме в 
контексті структуралізму сформувалися найважливіші принципи 
лінгвістики ХХ ст. – аналіз мови як цілісної системи, елементи та 
складники якої виявляються і функціонують виключно у взаємозв’язках 
та взаємовідношеннях. Метою даної розвідки є аналіз концептуальних 
зв’язків, місць «перетину» європейських традицій структуралізму з 
науковими пошуками  вітчизняних учених, що в цілому визначило 
сучасний стан мовознавчої науки в Україні й окреслює перспективи її 
подальшого розвитку. Поставлена мета передбачає розв’язання таких 
дослідницьких завдань, як: характеристика застосування методології та 
методики структуралізму в працях українських вчених, присвячених 
дослідженню окремих мовних підсистем та явищ; виявлення  
особливостей впливу європейської традиції на цілісний аналіз структури 
мовної системи в українському мовознавстві; окреслення напрямів 
структурування об’єкта лінгвістичних досліджень у сучасних галузях 
українського мовознавства. 

Методологічно значущими для роботи стали слова білоруського 
професора А.А.Гіруцького: «У різноманітних напрямах структуралізму 
проявилися національно-специфічні риси, обумовлені як теоретичними 

                                           
1 Карпенко Ю.О. До проблеми футурологічної лінгвістики // Мовознавство. – 2004. – 

№ 4. – С. 9. 
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настановами того чи іншого напряму, так і їх прикладними 
завданнями»1. Специфіка жанру наукової статті не дає змоги повною 
мірою розкрити всю складність  втілення європейської традиції в 
українському мовознавстві, тому аналіз проведений на матеріалі 
«знакових» праць українських учених, які найяскравіше віддзеркалюють 
особливості цього процесу.  

Формування структуралізму як провідного напряму європейського та 
американського мовознавства першої половини ХХ ст. пов’язане з 
кардинальними змінами у загальнонауковій методології – перехід від 
розгляду явищ та процесів як цілісного об’єкта, що перебуває у 
взаємозв’язках із суспільством, свідомістю та мисленням, до аналізу 
цього об’єкта як системи взаємообумовлених елементів. Термін  
«структуралізм» уперше був введений у 1939 р. у статті голландського 
лінгвіста Х.Поса, проте історичні витоки цього напряму  формувалися 
ще в описових граматиках Паніні, раціональних граматиках 
середньовіччя, у працях Р.Декарта та В.Лейбниця. Т.А.Амірова зазначає, 
що значна роль у становленні філософії лінгвістичного структуралізму 
належить системі феноменологічної філософії та школи неопозитивізму, 
заснованої Е.Гусерлем (1859-1938),  котрий стверджував, що предмет 
філософії – явища (феномени) свідомості, які є безпосередньо даними, 
постійними, незмінними та такими, що мають універсальне значення. 
Отже, завдання філософії полягає в тому, щоб за змінними явищами 
виявити ці універсальні феномени2. Подальша розробка аспектів такого 
підходу визначає діяльність Віденської школи неопозитивізму, 
очолюваної у 20-х роках М.Шліком (Р.Карнап, Ф.Франк та ін.), 
знаходить відображення у працях представників Львівсько-Варшавської 
школи (Айдукевич, Тарський, Твардовський), філософських та 
математичних дослідженнях Б.Рассела та Л.Вітгенштейна. Формування 
лінгвістичного структуралізму перебувало під впливом ідей Я.Бодуена 
де Куртене, М.Крушевського, П.Фортунатова, Л.Блумфілда, проте 
найбільше значення для засад структуралізму мали дихотомії Ф. де 
Сосюра, які протиставляли мову (мовлення, синхронію) діахронію, 
зовнішню і внутрішню лінгвістику, а також розуміння ним мови як 
системи знаків3. 

В історіології лінгвістики під загальною назвою «структуралізм» 
традиційно об′єднуються Празький лінгвістичний гурток функціональної 
лінгвістики (В.Матезіус, М.Трубецькой, С. Карцевський, Р. Якобсон та 
ін), Американські школи структуралізму (Ф.Боас, Е.Сепір, Л.Блумфілд, 
Дж.Трейгер та ін.), данська глосематика (В.Брьондаль, Х.Ульдалль, 
Л.Єлмслев та ін.). Послідовне дотримання принципів структуралізму 
спостерігається в оригінальних лінгвістичних концепціях Е.Бенвеніста, 
                                           

1 Гируцкий А.А. Общее языкознание. – Минск, 2001. – С. 170. 
2 Амирова Т.А. Из истории лингвистически ХХ века: Структурно-функциональное 

языкознание. – М., 1999 – С. 5. 
3 Там само. – С. 6. 
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Є.Куриловича, В.Дорошевського, Є.Поліванова та інших учених, котрі 
не входили до жодної з названих шкіл. І хоча представники різних шкіл 
та напрямів розходяться в окремих позиціях, усіх їх поєднує спільна 
концептуальна основа, представлена в праці А.А.Гіруцького такими 
модулями:  

1) мова – системно-структурне утворення, у якому всі елементи 
пов′язані між собою різноманітними відношеннями; 

2) мова становить систему знаків, співвідносних з іншими 
символічними системами в межах загальної дисципліни – семіотики;  

3) при вивченні будь-якої природної мови слід розрізняти мову і 
мовлення; 

4) основу мовної системи створюють універсальні відношення – 
синтагматичні та парадигматичні зв′язки між одиницями мови на всіх її 
рівнях; 

5) мова досліджується у двох аспектах – синхронічному та 
діахронічному, причому пріоритет при структурному дослідженні мови 
належить синхронії; 

6) статика та динаміка є станами, що співіснують; за рахунок статики 
відбувається збалансованість мови як системи, динаміка забезпечує 
мовні зміни; 

7) мова є самостійним явищем з внутрішніми законами, вивчати яке 
можна, передусім, із урахуванням внутрішньомовних факторів; 

8) у дослідженні мови слід використовувати строгі, точні методи, що 
зближують мовознавство з точними науками1. 

У розвитку європейського структуралізму можна виділити три  
умовних етапи, які відображають логіку розвитку лінгвістичної думки в 
цілому. Перший етап (приблизно до 50-х років) характеризується  
значною увагою  до структури плану вираження в мові, що 
досліджується переважно у синхронному аспекті. На другому етапі (50-
70-ті роки) спостерігається «переключення» уваги лінгвістів на план 
змісту та перевагу діахронічного аспекту. На третьому етапі (від 70-х 
років) структуралізм, розробивши свій методичний інструментарій 
строгого опису структури мовної системи, інтегрує з іншими галузями 
мовознавства.  

Незважаючи на певну обмеженість цілей, структуралізм ХХ ст., за 
твердженням Ю.О.Карпенка, «добре, часом блискуче розкрив специфіку 
мовних форм, глибоко з′ясувавши їх системний характер. Але ж мова 
існує не задля своїх форм, а для передання й збереження позамовної 
інформації, для чого й виробляє оптимальні форми. А з семантикою 
структуралізм впоратися не зміг»2. Розвиток сучасної лінгвістики і 

                                           
1 Гируцкий А.А. Общее языкознание. – Минск, 2001. – С. 157-158. 
2 Карпенко Ю.О. До проблеми футурологічної лінгвістики // Мовознавство. – 2004. – 

№ 4. – С. 9. 
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особливо її так званих «порубіжних» галузей поступово долає цю 
обмеженість, проте  сучасні здобутки мовознавчої науки немислимі без 
досягнень структуралізму.  

Аналіз структури мовної системи українськими мовознавцями        
20-30-х років ХХ ст. здійснювався на тлі зазначених змін у 
європейському теоретичному мовознавстві та “розгортався” в контексті 
загальної нормалізації української літературної мови. Перші праці, що 
відображають нові наукові тенденції, з’являються в лінгвістів доби 
українського політичного та культурного відродження, серед яких 
особливе місце належить Олені Курило (1890 – після 1946 р.). За 
твердженням Ю.В.Шевельова, “з усіх мовознавців-україністів 20-х років 
Курило була найбільш зацікавлена питаннями загальної фонетики та 
фонології”1. Проте в процесі аналізу фонологічної проблематики 
О.Курило доходить загальних методологічних висновків стосовно 
структури мовної системи у цілому. Так, у працях “Спроба пояснити 
процес зміни е, о в нових закритих складах у південній групі українських 
діялектів” (1928) та “Рецензия на Н.Дурново. Введение в историю 
русского языка” (1929) прагнення О.Курило “пов’язати пояснення всіх 
звукових змін з акцентологічною системою мови є не що інше, як спроба 
... загальне поняття взаємозв’язку мовних явищ розкрити через конкретні 
факти фонетичної системи”2.  Функціональний підхід до аналізу мови, 
що був методологічною основою Празької лінгвістичної школи, 
проголошено в тезі О.Курило: «Як функція соціяльна (курсив наш – І.К.) 
мова й не може мати сталих тенденцій, від соціяльних умов 
незалежних»3. Методологія структуралізму обумовлює перевагу 
синхронного аспекту в дослідженні мовних явищ, і в міркуваннях 
О.Курило про доцільність використання в лінгвістиці статистичних 
методів4. 

Фонологічна концепція О.Курило формувалася як продовження 
традицій Я. Бодуена де Куртене та Празької фонологічної школи. 
О.Курило відмовляється від фізіологічного розуміння фонеми, 
наголошуючи, що фонетика має бути філологічно-лінгвістичною 
наукою5; і хоча вона використовує поняття звука, а не фонеми, звук 
розуміється цілком “фонематично”: “як сума усіх тих звукових відтінків, 
що в нашій уяві об′єднана однією психофонетичною одиницею”6. 
Заслуговує на особливу увагу висновок О.Курило, у якому дослідниця, 
значно випереджаючи свій час, стверджує, що основою фонологічної 
системи є фонемні опозиції: “характеристична ознака кожної 
                                           

1 Шевельов Ю.В. Портрети українських мовознавців. – К., 2002. – С. 63. 
2 Там само – С. 86 
3 Курило О.Б. “До поняття “фонема” // ВУАН, Збірник секції граматики української 

мови. – 1930. – Т. 1. – С. 233. 
4 Там само. – С. 232. 
5 Курило О.Б. Рецензія на J.Forchhammer. Die Grudlage der Phonetik // Записки Іст.-філ. 

Відділу ВУАН. – 1926. – Т. 7-8. – С. 532. 
6 Там само. – С. 535. 
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фонологічної системи є взаємний стосунок фонем”1. Аналізуючи 
теоретичну спадщину О.Курило, Ю.Шевельов зазначив: “Те, що радше 
передчувалося й накреслювалося (в “Рецензії на J.Forchhammer. Die 
Grudlage der Phonetik” (1926) – І.К.), знаходить досить чіткі контури (в 
статті “До поняття “фонема” (1930) – І.К) – звичайно під впливом 
знайомства з працями попередників і провідників Празької фонологічної 
школи (Є.Поливанов, Яковлєв, Р.Якобсон), що їх авторка не раз і цитує в 
цій статті. Недаремно ця стаття у роки розгрому української науки в 
СССР дістала таку характеристику: “Стаття висвітлює матеріял з 
методологічних позицій суб’єктивного ідеалізму, повторює думки 
буржуазних мовознавців, еклектично застосовує їх у своєму 
визначенні… Все це дає підставу уважати, що в даному разі ми маємо 
очевидний вияв ворожої націоналістичної (! – Ю.Ш.) ідеології”2. На 
етапі надзвичайно значущих наукових здобутків у 1937 р. праця 
О.Курило була перервана  арештом, проте і на сьогодні її спадок вражає 
талановитістю та науковою сміливістю методологічних шукань.  

У 50-70-ті роки в українському мовознавстві спостерігається 
активізація інтересу до вивчення змістового плану мови, у контексті 
чого здійснюються спроби перенесення питання про мовні елементи у 
площину питання про співвідношення і функції складників мови. Цей 
період знаменується виходом праць І. І. Ковалика (1907-1989) з питань 
дериватології “Система словотвору як система систем” (1957), 
“Словотвір іменників у сербо-лужицьких мовах (1964)”, “Словотвір 
сучасної української літературної мови” (1979) та ін., у яких вчений не 
тільки обґрунтував необхідність виділення  словотвору як окремої 
підсистеми, а й довів, що принцип структурної організації елементів 
незмінно діє у словотворі, що становить ієрархічно впорядковану 
підсистему мови. На нижчій сходинці цієї ієрархії знаходяться 
словотвірний тип та словотвірна модель, що розуміється як його 
матеріальна основа. Структура словотвірного типу складається з таких 
елементів: 1) словотворчо-семантична єдність, 2) лексико-граматична та 
структурна єдність твірної основи, 3) тотожність афіксальної частини 
похідної основи. Сукупність словотвірних типів, що характеризується 
семантико-граматичною єдністю, утворюють словотвірний розряд. 
Словотвірні розряди зі спільним загальним значенням входять до складу 
словотвірної категорії. Сукупність словотвірних категорій у межах 
однієї частини мови становить словотвірний клас, а всі словотвірні класи 
об’єднані в систему словотвору 3.  

                                           
1 Курило О.Б. “До поняття “фонема” // ВУАН, Збірник секції граматики української 

мови. – 1930. – Т. 1. – С. 224. 
2 Шевельов Ю.В. Портрети українських мовознавців. –К., 2002. – С. 88. 
3 Ковалик І.І. Система словотвору як система систем // Доп. та повідомл. Львівського 

ун-ту. – Львів, 1957. – С. 59-63. 
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Слідом за Я.Бодуеном де Куртене та Ф.де Сосюром, І.І.Ковалик 
принципово дотримується розмежування мовного (абстрактного, 
«емного») та мовленнєвого (реального) планів дериваційних елементів, 
уводячи в науковий обіг поняття дериватема для позначення похідного 
слова, що має відповідну словотвірну форму та словотвірне значення; і 
розрізняючи поняття словотвірний – для позначення мовних 
(абстрактних) категорій і словотворчий – для позначення конкретних 
прикладів словотворення1. Праці І.І.Ковалика стали для вітчизняного 
мовознавства 50-70-х років досконалим зразком втілення 
структуральних методів у дослідження проблем слов′янського 
словотвору.  

Подальше поглиблення структуралістичних традицій в українському 
мовознавстві пов'язане з виходом у 70-80-ті р. міжвідомчого збірника 
“Структурна і математична лінгвістика”. У цьому збірнику вміщені 
праці Ф.О.Нікітіної з проблематики мовних рівнів та відношень між 
ними2; І.Б. Штерн, присвячені опису мотиваційної структури 
словотвірного гнізда3, М.М.Чемериса – з питань трансформаційної 
граматики у синтаксисі слов’янських мов4 та інших українських 
мовознавців. Мало не в кожному випуску збірника публікує статті один 
із засновників лінгвосеміотики в українському мовознавстві професор 
Київського національного університету Андрій Олександрович 
Білецький (1911-1995). Концептуальні положення А. О. Білецького щодо 
структури мовної системи представлені у наукових статтях 70-х років: 
“Система – інваріант синтаксичної системи” (1971), “Интегралы и 
дифференциалы в языковой системе” (1975), “Отношения компонентов 
языка” (1977), “Семиотический аспект языковой системы” (1979), 
“Система и несистема в естественном языке” (1977) та ін. Київський 
учений сам визнавав себе “заочним” учнем польського мовознавця Єжи 
Куриловича (1895 – 1978), що проявилося, передусім, у творчому 
продовженні дослідницької методології польського лінгвіста: виявлення 
особливостей функціонування ексформи (зовнішньої оболонки) та 
інформи (внутрішнього змісту) мовного знака, запровадження при 
аналізі структурних властивостей мовної системи єдиного 
функціонально-семіотичного підходу. Проте говорячи про успадкування 
ідей Є.Куриловича, один із численних учнів та послідовників 
А.О.Білецького професор С.В. Семчинський зауважив, що А. Білецький 
«не переймав концепції свого вчителя слово в слово, а використовував її 

                                           
1 Ковалик І.І. “Словотвірний” чи “словотворчий” // Культура слова. – Вип. 20.– С. 86-

87. 
2 Никитина Ф.А. Пересечение лингвистических уровней как способ их парадигмации // 

Структурная и математическая лингвистика. – К., 1976. – С. 30-10.  
3 Штерн И.Б. К понятию семантического гнезда // Структурная и математическая 

лингвистика. – К., 1976. – С. 40-46.  
4 Чемерис Н.Н. Взаимоотношения ситуаций в предложении // Структурная и 

математическая лингвистика. – К., 1976. – С. 46-51.  
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творчо й критично»1. Зіставлення фундаментальних тез учень 
Є.Куриловича та  А.О.Білецького важливе для розуміння шляхів 
формування української лінгвістичної думки щодо структури мовної 
системи, яка згодом знайшла відображення в посібнику А.О.Білецького 
«Про мову і мовознавство» (1996), підручниках С.В.Семчинського та 
М.П.Кочергана з загального мовознавства для студентів українських 
вузів. 

І Є.Курилович, і А.Білецький формувалися під впливом 
лінгвістичних ідей Ф. де Сосюра, Я. Бодуена де Куртене, представників 
Празького лінгвістичного гуртка. Крім того, Є. Курилович, на відміну 
від більшості вчених Східної Європи, перебував іще й під впливом 
данської глосематики, друкував свої праці у виданнях Копенгагенської 
школи. Статті Є. Куриловича, присвячені відповідній проблематиці, 
зібрані у книзі, виданій у Польщі в 1959 р., а в 1962 р. з’явилися в 
російському перекладі під назвою “Очерки по лингвистике”; праця  
“Лингвистика и теория знака” з цієї книги включена у хрестоматію 
В.А. Звегінцева. 

Теоретична спадщина А.Білецького охоплює практично всі галузі 
лінгвістики: порівняльно-історичне мовознавство, граматику, фонологію 
тощо, проте центральне місце у загальнолінгвістичних концепціях 
учених належить лінгвосеміотиці та вченню про структуру мовної 
системи.  

На час формування ідей Є.Куриловича та А.Білецького структура 
мовної системи вже отримала теоретичне осмислення в 
стратифікаційних концепціях мови ХХ ст., серед яких одним із перших 
було вчення Л. Єльмслева про два плани мови – вираження та змісту. 
Розмежування цих найважливіших складових стратумів мови становить 
основний методологічний принцип досліджень Є. Куриловича й 
А.Білецького. Проте “стратегічний” напрям наукового аналізу вчених 
був різним. Так, Є. Курилович, за влучною характеристикою 
Ф. Бацевича, прагнув до пошуків «спільного на різних рівнях мовної 
системи з метою надання цьому спільному статусу аксіоматичних рис, 
створення найрізноманітніших типологій (функцій і форм мовних 
одиниць,  співвідношень між одиницями та категоріями природних мов, 
синхронічних і діахронічних процесів тощо)»2. А.О. Білецький здійснив 
науковий задум побудувати модель так званої “ідеальної або потенційної 
мовної системи, яка б відбивала структурні та функціональні 

                                           
1 Семчинский С.В. Профессор Андрей Александрович Белецкий (Слово об учителе) // 

Известия Академии наук России. Серия литературы и языка. – М., 1997. – Т. 56. – № 4. – 
С. 61. 

2Бацевич Ф. М. Єдність мовної системи в концепції Є. Куриловича // Мовознавство. – 
1995. – № 1. – С. 6. 
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особливості індоєвропейських мов з урахуванням включення останніх у 
загальну семіосистему (всі знакові системи)”1.  

Найсуттєвішою спільною характеристикою концепцій мови 
Є. Куриловича й А. Білецького є принципове визнання відкритості та, як 
наслідку, динамізму мовної системи, що забезпечується 
функціонуванням мови2. Проте у трактуванні природи і характеру 
мовного динамізму вчені йшли різними шляхами. В основі динамізму 
мови, за Є. Куриловичем, лежить низка антиномій, найважливішими      
з-поміж яких є: 1) антиномія форми і функції; 2) антиномія форми і 
субстанції; 3) антиномія системи і тексту; 4) антиномія висловлення і 
змісту; 5) антиномія коду і повідомлення3. Ці антиномії, за трактуванням 
концепції Є. Куриловича Ф. Бацевичем, формують “найзагальніший тип 
ізоморфізму, який можна назвати “онтологічним”. Згаданий тип 
ізоморфізму обох сфер (звукової та семантичної – І.К.) виявляється в 
ізоморфізмі їхньої структури та функцій”4. На відміну від глосематиків, 
які не враховували при аналізі мови її зв’язків із суспільством, 
культурою та етнічним характером носіїв, Є. Курилович визнавав вплив 
соціального чинника на динамічні характеристики мови, не зводячи 
мову до системи “чистих відношень”. У статті “Лингвистика и теория 
знака” він писав: “Соціальний фактор, який, на перший погляд видається 
зовнішнім по відношенню до системи мови, у дійсності органічно 
пов’язаний з нею. Розширення вживання знака всередині системи є лише 
відображенням розширення його вживання в мовному колективі... Сфера 
вживання знака всередині системи відповідає сфері його використання в 
мовному колективі. Інакше кажучи, чим більш загальний (бідніший) 
зміст знака, тим ширша сфера його використання; чим специфічніше 
(багатше) зміст, тим вужча сфера використання не тільки внутрішнього 
(всередині системи), але й зовнішнього (в мовному колективі)”5. Вплив 
суспільного чинника на семантичну сферу мови безпосередньо 
пов’язаний з пізнавальною та мовною діяльністю носіїв; на звукову 
сферу – опосередкований і виявляється, за твердженям Ф. Бацевича, 
“насамперед у комунікативній функції мови. Такий ізоморфізм 
найважливіших сфер мови можна назвати “зовнішньосистемним”..., або 
“соціально-фоновим”6. 

Основою динамізму системи мови у вченні А.О. Білецького є певний 
процес, тому тільки “ізолювавши даний момент процесу, ми можемо 

                                           
1 Білецький А. О. Синтаксема – інваріант синтаксичної системи // Мовознавство. – 

1971. – № 5. – С. 13-14. 
2 Див. напр.: Белецкий А. А. Язык – динамическая система // Collegium. – 1994. – № 2-3. 

– С. 15-20. 
3 Курилович Е. Очерки по лингвистике. – М., 1962. – С. 215. 
4 Бацевич Ф. М. Єдність мовної системи в концепції Є. Куриловича // Мовознавство. – 

1995. – № 1. – С. 4. 
5 Курилович Е. Лингвистика и теория знака // Звегинцев В. А. История языкознания 

ХІХ–ХХ веков в очерках и извлечениях. – М., 1965. – Ч. 2. – С. 432. 
6 Бацевич Ф. М. Зазнач.праця. – С. 5. 
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вивчати його продукт, як рівновагу, як статику”1; і лише в такому 
випадку можна говорити про статику систем і динаміку процесів. 
Спираючись на сосюрівське протиставлення “мова-мовлення”, 
“статика-динаміка”, “синхронія-діахронія” тощо, і звідси, – 
“можливість (потенція)-реалізація”, систему природної мови вчений 
розглядає як певну абстрактну схему, що реалізується у конкретних 
висловлюваннях. Але між членами наведених опозицій можуть бути 
“проміжні” стани. Так, між можливістю та реалізацією може бути 
часткова реалізація, між системою та “несистемою” – відкрита система. 
Таким чином, у природній мові “поряд із припустимою статичною 
системою є ще й динамічна система, яку можна назвати також 
тенденцією до систематизації, або позитивним процесом”2. Отже, на 
будь-якому історичному етапі мова становить множину відносно 
статичних та відносно динамічних систем, пов’язаних не тільки 
внутрішньосистемними, а й міжсистемними зв’язками.    

Наведений матеріал свідчить, що при аналізі динамізму мовної 
системи Є. Курилович робить акцент на природі цієї властивості, а 
А.Білецький – на її прояві та функціонуванні, проте основу динамізму в 
концепціях обох учених становлять мовні суперечності (антиномії), 
співвідносні із сосюрівськими дихотоміями. 

Головною системною ознакою мовних елементів у концепції 
Є. Куриловича є, як уже було зазначено, ізоморфізм – функціонально-
структурна подібність різнопланових (фонетичних і семантичних) 
одиниць. Так, у статті “Лингвистика и теория знака” вчений розглядає, 
зокрема, структурну подібність таких на перший погляд 
«різносистемних» одиниць, як склад та речення: роль голосного звука у 
складі подібна до ролі присудка в реченні, роль підмета – до ролі 
ініціальної групи приголосних; класифікація голосних і приголосних 
аналогічні в нього класифікації слів за частинами мови і т. ін.3 Проведені 
паралелі між фонемою та її варіантами, морфемою й її варіантами; між 
словом та реченням. Спираючись на окремі постулати глосематики, на 
основі ізоморфізму елементів польський учений групує їх у класи та 
структури: “Найважливіша спільна риса, – пише він, – подвійне 
групування елементів: з одного боку – в структури, з другого – у класи. 
У сфері семантики речення складаються із слів, а ці останні належать 
класам, які називаються “частинами мови”. Семантика використовує два 
ряди термінів: синтаксичні, наприклад присудок, підмет, означення, 
обставина, і власне семантичні – дієслово, іменник, прикметник, 

                                           
1 Белецкий А. А. Система и несистема в естественном языке // Структурная и 

математическая лингвистика. – 1974. – № 2. – С. 22. 
2 Там само. 
3 Курилович Е. Лингвистика и теория знака // Звегинцев В. А. История языкознания 

ХІХ–ХХ веков в очерках и извлечениях. – М., 1965. – Ч. 2. – С. 421-432. 
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прислівник”1. За своєю природою класи – це опозитивні угруповання 
елементів, або “парадигматичний” ізоморфізм обох сфер мови2. 
Структура обох сфер характеризується функціонально-ієрархічною 
будовою, що виявляється, передовсім, у наявності конституційного 
(присудок у реченні, голосний у складі і т. д.) та комплементарного 
(підмет у реченні, приголосний у складі і т. д.) членів. Ізоморфізм 
мовних елементів у вченні Є.Куриловича не зводиться лише до 
формальної тотожності, а набуває функціональної значущості.  

Однією з головних характеристик структури мовної системи в її 
трактуванні А.О.Білецьким є анізоморфність мовних елементів, що 
проявляється в різних структурних та функціональних властивостях 
елементів внутрішніх підсистем (ендосистем) мови. Ідея ізоморфізму, на 
думку українського вченого, спрощує розуміння мовної системи. 
Наукове новаторство київського вченого полягає в тому, що він, по-
перше, диференціює основні та проміжні (відповідно – ендосистеми й 
діасистеми) підсистеми мови, останні з яких забезпечують взаємодію 
різних рівнів мовної системи; а, по-друге, здійснює диференціацію 
внутрішньомовної та зовнішньомовної ієрархії3. До основних ендосистем 
у концепції А.О.Білецького належать фонетична, семантична та 
синтаксична; до проміжних – морфонологічна та фразеологічна 
підсистеми. Докладний опис внутрішніх стратумів мовної системи та їх 
елементів міститься у рукописах навчальних програм з загального 
мовознавства, укладених ученим у 1972 та 1977 роках для студентів 
філологічного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, які збереглися в архівах професора С.В.Семчинського. 

Внутрішньомовну ієрархічність А.О. Білецький представляє таким 
чином (див. табл. 1):  

 
Таблиця 1. Внутрішньомовна ієрархічність у концепції А.О.Білецького 
Ступ. 

абстрагув. 
Назва системної величини Приклад 

5 Семіосистема Укр. мова 
4 Анасистема = сист. Ката систем Граматика укр. мови 
3 Катасистема = сист. Пара 

систем 
Словозміна укр. мови  

2 Парасистема = сист. Парадигм Відмінюв. іменників укр. 
мовою 

1 Парадигма Відмінювання слова діброва 
0 Текст По діброві вітер віє... 

                                           
1Там само. – С. 426. 
2 Бацевич Ф. М. Єдність мовної системи в концепції Є. Куриловича // Мовознавство. – 

1995. – № 1. – С. 4. 
3 Див.: Белецкий А. А. Интегралы и дифференциалы в языковой системе // Структурная 

и математическая лингвистика. – 1975. – № 3. – С. 17-21; Його ж. Язык – динамическая 
система // Collegium. – 1994. – № 2-3. – С. 15-20; Його ж. Система и несистема в 
естественном языке // Структурная и математическая лингвистика. – 1974. – № 2. – С. 20-
31. 
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Ієрархічні відношення визначають і структуру системних елементів. 
З цього погляду всі мовні елементи поділяються в А.О.Білецького на 
умовні інтеграли та диференціали. Так, морфема розглядається як 
інтеграл по відношенню до фонеми і як диференціал – по відношенню до 
лексеми; лексема є інтегралом для морфем та диференціалом до 
синтаксем і т.д.1 Інтегрально-диференціальні відношення між 
елементами є основою єдності структури мовної системи. 

Зовнішньомовна ієрархія зумовлена тим, що будь-яка мова 
(автосистема) існує у багатьох часових та просторових різновидах 
(відповідно – темпоральних та спеціальних, за термінологією 
А.О.Білецького). Крім того, сучасні мови функціонують у вигляді 
певних соціальних та індивідуальних ідіолектів. Різновиди 
темпоральних, спеціальних, соціальних форм і ідіолектів складають 
гіпосистеми мови. Іншими словами, гіпосистема – це окрема форма 
існування автосистеми, що їй належить нижча сходинка у 
зовнішньомовній ієрархії. Наступний ступінь абстрагування – 
епісистема – групи мов, подібних генетично, структурно чи за іншими 
ознаками. На цьому рівні можна говорити про типологічні властивості 
споріднених мов або про збіги, зумовлені ареальною близькістю мов. 
Проте визначити мовні універсалії можна лише на рівні гіперсистем – 
семіотичних систем вищого порядку, якими є мови у колі інших 
семіосистем2. Аналізовані положення концепції А.О. Білецького служать 
переконливим підтвердженням висновку А.А.Гіруцького: «З ідеями 
структуралізміу тісно пов’язана проблема знакової природи мови, яка 
залишається однією з центральних у сучасній лінгвістиці»3. 

Загальнолінгвістична концепція мови професора А. Білецького є 
досконалим прикладом творчого використання в українському 
теоретичному мовознавстві найкращих здобутків європейського 
структуралізму другого етапу, представленого, зокрема, у вченні про 
структуру мовної системи Є. Кириловича. 

Наукові публікації останніх років свідчать про подальше творче 
використання українськими вченими ідей, принципів і методів 
структуралізму при аналізі актуальної мовознавчої проблематики 
сьогодення. Так, ідеї ізоморфізму та «функціоналізації» мовних 
елементів лежать в основі наукових розвідок А.Н.Рудякова4; системно-

                                           
1 Белецкий А. А. Интегралы и дифференциалы в языковой системе // Структурная и 

математическая лингвистика. – 1975. – № 3. – С. 17-21. 
2 Белецкий А.А. Отношения компонентов языка // Структурная и математическая 

лингвистика. – 1977. – № 5. – С. 3-9; Його ж. Семиотический аспект языковой системы // 
Структурная и математическая лингвистика. – 1979. – № 7. – С. 11-18; Його ж. Система и 
несистема в естественном языке // Структурная и математическая лингвистика. – 1974. – 
№ 2. – С. 20-31. 

3 Гируцкий А.А. Общее языкознание. – Минск, 2001. – С. 170. 
4 Рудяков А.Н. Лингвистический функционализм и функциональная семантика. – 

Симферопль, 1998. – 224 с. 
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операційний методичний підхід, який «передбачає розгляд сутності 
об’єктів у єдиному комплексі з їхнім елементарним складом, функцією 
окремих складників, їхньою структурою, інтегрантами та історією»1, 
характеризує метатеорію мовознавства К.М.Тищенка. З позицій 
структурної лінгвістики (як «закриту організацію»), співвідношення 
«мова-система» та «мова-стандарт» розкриває Л.П.Васильєва, надаючи 
поняттю «мова-система» суто лінгвістичного, а «мова-стандарт» – 
соціолінгвістичного значення2; семантичні механізми породження 
смислів слів у різних висловлюваннях та різних ситуаціях під дією 
системно-структурних чинників досліджує Р.І.Дудок3. Методику 
структуралізму використовують Л.А.Лисиченко при виявленні основних 
модулів мовної картини світу4, О.Капленко – при аспектуалізації 
наративу як моделі світу5 тощо. Особливості складного процесу 
інтеграції структуральних традицій з тенденціями розвитку українського 
мовознавства новітнього часу, і особливо – його «порубіжних» галузей, 
можуть стати об′єктом окремого наукового дослідження.  

У цілому сучасний стан вивчення структури мовної системи свідчить 
про неупинний еволюційний поступ у розвитку українського 
теоретичного мовознавства від аналізу та опису «внутрішньомовних» 
структурних характеристик до з’ясування функціонального потенціалу 
цих характеристик у спільному широкому колі семіосистем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Тищенко К. Метатеорія мовознавства. – К., 2000. – С. 40.  
2 Васильєва Л.П. До питаня про співвідношення мови-системи та мови-стандарту // 

Мовознавство. – 2002. – № 2-3. – С. 49-50. 
3 Дудок Р.І. Системність та структурність мови // Мовознавство. – 2003.– № 5. – С. 26-

29. 
4 Лисиченко Л.А. Структура мовної картини світу // Мовознавство. – 2004. – № 4. – 

С. 8-13. 
5 Капленко О. Наратив як модель світу // Слово і час. – 2003. – С. 10-16. 
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Олексенко В.П. (Херсон) 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КАТЕГОРІЙНОГО  

СЛОВОТВОРУ 
 

У статті досліджуються теоретичні засади категорійного 
словотвору. Автор переконаний, що категорійний словотвір 
підпорядкований категорійному синтаксису, а формування дериваційних 
категорій – це наслідок синтаксичних процесів, які відбуваються на 
перетині синтаксису та словотвору. 

 
Нині сучасна лінгвістика помітно розширює об’єкти свого вивчення, 

залучаючи до парадигми наукового пошуку проблеми функціонування 
мовних одиниць у граматичному ладі мови.  

Граматичний напрям наукових досліджень в Україні у 80-ті рр. 
ХХ ст. зазнав якісних змін під впливом функціональної граматики 
інтеграційного типу, яка орієнтувала на вивчення й опис 
закономірностей функціонування граматичних одиниць у взаємодії з 
елементами різних мовних рівнів на спільній семантичній основі1. Такий 
принцип функціонального аналізу було використано у словотворі. 

На сучасному етапі розвитку української дериватології спостерігаємо 
намагання систематизувати словотвірні одиниці на нових 
концептуальних чи методичних засадах, переглянути й уточнити деякі 
наукові поняття, що сформувалися впродовж кількох десятиліть 
становлення дериватології як науки. Ці тенденції засвідчують такі 
монографічні праці, як «Морфеміка української мови» О.К. Безпояско і 
К.Г. Городенської2, у якій словотворчі афікси української мови на 
спільній семантичній основі вперше згруповано у функціонально-
семантичні поля, які відрізняються від полів функціональної граматики 
тим, що вони сформовані з одиниць одного рівня – морфем. Підставою 
для об’єднання їх у функціонально-семантичні поля слугували функції 
дериваційних суфіксів та префіксів, виокремлені на основі семантичних 
функцій їх корелятів у вихідних структурах. На відміну від традиційної 
морфеміки у цій праці з функціональної морфеміки словотворчі афікси 
слугували формальними виразниками аргументної (непредикатної) та 
предикатної семантики, що ґрунтується на семантичних функціях 
компонентів у власне-семантичній структурі речення; «Українська 
словотвірна дериватологія» В.О. Горпинича3, у якій по-новому 

                                           
1 Бондаренко А.В.  Функциональная граматика. – Л.: Наука, 1984. – С. 5. 
2 Безпояско О.К., Городенська К.Г.  Морфеміка української мови. – К.: Наук. думка, 

1987. – 211 с. 
3 Горпинич В.О. Українська словотвірна дериватологія: Навч. посіб. – Дніпропетровськ, 

1998. – 189 с. 
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витлумачено кілька засадних понять словотвору, зокрема такі, як 
словотвірна похідність, твірна основа, словотворчий формант і спосіб 
словотворення, а також праця «Суфіксальна підсистема сучасної 
української літературної мови: будова та реалізація» 
Є.А. Карпіловської1, автор якої, використавши нову ідеологію 
моделювання мови та найповніший генеральний реєстр слів, створила 
оригінальний комплексний опис суфіксальної підсистеми сучасної 
української літературної мови, запропонувала модель функціональної 
суфіксальної граматики, що графічно репрезентує суфіксальну 
підсистему в статиці й динаміці. 

Абсолютно новим, етапним у розвитку сучасної української 
дериватології став категорійний підхід до аналізу похідних одиниць, 
який уможливив виокремлення категорійного словотвору, теоретичні 
засади якого викладено в працях І.Р. Вихованця та К.Г. Городенської2. 
Цей підхід зумовлений категорійним підходом до вивчення граматики, 
який передбачає виділення з позицій категорійності трьох граматичних 
підсистем – категорійного синтаксису, категорійної морфології та 
категорійного словотвору3, які перебувають у тісній взаємодії, а також 
тим, що в цій тріаді йому (категорійному словотвору – В.О.) відведено 
проміжне місце між категорійним синтаксисом і категорійною 
морфологією, оскільки категорії словотвору формуються на основі 
синтаксичних структур, використовуючи для свого оформлення 
морфологічну одиницю – морфему. 

Виділення категорійного синтаксису, категорійної морфології і 
категорійного  словотвору передбачає розв’язання проблеми їх ієрархії. 
Вихідним є теоретичне положення про те, що категорійному 
синтаксисові належить вирішальна роль у функціональній спеціалізації 
граматичних явищ. Категорійна морфологія підпорядковується  
категорійному синтаксисові, закріплює у граматичних формах опорні 
пункти  взаємодії цих двох граматичних рівнів. Синтаксису в цій 
концепції підпорядковано й категорійний словотвір, оскільки 
формування словотвірних категорій структурує речення як основну 
синтаксичну одиницю4. Якщо одиниці морфології та синтаксису і 
притаманні їм категорії опрацьовані докладно, то словотвірні категорії 
перебувають на початковій стадії свого виокремлення.  

                                           
1 Карпіловська Є.А.  Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: 

будова та реалізація. – К.: Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 1999. – 297 с. 
2 Городенська К.Г.  Проблеми виділення словотвірних категорій (на матеріалі 

іменника) // Мовознавство. – 1994. – № 6. – С. 22-28; Городенська К.Г. Синтаксичні засади 
категорійного словотвору // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. 
М.Коцюбинського. Зб. наук. пр. – Серія: Філологія. – Вінниця: ВДПУ, 2000. – Вип. 2. – 
С. 6-9.  

3 Вихованець І.Р. Теоретичні засади категорійної граматики української мови // Наукові 
записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Зб. наук. пр. – Серія: 
Філологія. – Вінниця: ВДПУ, 2000. – Вип. 2 – С. 3-6.  

4 Там само. – С. 3-6. 
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Словотвірні категорії посідають особливе місце в граматиці 
категорійного типу. Тому можемо стверджувати, що словотвірні 
категорії є втіленням відповідних синтаксисо-словотвірних процесів. 
Виникнення нового деривата відбувається на основі відповідної техніки, 
яку забезпечує синтаксична система мови. Саме тут структурується 
дериват і відповідно здійснюється його мотивація на основі базових 
номінацій. Одиницями словотвірного рівня є дериваційний крок, 
словотвірна структура слова, словотвірне гніздо і словотвірний ряд. 
Напрям дериваційного процесу визначає синтаксичний лад мови, де 
виявляємо здатність морфологічних одиниць здійснювати інші функції 
інших лексико-граматичних класів1 

Поняття словотвірної категорії не є новим у словотворі. І.І. Ковалик, 
який уперше представив словотвірну систему української мови як 
ієрархічно впорядковану, виділив їй проміжне місце між словотвірним 
класом і словотвірним розрядом. Вона позначала таке «загальне 
абстрактне поняття, до складу якого входить сукупність усіх 
підпорядкованих йому словотвірних розрядів, об’єднаних одним дуже 
загальним значенням». Словотвірний розряд, у свою чергу, охоплював 
«усю сукупність семантично однорідних словотворчих типів, тобто ряд 
словотворчих типів, споріднених лексико-семантичною єдністю». 
Наприклад, «усі словотворчі типи, які означають назви місця, 
об’єднуються у словотворчий розряд назв місця (nomina loci), сукупність 
усіх словотворчих типів на означення знаряддя дії являє собою 
словотворчий розряд назв знаряддя дії (nomina instrumenti), сума всіх 
словотворчих типів, які означають виконавців дії, утворює словотворчий 
розряд назв діячів (nomina agentium); усі словотворчі типи, що 
означають назви осіб за їх зовнішніми ознаками або за їх внутрішніми 
якостями, групуються у словотворчому розряді атрибутивних назв 
(nomina attributiva)»2. 

До складу словотвірного розряду назв за національною чи 
територіальною належністю (nomina nationalia, regionalia ets) входять усі 
відповідні словотвірні типи. 

Звичайно, що всі вони в межах того чи того розряду неоднаковою 
мірою виявляють продуктивність. Крім продуктивних, на сучасному 
етапі розвитку системи словотвору української мови, маємо 
малопродуктивні або цілком непродуктивні словотвірні типи. 

Питання про правомірність виділення словотвірних категорій 
порушувало багато мовознавців II половини XIX – I половини XX ст. 
Так, зокрема, М.В. Крушевський згадував про категорії словотворення, у 

                                           
1 Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична 

структура речення. – К.: Наук. думка, 1983. – С. 155. 
2 Ковалик І.І. Питання слов’янського іменникового словотвору. – Львів: Вид-во Львів. 

ун-ту, 1958. – С. 10-11. 



Україна – мова 
 

 351

межах яких постійно відбувається  процес у напрямі структурної 
однотипності або усамостійнення1. 

В.О. Богородицький в основу вчення про словотвір поклав аналіз 
тільки суфіксальних категорій, за допомогою яких кваліфікував у мові 
всю різноманітність предметів світу, чим він дуже обмежив сам предмет 
вчення про словотвір2.  

О.О. Потебня цікавився природою словотвірних категорій та 
історичними закономірностями розвитку таких категорій, як категорія 
дії, збірних і абстрактних іменників – у їх зв’язку з розвитком частин 
мови3. На його думку, у назвах дії етимологічно вміщається значення 
місця, результату та знаряддя дії, а інколи ще й діяча чи виконавця дії. 

Термін «словотвірна категорія» вживав і О.М. Пєшковський, коли 
писав, що «навіть суто словотвірні категорії, як зменшеність і 
збільшеність, збірність тощо нерозривно пов’язані з синтаксисом...» та 
що «без форми словотвірних категорій можна користуватися мовою, а 
без форми словотворенням ні». Словотвірні категорії він називав 
несинтаксичними. Кожна несинтаксична категорія, – відзначав 
О.М. Пєшковський, – вносить той чи той відтінок у значення слова 
(множинність чи одиничність, збільшеність чи зменшеність, збірність чи 
неподільність тощо)4. 

В.В. Виноградов виділяв у словотвірних категоріях два аспекти: 
структурно-граматичний і семантико-лексикологічний. Він 
характеризував відношення словотвірних категорій до граматичних і 
лексичних, указував на тенденцію до концентрації словотвірних типів у 
межах окремих словотвірних категорій та на процес спеціалізації таких 
типів, ілюструючи це на словотвірній категорії абстрактності5. 

В.І. Дорошевський уживав термін «словотвірна категорія» в 
широкому розумінні, незважаючи на лексико-семантичний бік 
утворення, відзначаючи, що «в одній словотвірній категорії вміщаються 
формації (утворення) з найрізноманітнішими реальними значеннями, і ця 
різноманітність виявляється в межах формацій, утворених за допомогою 
того самого форманта»6. 

Цілком очевидно, що словотвірну категорію кваліфіковано за 
різними і до того ж за іншими критеріями, ніж морфологічну категорію в 

                                           
1 Крушевский Н.В. Очерки науки о языке. – Казань, 1883. – С. 108-125.  
2 Богородицкий В.А. Общий курс русской грамматики. – 5-е изд. – М.; Л.: Соцэкгиз, 

1935. – С. 136.  
3 Потебня А.А. Из записок по русской грамматике: В 4 т. – М.: Учпедгиз, 1958. – Т. 1 – 

2. – 536 с.; М.: Просвещение, 1968. – Т. 3. – 551 с.; 1985. – Т. 4. – Вып. 1. – 287 с.; 1977. – 
Т. 4. – Вып. 2 – 406 с.  

4 Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – 7-е изд. – М.: Учпедгиз, 
1956. – С. 10-30, 86.  

5 Виноградов В.В. Современный русский язык. Морфология: Курс лекций. –М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1952. – С. 119-122. 

6 Doroszewski W. «Nomina Loki» jako kategoria słowotworcza // Słavia. – 1962. – R. ХХХІ. 
– S. 342-347.  
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однобічному, семантичному або двобічному, семантико-граматичному 
трактуванні. 

В однобічній, або семантичній концепції граматичну категорію 
визначали лише як граматичне значення без вказівки на засоби його 
формального вираження. Таке тлумачення, на думку більшості 
мовознавців, широке й нечітке, бо не дає критеріїв розмежування 
морфологічних, синтаксичних та словотвірних категорій1. 

Двобічна, або семантико-граматична концепція враховує не лише 
граматичне значення, а й формальні засоби його вираження. Причому їх 
подають або як сукупність, а граматичну категорію відповідно як єдність 
граматичного значення і засобів її формального вираження2, або як 
протиставлені один одному ряди форм. За наявності тільки одного 
граматичного значення, вираженого однією формою, не відбувається 
граматична категоризація значення3. Мінімальний вияв граматичної 
категорії двочленний. Двочленною, наприклад, в українській мові є 
категорія числа іменника, що об’єднує два граматичних значення – 
однину й множину. До тричленних належить категорія роду іменників. 
Як шестичленну кваліфікують граматичну категорію відмінка4. 

Умовою виокремлення граматичної категорії є протиставлення 
системи рядів форм у межах спільного граматичного значення. «Цей 
підхід до тлумачення граматичної категорії найпоширеніший у 
мовознавстві, але не може вважатися універсальним, – зауважує 
К.Г. Городенська, – оскільки його основний критерій – наявність 
опозицій, протиставлень рядів форм – не може бути застосованим для 
виділення, наприклад, синтаксичних категорій»5. О.В. Бондарко у 
зв’язку з цим зазначав, що в мові виділяються опозиції активних і 
пасивних конструкцій, стверджувальних і заперечних, розповідних і 
питальних речень, але їх не можуть сформувати такі синтаксичні 
величини, як просте речення, підмет, предикативність та ін.6 

Основний критерій виділення морфологічних категорій не може бути 
використаним і для виділення словотвірних категорій. Дослідники 
відзначають, що тут ситуація значно складніша, ніж у синтаксисі, бо в 
словотворі опозиції дериватів за допомогою словотворчих засобів у 
межах спільного словотвірного значення взагалі не формуються. Саме це 

                                           
1 Городенська К.Г.  Проблеми виділення словотвірних категорій (на матеріалі 

іменника) // Мовознавство. – 1994. – № 6. – С. 23. 
2 Городенська К.Г. Синтаксичні засади категорійного словотвору // Наук. записки 

Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Зб. наук. пр. – Серія: Філологія. – 
Вінниця: ВДПУ, 2000. – Вип. 2. – С. 301.  

3 Бондарко А.В. Теория  морфологических категорий. – Л.: Наука, 1976. – С. 29-30.  
4 Безпояско О.К. Іменні граматичні категорії (функціональний аналіз). – К.: Наук. 

думка, 1991. – С. 13.  
5 Городенська К.Г.  Проблеми виділення словотвірних категорій (на матеріалі 

іменника) // Мовознавство. – 1994. – № 6. – С. 23.  
6 Бондарко А.В. Теория  морфологических категорий. – Л.: Наука, 1976. – С. 15. 
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й спонукало мовознавців до вироблення критеріїв виділення 
словотвірних категорій. На думку К.Г.Городенської, воно стало 
можливим у зв’язку з новим підходом до пояснення природи 
словотвірних процесів, який ставить словотвір у пряму залежність від 
синтаксису1. Синтаксисові підпорядковані словотвірні категорії, бо 
формування їх [словотвірних категорій – В.О.] відбувається на 
синтаксичній основі, відповідно до чинних словотвірних моделей і за 
допомогою наявних у мові морфемних засобів. 

Відповідно суфіксальні й префіксальні деривати є конденсатами 
семантично елементарних речень або формально-граматичними 
репрезентаціями предикатно-аргументних структур, а суфікси та 
префікси, що входять до їх складу, – виразниками значень предикатів 
або аргументів, тобто значення предикатних та непредикатних 
компонентів категорізується за допомогою словотворчих суфіксів. 

Синтаксичний дериват, за Є.Куриловичем, – це форма з тим же 
лексичним змістом, що й у вихідної форми, але з іншою синтаксичною 
функцією2.  

Це означає, що словотвірні категорії фактично є наслідком 
синтаксичних процесів, властивих граматичному ладові мови,  
утворюються на перетині синтаксису і словотворення. Основою 
міжкатегорійної взаємодії похідних іменників є, з одного боку, 
вмотивованість їх формально-граматичних структур семантично 
елементарними простими реченнями з дієслівним предикатом дії і, з 
другого боку, поліфункціональність дериваційних засобів, що беруть 
участь в оформленні іменникових похідних, які належать до різних 
словотвірних категорій. 

Отже, новий підхід до виділення словотвірних категорій, який 
пропонують українські мовознавці, принципово відрізняється від 
згаданих вище спроб. Він опертий на синтаксичні засади, тоді як у 
традиційному афіксальному словотворенні дериваційні процеси пявляли 
собою умотивоване поєднання твірної основи і словотворчого 
форманта3. Центральна роль синтаксису, – вважає І.Р. Вихованець, – 
зумовлена, передусім, регулювальним впливом семантико-синтаксичної 
структури речення, що дає змогу виділити позиційне словотворення4. У 
семантико-синтаксичних позиціях трьох непредикатних компонентів – 
суб’єктній, інструментальній та локативній дво- та трикомпонентні 
семантично елементарні речення, розчленовані на означуване й 

                                           
1 Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична 

структура речення. – К.: Наук. думка, 1983. – С. 152-212.  
2 Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая: К теории частей 

речи // Кирилович Е. Очерки по лингвистике. – М.: Изд-во иностр. лит., 1962. – С. 60-61. 
3 Клименко Н.Ф. Про закономірності сполучуваності афіксів сучасної української мови 

// Мовознавство. – 1968. – № 6. – С. 17.  
4 Вихованець І.Р. Теоретичні засади категорійної граматики української мови // Наукові 

записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Зб. наук. пр. – Серія: 
Філологія. – Вінниця: ВДПУ, 2000. – Вип. 2 – С. 3. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том Х 
 

 354

означення, згортаються в реальні іменники. Саме семантико-синтаксичні 
функції цих компонентів служать підставою для виділення трьох 
основних словотвірних категорій непредикатного характеру – 
суб’єктної, яка об’єднує значення суб’єкта дії та суб’єкта стану, 
словотвірної категорії інструменталя та локатива. Словотвірний статус 
цих категорій засвідчує те, що семантико-синтаксичні функції 
непредикатних компонентів у структурі похідних іменників реалізують 
словотворчі суфікси1. 

Важливе  значення, – продовжує далі І.Р. Вихованець, – має 
синтаксис внаслідок впливу структур плану словосполучення, які 
згортаються в реальні іменники в будь-якій позиції. На цьому 
ґрунтується непозиційне словотворення2. Словотвірно категоризуються 
значення залежних предикатних компонентів (супровідних предикатів) 
таких словосполучень, що слугують підставою для виділення 
словотвірних категорій супровідно-предикатного, або предикатного 
характеру3. Їх розмежовують залежно від кількісних значень 
супровідних предикатів, категоризованих за допомогою іменникових 
словотворчих суфіксів та префіксів. Здебільшого виділяють чотири 
словотвірних категорії: збільшеності (аугментативності), зменшеності 
(демінутивності), збірності та одиничності. Відома спроба об’єднати їх 
як підкатегорії в межах категорії (чи надкатегорії) кількості4. Намагання 
створити адекватну класифікацію кількісних словотвірних категорій 
іменників зумовило виділення таких категорій, як збільшеність-
експресивність та зменшеність-експресивність замість категорій 
збільшеності та зменшеності5 або одночасно всіх цих чотирьох 
словотвірних категорій6. Останнім часом дослідники наполягають на 
виокремленні словотвірної категорії експресивності, що об’єднує 
словотворчі суфікси, за допомогою яких категоризується емоційно-
експресивне забарвлення похідних іменників7. 

Синтаксичне підґрунтя мають, нарешті, і ті словотвірні категорії 
іменників, які за допомогою словотворчих суфіксів категоризують лише 
граматичну субстантивацію (граматичне опредметнення) дієслівних 
предикатів із значеннями дії і стану та предикатів якості, виражених 
предикативними прикметниками; граматичної субстантивації вони 
                                           

1 Городенська К.Г. Синтаксичні засади категорійного словотвору // Наук. записки 
Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського. Зб. наук. пр. – Серія: Філологія. – 
Вінниця: ВДПУ, 2000. – Вип. 2. – С. 6.  

2 Там само. – С. 6. 
3 Там само. – С. 7. 
4 Городенська К.Г.  Проблеми виділення словотвірних категорій (на матеріалі 

іменника) // Мовознавство. – 1994. – № 6. – С. 26-27.  
5 Безпояско О.К., Городенська К.Г. Морфеміка української мови. – К.: Наук. думка, 

1987. – С. 92-95.  
6 Городенська К.Г.  Проблеми виділення словотвірних категорій (на матеріалі 

іменника) // Мовознавство. – 1994. – № 6. – С. 22-28.  
7 Там само. 
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зазнають, потрапляючи в комунікативну позицію теми і відповідно – 
формально-граматичну позицію підмета наступного речення. 
К.Г. Городенська об’єднує їх у словотвірну категорію граматичної 
субстантивації1. 

Виділення словотвірних категорій на синтаксичних засадах 
практично лише починає здійснюватися.  

В україністиці синтаксичний підхід до виділення словотвірних 
категорій реалізований на матеріалі іменника2. 

Першим монографічним дослідженням іменникового словотворення 
на засадах категорійного словотвору стала праця “Словотвірні категорії 
суфіксальних іменників” В.П.Олексенка3, у якій автор реалізував 
засадничу ідею підпорядкування категорійного словотвору 
категорійному синтаксису і виокремив чотири (для суфіксальних 
іменників – три) типи словотвірних категорій: 

1) словотвірні категорії непредикатного характеру, що формуються 
на основі елементарних речень у непредикатній семантико-синтаксичній 
позиції складної конструкції; 

2) словотвірні категорії супровідно-предикатного характеру; 
3) словотвірні категорії, що реалізують граматичні функції 

словотворчих суфіксів; 
4) словотвірні категорії, що є наслідком універбації елементарного 

речення. 
Найновіші праці з проблем категорійної дериватології, що з’явилися 

останнім часом, є свідченням часткової реалізації категорійного підходу 
до аналізу похідних прикметників4 і дієслів5. 

Отже, категорійний словотвір підпорядкований категорійному 
синтаксису, а формування дериваційних категорій – наслідок 
синтаксичних процесів, що відбуваються на перетині синтаксису та 
словотвору. 
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Ковальчук Н.П. (Рівне) 

 
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ  

ТА СТАНОВЛЕННЯ  ЕЛЕМЕНТІВ  
УКРАЇНСЬКОЇ  ПУНКТУАЦІЙНОЇ  СИСТЕМИ  

(лінгвістичний та методичний аспект) 
 

У статті розглядяється питання історії виникнення та 
становлення елементів української пунктуаційної системи XV – ХХ 
століть. Подаються класифікації розділових знаків та їх значення. 
Зазначаються певні українські методичні посібники, у яких 
розглядаються елементи пунктуаційної системи, умови та способи їх 
використання на письмі.   

 
Українська пунктуація ще більш, ніж український правопис взагалі, є 

продукт історичний, традиційний, і відповідність її мовним фактам 
тільки приблизна, відносна. Стара пунктуаційна мовна система в тому 
вигляді, у якому її стали вживати (за мовними зразками і через російське 
посередництво) в ХVIII – XIX ст., на думку мовознавців, ніколи не 
дотримувалася своїх принципів, була непослідовною й далеко не завжди 
відповідала справжнім фактам мови1. 

До цього часу не існує ґрунтовних досліджень, присвячених історії 
виникнення та становлення української пунктуаційної системи, 
лінгводидактичної її інтерпретації. Існують лише поодинокі спеціальні 
посібники, випущені в 30-40-х роках ХХ століття (Л. Булаховський, 
В. Курдишовський), а на сучасному етапі розвитку української 
лінгвістики пунктуація, на жаль, розглядяється принагідно, у зв’язку з 
описом синтаксичних понять (В. Іваницька, К. Шульжук) або в 
прагматичному аспекті: як сукупність правил та норм їх уживання 
(А. Бурячок, М.Плющ, І. Ющук). В українській лінгводидактиці також 
домінує практичний підхід, за яким пунктуація вивчається як результат 
засвоєння синтаксичної теорії (Біляєв О.М., Пентилюк М.І., 
Ткаченко Є.М.). 

Проблема – надзвичайно актуальна, оскільки, по-перше, вона 
безпосередньо пов’язана з вивченням історії розвитку і становлення 
української мови, по-друге, врахування теоретичних засад української 
пунктуації сприятиме підвищенню загальної культури мовлення, 
формуванню національно свідомої мовної особистості. Дослідження 
виконується згідно з тематичним планом науково-дослідної роботи 
кафедри методики викладання та культури української мови 
Рівненського державного гуманітарного університету. 

                                           
1 Булаховський Л.А. Українська пунктуація. Розділові знаки. – К.; Л.: Рад. школа, 1947.  
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Тому предметом нашого дослідження стала українська пунктуаційна 
система та етапи розвитку методики пунктуації. Мета наукової розвідки 
полягає у з’ясуванні історії виникнення елементів української 
пунктуаційної системи (синхронічний та діахронічний аналіз), розгляд 
основних тенденцій у вивченні пунктуаційного матеріалу в школах 
різного типу. 

Рукописам до ХVI століття не був характерний поділ слів. Розділові 
знаки ставилися в інтервалах між нерозмежованими відрізками тексту. 
Як вважає Б.І.Осипов, давньоруська пунктуація спиралася на 
комунікативно-синтаксичний принцип. Розділові знаки 
використовувалися для членування тексту на окремі синтагми, тобто 
вирішальну роль у розташуванні внутрішніх фразових розділових знаків 
відігравало актуальне членування речень, а не структура членів 
речення1. 

У рукописних пам’ятках XI – XIV століть вживалися такі розділові 
знаки: крапка, хрест, вертикальна хвиляста лінія – емійця, комбінації 
крапок. Б.І.Осипов відзначає, що характерною лінією маси рукописів є 
відсутність протиставлення внутрішьофразової і міжфразової 
пунктуації2. Навіть якщо розташовували будь-який знак у середині 
абзаца за межами значення звичайної крапки, то вживання його нічим не 
відрізнялося від крапки: знаки могли стояти після кінцевої і незакінченої 
синтагми. 

Науковці  підкреслюють визначне значення Остромирової євангелії 
(1056 – 1058 р. р.) в історії пунктуації3. Це одна з небагатьох рукописних 
пам’яток, у яких спостерігається протиставлення внутрішньофразової і 
міжфразової пунктуації. В Остромировій євангелії використовувалися 
такі розділові знаки: крапка, хрест, емійця. За спостереженнями 
Б.І. Осипова, кінці речень частіше всього розмежовувалися хрестами, а 
крапки й емійці позначали межі синтагм4; таким чином, хрест, як 
пунктуаційний знак міжфразового членування тексту, протиставлявся 
знакам внутрішньофразового членування – крапці й емійці. 

Для членування рядка дещо пізніше  починають застосовувати кому, 
крапку з комою, двокрапку. Розмежовуються крапки різних видів: 
крапка у середині рядка та власне крапка, яка ставилася внизу, причому 
крапки могли бути різного розміру і кольору. 

З XV століття з’являється кома, згодом у 1513 р. під впливом 
граматики венеціанського друкаря А. Мануція входить в ужиток низка 
інших розділових знаків, використання яких уже пов’язане з певними 
нормами. 

                                           
1 Осипов В.И. История русской орфографии и пунктуации. – Новосибирск: Изд. 

Новосиб. ун-та, 1992. – С. 179-182.  
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Там само. – С. 10. 
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Типовим для пам’яток XV – XVII століть є те, що вони 
використовують більше одного знака. Потрібно, напевне, зважати на 
прагнення розмежувати міжфразове і внутрішньофразове членування. 
Хрест у цю епоху перестав уживатися в рукописних пам’ятках. Функцію 
міжфразового членування, тобто завершення речення, починає 
виконувати лише крапка. Так, у розділі граматики Лаврентія Зизанія 
“Про крапки” (1596 року) крапка – це знак, що вказує на цілком 
завершений смисл висловлювання1. Таким чином, до кінця XVI століття 
крапка набула сучасної  функції – завершення речення. 

Історики розвитку мови  відносять до цього часу появу й інших 
розділових знаків – питального й окличного. 

Упродовж ХVІ і наступного століть у різних західноєвропейських 
граматиках намагалися врегулювати вживання розділових знаків, 
формуючи їх теоретичні засади. Практично елементи пунктуаційної 
системи використовувалися на письмі та у друці східних слов’ян, 
зокрема у граматиках М. Грека, Л. Зизанія, М.Смотрицького. 

Знак оклику в пунктуації із сучасним значенням відомий з XVI 
століття, хоча написання і назва цього знака змінювалася. Спочатку він 
нагадував крапку з комою (кома могла ставитися і зверху, і знизу під 
крапкою), у “Граматиці” Л. Зизанія (1596) мав назву підстілля, а в 
“Граматиці” М. Смотрицького (1619) – питальна. У граматиці 
М.В. Ломоносова цей знак уже мав сучасне написання і назву – знак 
питання (?)2. 

Знак питання введено в українську пунктуацію на початку XVII 
століття. Спочатку цей знак мав назву – дивна (М. Смотрицький) чи 
дивний знак3.² Пізніше у пунктуацію було введено трикрапку. Вперше 
почала застосовуватися в письменників XVIII століття, а 
кодифікаційною стала лише у першій третині ХІХ століття.  

У 1815 р. у Харкові було видано методичний посібник “Краткія 
правила россійского правописания” без зазначення імені автора. В ній 
багато уваги приділено пунктуації, правилам уживання розділових 
знаків. Окремий параграф присвячений питанню “О разстановке и 
действїяхъ голоса при чтении по правописанїю”. Автор звертає увагу на 
те, що після коми потрібно спинятися так довго, щоб можна було 
вимовити слово один; після крапки, знаків запитання, оклику, тире – раз, 
два, три, чотири; слова в лапках (вносные знаки) читати голосно; слова 
у дужках (вместительные знаки) читати тихим голосом, швидше4. Отже, 

                                           
1 Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О.О. 

(співголови), М.П. Зяблюк та ін. – К.: Українська енциклопедія, 2000. – С. 502. 
2 Иванова В.Ф. История и принципы русской пунктуации: Уч. пособие. – Л.: Изд. 

Ленингр. ун-та, 1962. – С. 11-13.  
3 Греч Н. И. Пространная русская грамматика, изданная Николаем  Гречем. – 2-е изд., 

испр. – СПб., 1830. – 408 с. 
4 Краткія Правила россійского правописания. – Харьков: Университет, 1815. – 36 с. 



Україна – мова 
 

 359

вже на початку ХІХ століття зверталася увага на роль пунктуаційних 
знаків у ритмомелодиці мовлення. 

1876 р. у Львові О. Партицький видав “Граматику руского языка”. В 
окремому параграфі розглядаються правила розстановки розділових 
знаків: “протинка” (кома), “знакъ середній  або  крапка зъ протинкою”,  
“двокрапка або двоточка”, “крапка або точка”, “остановка” (тире), 
“точки” (...), “знак питайний”, “знак виклику”, “знаки наведення” 
(лапки), “знак сполучення” (дефіс), “скобки”1. 

До середини ХІХ століття всі розділові знаки вже ввійшли до складу 
пунктуаційної системи. В. Класовський, який вивчав історію пунктуації, 
вже у цьому столітті зазначив, що розділові знаки (у синтаксичному 
розумінні) – можна вирізняти лише з появою книгодрукування, хоча 
вони існували ще в епоху посиленого розповсюдження рукописів, для 
літературного і наукового збагачення суспільства, у XV столітті, а може 
і раніше2. 

В. Сімович уже на початку ХХ століття виокремлює у підручнику 
“Практична граматика української мови” частину “Розділові знаки 
(перенесення)” з  поясненням, коли ставиться “точка, запинка” (кома), 
“середник” (крапка з комою), “двоточка”, “питайник”, “вкаличник”, 
“перестанок”, “павза” (тире), “наводні знаки” (лапки), “скобки”, 
“розділка” (дефіс).  

У першій половині ХХ століття починається дослідження з 
методичної інтерпретації пунктуаційної теорії до потреб школи. У 
1928 р. вийшов посібник “Розділові знаки” М. Грунського та 
М. Мироненка, у вступі до якого йдеться про значення розділових 
знаків, їх інтонаційне вираження, способи вироблення вміння правильно 
вживати їх на письмі, оскільки “від того, як розділові знаки поставлено, 
міняється характер та значення, а часом і зміст цілої фрази”3. 

Автори поділяють матеріал на десять розділів: “Крапка”, “Кома” (має 
два підрозділи: “Кома в межах речення”, “Кома поміж реченнями”), 
“Середник”, “Двокрапка”, “Знак питання”, “Знак оклику”, “Риска”, 
“Кома й риска. Дужки”, “Розділка”, “Крапки”, “Лапки”. Розділ “Крапка” 
складається з двох підрозділів. У першому “Крапка після речення” 
спочатку подається завдання: прочитати уривок і звернути увагу на 
інтонацію свого голосу під час читання. За зразок беруться речення з 
творів А. Головка, Б. Антоненка-Давидовича. Далі подано теоретичну 
викладку-правило. У параграфі “Крапка після недописаних слів” виклад 
матеріалу аналогічний попередньому. 

Перший підрозділ другого розділу (“Кома”) складається з тринадцяти 
параграфів, у яких з’ясовуються пунктограми між “однорядними 
членами” (так названо однорідні члени речення), з’єднаними 
                                           

1 Партыцькій О. Граматика руского языка. – 3-є вид. – Львів: Ин-т Ставропигиальный, 
1876. – 239 с.  

2 Класовский В. Знаки препинания в пяти важнейших языках. – СПб., 1882. – 70 с. 
3 Грунський М., Мироненко М. Розділові знаки. – Харків: Рад. шк., 1928. – 132 с.  
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сполучниками і, та, ні, а, але, проте, та (в значенні але), або-або, чи-чи, 
то-то, ні-ні; кома при звертанні, після “прислівників ні, еге, так”; при 
вставних словах і висловах, прикладах, “вигукових словах”, при 
відокремлених прикметниках, іменникових і прислівникових додатках, 
при дієприкметникових сполученнях. Зміст другого підрозділу: кома між 
окремими реченнями, не пов’язаними сполучниками і пов’язаними 
сполучниками, сполучними словами. У третьому розділі з’ясовуються 
випадки, коли ставляться інші розділові знаки. У додатку подано 
практичні вправи на повторення правил уживання коми й інших 
розділових знаків. Отже, перший методичний посібник з формування 
пунктуаційних умінь репрезентував повну систему розділових знаків та 
правила їх уживання. 

В. Курдиновський у посібнику “Розділові знаки в українській мові”, 
що вийшов 1931 року1, дещо звузив своє дослідження, перевівши його в 
площину суто прагматичну, зазначивши прямо, що наукова праця є 
одним із розділів “методики мови для педтехнікумів та інститутів 
соцвиху” у вигляді шкільного підручника. Знаки пунктуації, 
наголошував автор, мають “потрібне значення”: 1) умовно граматичне, 
2) синтаксичне; 3) ритмо-мелодійне та інтонаційне значення, автор 
послідовно висвітлює питання методичного підходу до з’ясування 
розділових знаків у підручниках української мови. Його висновок про 
вивчення розділових знаків має з’ясовуватися на “показуванні”: а) їх 
об’єктивної сили, як павз; б) інтонаційного значення; в) значення для 
пожвавлення й “притамування темпу вимови”, а “граматично-
формальне” засвоєння розділових знаків для правильного письма має 
другорядне значення2.  

В Україні на початку ХХ століття питанням вивчення розділових 
знаків займався Л.А. Булаховський. Він присвятив низку праць 
українській пунктуації, скажімо у статті “Ритмо-мелодійний бік мови та 
пунктуація” вчений висвітлив історичне підґрунтя та особливості 
вживання розділових знаків у нашій мові, принагідно подав 
обгрунтовані й слушні методичні поради3. 

У цей період Т. Гарбуз також притримувався інтонаційного принципу 
пунктуації. Він зазначав, що цілковита підпорядкованість навчання 
розділових  знаків граматиці методично неправильна й неможлива, – 
потрібно навчання підпорядковувати інтонаційним особливостям мови, 
пов’язувати з елементами виразного читання. Треба привчати учнів, щоб 
вони вміли ставити розділовий знак відповідно до інтонації голосу під 
час вимови; і навпаки – треба, разом з тим, привчати користуватися 
розділовим знаком, як знаком вимови в читанні. Обидва ці акти мають 

                                           
1 Курдиновський В. Розділові знаки в українській мові. – Харків: Рад. шк., 1931. – 81 с. 
2 Там само. 
3 Булаховський Л.А. Українська пунктуація. Розділові знаки. – К.; Л.: Рад. школа, 1947.  
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бути пов’язані, тільки тоді, за словами вченого, забезпечується виразна 
вимова і правильне пунктуаційне написання. Разом з тим Т. Гарбуз не 
виключає зв’язку навчання пунктуації з граматикою і вважає, що акт 
граматичного усвідомлення прискорить набуття навички, хоча лише 
диктант чи списування не будуть доцільними1. 

Інший український лінгводидакт В.І. Чавдаров дає змогу учням 
виокремлювати наявні розділові знаки у відповідних синтаксичних 
конструкціях, пояснити їх і робити певні висновки про те чи інше 
пунктуаційне правило. Інколи вчитель може запропонувати учням 
сформулювати окреме правило, а сам тільки доповнює чи уточнює його2. 

О.М. Біляєв, В.Я. Мельничайко подають у “Методиці викладання 
української мови в школі” визначення пунктуації та її значення, 
короткий опис принципів пунктуації.  

Вчені у своєму посібнику поділяють розділові знаки на дві групи:  
1) знаки, що відділяють самостійні речення або незалежні одна від 

одної частини складних конструкцій, групу підмета від групи присудка, 
однорідні члени речення (крапка, знак питання, знак оклику, кома, 
крапка з комою, двокрапка, тире, крапка). Вони можуть бути 
одиничними, повторюваними, але ніколи не бувають парними. 

2) знаки, що служать для позначення синтаксичних конструкцій, що 
вводяться в речення з метою доповнення, уточнення, пояснення змісту 
всього висловлювання або окремих його компонентів: відокремлених 
другорядних членів, уточнюючих членів, підрядних речень, вставних 
слів і звертань. Ці знаки є парними і не повторюються (дві коми, два 
тире, дужки, лапки)3. 

Як ми бачимо, з цієї функціональної класифікації крапка, знак 
питання і оклику, трикрапка відносяться до окремої групи відділяючих 
розділових знаків і співвідносяться з іншими розділяючими знаками – 
видільними: комою, крапка з комою, двокрапка і тире. Але безперечно, 
що між цими розділовими знаками існує різниця у виконанні ними 
функції, пов’язаної перш за все зі сферою дій цих знаків. Сфера 
застосування коми, крапки з комою, двокрапки і тире – речення, вони 
відділяють певні смислові відрізки у реченні. Крапка, знак питання і 
оклику, трикрапка вживаються в тексті, їх функція полягає не лише в 
тому, щоб показати, що одне речення, яке виражає закінчену думку, 
завершене, за ним іде нове речення, що включає іншу думку. Таким 
чином, функція даних розділових знаків відрізняється від відділяючої й 
їх необхідно розглядати як особливу групу розділових знаків. На те, що 
крапка, знак питання і оклику, трикрапка утворюють особливу групу 

                                           
1 Гарбуз Т. Методика рідної мови в школі 1-го концентру. – Харків: Держ. вид-во 

України, 1930. 
2 Методика викладання української мови в середній школі / За ред. В.І. Чавдарова. – К.: 

Рад. шк., 1962. – 374 с. 
3 Методика вивчення української мови в школі: Посіб. для вчителів / Під ред. 

О.М. Біляєва, В.Я. Мельничайка, М.І. Пентилюк. – К.: Рад. шк., 1987. – 246 с. 
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розділових знаків, вказує і той факт, що дослідники (А.Н. Наумович, 
М.І. Пентилюк, А.Б. Шапіро) поділяли знаки на віддільні і видільні, не 
виокремлювали групу знаків кінця речення чи кінцевих розділових 
знаків. 

Можна розглядати крапку, знак питання і оклику, трикрапку як 
самостійну групу кінцевих розділових знаків поряд з відділяючими і 
видільними. Але при такій класифікації порушується єдине підґрунтя 
для членування розділових знаків на групи за функціями, які вони 
виконують у реченні та за основним місцем, яке займають. Таким чином, 
розпадається сама функціональна класифікація. 

Вирішує цю суперечність інша функціональна класифікація 
розділових знаків. За поданою функціональною класифікацією на основі 
розуміння функції розділових знаків як характеру їх реальної дії у плані 
членування тексту і речення виділяються три групи розділових знаків, 
кожна з яких виконує свою функцію: 

 

Класифікація розділових знаків 
Назва групи 

розділових знаків 
Розділові знаки Функції розділових 

знаків 
Пунктуаційні знаки 
завершення 

Крапка, знак оклику, 
знак питання, трикрапка 

Завершення речень 

Пунктуаційні знаки 
відділення (відділяючі 
розділові знаки) 

Кома, крапка з комою, 
тире, двокрапка 

Розмежування 
елементів простого 
речення, частин 
складного речення 

Пунктуаційні знаки 
виділення (видільні 
розділові знаки) 

Дві коми, два тире, 
дужки, лапки 

Виділення елементів 
речення 

 

Як видно з таблиці, крім відділяючих і видільних розділових знаків, 
вичленовується ще одна група – пунктуаційні знаки завершення. 
Виділення такої групи можливе лише в тому випадку, коли вона 
розглядається в середині тексту. Виділення завершальних знаків стало 
можливим лише тоді, коли пунктуація почала розглядатися як 
пунктуація тексту, а не лише речення. Такий підхід, на думку вчених, 
буде сприяти свідомому розумінню функцій розділових знаків та 
правильному їх використанню на практиці.  

Таким чином, наше дослідження доводить, що розвиток методики 
навчання пунктуації відбувається у тісному взаємозв’язку з 
лінгвістичними пунктуаційними теоріями виникнення та становлення 
елементів пунктуаційної системи. Українська пунктуація пройшла 
довгий і складний шлях свого становлення та розвитку, що розпочався з 
появою Остромирової євангелії і потребує подальшого дослідження 
системи пунктуаційних знаків, етимології їх назв, упорядкування 
пунктуаційної термінології та укладання методичних матеріалів для 
школи. 
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Задорожний В.Б. (Київ) 

 
АКЦЕНТНІ ЯВИЩА В ГРУПІ ІМЕННИКІВ  

НА -ство (-зтво, -цтво) НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 
У статті розглядаються іменники на -ство (-зтво, -цтво), які у ході 

свого розвитку в українській мові виробили послідовні закономірності 
формування в собі стійких акцентних типів як загалом, так і всередині 
окремих словотвірно-семантичних груп. Окремі випадки відхилень від 
цих закономірностей автор пояснює певними особливостями розвитку 
української мови, яка в літературному варіанті формувалася під 
впливом досить відмінних мовно-діалектних зон і у різні періоди свого 
розвитку відчувала на собі впливи інших, близьких їй мов.  

 
Сучасна українська мова на сучасному етапі її розвитку досить 

активно використовує у своєму словотворенні суфікс -ств-о та його 
фонетичні варіанти -зтв-о, -цтв-о; у зв’язку з ускладненням 
словотвірної будови потенційних твірних похідні на -ство (-зтво, -цтво) 
теж ускладнюються словотвірними формантами мотивуючих їх основ. 
Праслов’янський за своїм походженням суфікс *-ьstv-o, за допомогою 
якого творилися назви абстрактних понять від іменних (іменникових і 
прикметникових) основ у східнослов’янських мовах, набув особливої 
продуктивності під впливом старослов’янської мови, у якій він був дуже 
продуктивним1, напр.: безбож-ьств-о; блажен-ьств-о; богат-ьств-
о; бож-ьств-о “божественна сутність”, від богъ; брат-ьств-о; 
во~вод-ьств-о (від во~вод-а); ди>кон-ьств-о; дhв-ьств-о; 
епискоуп-ьств-о; ~дин-ьств-о; ковар-ьств-о (від ковар-ьн-ъ); 
м@ж-ьств-о; отьч-ьств-о (від отьць); род-ьств-о; тръж-ьств-о 
(від тръг-ъ), оубож-ьств-о (від оубогъ); цhсар-ьств-о тощо. Однак 
на позначення абстрактних понять уже тоді з суфіксом -ьств-о могли 
конкурувати інші суфікси, пор., наприклад: безоум-ьств-о і безоуми-
и~; беззакон-ьств-о і беззакон-и~; благословен-ьств-о і 
благослов(л’)ен-и~; боуи-ств-о (боуj-ьств-о) і бу~сть (боуj-есть); 
велич-ьств-о (корінь великъ) i велич-и~, велик-от-а; лицемhр-
ьств-о i лицемhр-и~; подоб-ьств-о i подоб-и~; оубож-ьств-о i 
оубог-ость тощо. 

Звичайно, у ході подальшого свого розвитку різні слов’янські мови 
по-різному використовували успадковані словотвірні форманти для 
творення нової лексики. Крім того, самі ці форманти з часом могли 
набувати ще інших, вторинних значень. Значення збірності в утвореннях 

                                           
1 Вайан А. Руководство по старославянскому языку. – М., 1952. – С. 231; Хабургаев Г. 

Старославянский язык. – М., 1986. – С. 122. 
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на -ство з’явилося ще на давньоруському мовному ґрунті. Приблизно з 
ХІV ст. утворення на -ство з його фонетичними варіантами -зтво, -цтво 
з цим значенням в українській мові набувають значного поширення1. 

У сучасній українській мові, що зберігає високу продуктивність 
суфікса -ств- і має таких утворень близько 2000 [ІСУМ 500–506]; слова з 
цим формантом (і його варіантами) можуть мати такі значення: 
1) узагальненого вираження властивості, стану або абстрактного 
поняття: зазнfйство, калsцтво, недбfльство; нtуцтво, нехлoйство, 
убjзтво і новfторство, презbрство, співробsтництво тощо; 2) збірності: 
козfцтво, лbцарство, лoдство, міщfнство, потjмство, птfство тощо; 
3) близькі до значення збірності назви галузей господарства: 
бджільнbцтво, вівчfрство, горjдництво, молочfрство, садівнbцтво, 
скотfрство тощо2. Доволі часто значеннєві межі між цими 
семантичними групами невиразні, тому деякі слова можуть поєднувати в 
собі різні значення, напр.: жебрfцтво – стан і збірнота жебраків; 
калsцтво – теж; лbцарство – теж; міщfнство – теж і т. ін. Усвідомлення 
цієї лексичної групи як окремої зі словотвірного погляду дане ще в 
“Граматиці” С. Смаль-Стоцького і Ф. Гартнера, де робиться й перша 
спроба її семантичної класифікації. Так, автори “Граматики” виділяють 
тут дві групи: 1) назви прикмет (від прикметників і іменників): богfцтво, 
братtрство; 2) назви збірні (від іменників): лицfрство, товарbство3.  

Однак коментарі акцентологічного характеру тут відсутні, що буде 
характерним і для багатьох подальших неспеціальних мовознавчих 
праць. Уперше акцентну характеристику утворень на -ство дав 
Є. Тимченко: “…від речівників назви якостей вживаються в збірному 
значенні: цfрство, пfнство, брfцтво… птfство… здbрство, 
парубjцтво… бурсfцтво, козfцтво, калsцтво, рибfцтво. Наголос на 
другому (від кінця слова. – В. З.) складі”4. Тим часом Л. Булаховський, 
розглядаючи акцентні закономірності в утвореннях на -ство (щоправда, 
в російській мові), висловився, що вони “не належать до тих, що 
супроводжуються досить визначеним місцем наголошення”5. Однак він 
тут же вказує, що в них наголошення – менше-більше (виділення наше. – 
В. З.) відповідає наголошенню твірних слів6. Крім того, він тут же 
звертає увагу на групу слів на -овство в російській мові, “для яких, за 
небагатьма винятками, правилом є кінцеве наголошення”7; див., 
наприклад: вдовствj, волшебстj, скотствj, ханжествj, большинствj, 
меньшинствj, старшинствj; мастерствj, щегольствj, удальствj; 
                                           

1 Історія української мови. Морфологія. – К., 1978. – С. 66. 
2 Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За заг. ред. І. Білодіда. – К., 

1969. – С. 38–39. 
3 Смаль-Стоцький С., Гартнер Ф. Граматика руської мови. – Відень, 1914. – С. 38. 
4 Тимченко Є. Українська граматика. – К., 1907. – Ч. І. – С. 52. 
5 Булаховський Л. Вибрані праці: В 5-ти т. – К., 1980. – Т. ІV. – С. 296. 
6 Там само. 
7 Там само. 
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родствj (сродствj), божествj, торжествj, существj, естествj1. Щодо 
слів на -овствj, то він припускає, що вони словотвірно пов’язані з 
дієсловами на -овfть: баловfть – баловствj, колдовfть – колдовствj, 
плутовfть – плутовствj, воровfть – воровствj. Далі такі утворення 
могли виникати вже аналогічно, без присутності в словотвірному 
ланцюжку відповідного дієслова: мотовствj, сватовствj, шутовствj, 
хвастовствj2. Однак в українській мові наголошення іменників на -ство 
відбувається за іншою схемою: у ній послідовніше витримано зв’язок 
між наголошенням твірного й похідного слів. Уперше на це вказав 
І. Огієнко3. Крім цього, він указав на факт існування акцентного 
паралелізму між утвореннями на -ство і прикметниками на -ський: 
злодsйський – злодsйство і т. ін.4, що, однак, для нас може мати лише 
мнемонічне значення. З погляду виявлення закономірностей формування 
наголошення, безперечно, окремого коментування потребували хоч би 
(подаємо з переліку, наведеного І. Огієнком) братtрство (при брfтство 
від брат), гетьмfнство (пор. гtтьман), дівjцтво (пор. дsвка), дякsвство 
(пор. дяк), жінjцтво (пор. жsнка), злодsйство (пор. злjдій), злочbнство 
(пор. злjчин), парубjцтво (пор. пfрубок), товарbство (пор. товfриш). 
Важливим, проте, є, на нашу думку, твердження І. Огієнка, що “стара 
українська мова добре знала слова на -ствj з наконечним наголосом, що 
позосталося ще й тепер по західних говірках, але наша літературна мова 
слів на -ствj з наконечним наголосом тепер зовсім не знає”5. Пізніше, у 
спеціальній монографії, присвяченій українському літературному 
наголошенню, І. Огієнко повторить ці свої твердження, подавши при 
цьому й докази кінцевого наголошення як у старописемних пам’ятках, 
так і в західноукраїнському говірковому мовленні, що проникало й у 
мовлення літературне6. На хитання наголошення в утвореннях на -ство в 
старописемних українських пам’ятках указує також З. Веселовська, 
однак із семи наведених нею прикладів два стосуються 
внутрішньокореневого хитання: звbтязство – звитzжства (мн.), 
ходатfйство, що відповідає і твірному ходатfй, на що дослідниця сама 
вказує; ще два подаються без паралелей (вtщество, дhвствj) і лише три 
виявляють опозицію за ознакою кореневе / флективне наголошення: 
мнjжество – множествj, мeжество – мужествj, худjжество – 
художествj7. 

Однак жодного з цих слів у такому фонетично-морфологічному 
оформленні в сучасній українській мові немає. Мало того, за нашими 
спостереженнями, і в давній українській мові кінцеве наголошення цих 
                                           

1 Там само. – С. 296–297. 
2 Там само. – С. 297. 
3 Огієнко І. Український літературний наголос // Рідна мова. – 1939. – № 5. – С. 221. 
4 Там само. 
5 Там само. 
6 Огієнко І. Український літературний наголос. – Вінніпег, 1952. – С. 81-83. 
7 Веселовська З. Наголос у східнослов’янських мовах початкової доби формування 

російської, української та білоруської націй. – Харків, 1970. – С. 57. 
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слів було вже великою рідкістю, причому у старій лексикографії всі такі 
випадки фіксуються в старослов’янській (або архаїзуючій) частині 
словникових статей. Так, у “Лексисі” на 60 утворень із суфіксом -ство (в 
обох частинах) лише 5 слів мають кінцеве наголошення; пор. 
госпо(д)ствJ, па(н)ство [Лексис 41]; єстествJ, прирожhньє, сT 
нарече(с)е w(т) е(ж)е tсть [Лексис 45]; существJ, bстъность [Лексис 
78]; торжествJ, #ръмарокъ [Лексис 82]; хuдожествJ, ремеслJ [Лексис 
84]. В усіх інших випадках наголошення – нефлективне (у деяких 
випадках не позначене через надрядкові значки). Наведемо кілька 
показових з різних поглядів прикладів: блажt(н)ство, щаслbвость 
(переклад зі зміною форманта) [Лексис 26]; блгодhте(л)ство, 
добродhйство (калька зі збереженням форманта) [Лексис 26]; 
благочtстіе, богобjйность, побjжность, набожtн(ь)ство (словотвірні 
новації з різними суфіксами) [Лексис 30]; бе(з)стu(д)ство – 
нTв(ъ)сты(д)лbвость (словотворення з суфіксом -ость (-ість), що набув 
продуктивності) [Лексис 31]; владычество, влfда(р)ство (при паралелі 
владыка, влада(р)) [Лексис 39]; свhдbтельство, свhдjцътво (зі зміною 
морфемної будови мотивуючої основи; пор. свhдитель, свhдокъ; і зі 
збереженням словотвірної будови похідного [Лексис 77]; oро(д)ство, 
глоу(п)ство, блазtн(ь)ство (збереження словотвірної моделі з розвитком 
нової лексики) [Лексис 89]. Відзначимо ще випадки наростання 
продуктивності суфікса –ств-: хулF, га(н)ба, блюзнhръство [Лексис 84]; 
wслuшанїє, wгuре(н)ство [Лексис 85]; wдолhніе, звbт#(з)ство [Лексис 
86]. Здається, тут можна відзначити й випадок семантичного зрушення в 
суфіксі -ство: тесе(л)ство [Лексис 42] – тут уже відчувається 
конкретніше значення його, приблизно “рід заняття, професія”, що 
згодом реалізується у великому ряду утворень типу кравtцтво, 
рибfльство, чабfнство, чумfцтво, шtвство і т. ін. Значно більше 
утворень на -ство містить “Лексикон” П. Беринди; серед них є такі, що 
були дуже вживаними в староукраїнській мові, але вийшли з ужитку в 
мові сучасній: порeбство [Бер. 10]; вшетечtнство [Бер. 10]; велемjвство 
[Бер. 11]; запfсництво [Бер. 11]; ширмhрство [Бер. 11]; трефнbцтво 
[Бер. 34]; рuкоbмство [Бер. 36], малжtнство [Бер. 37]; каплfнство [Бер. 
38], крадh(ж)ство [Бер. 131], голобрfдство [Бер. 12], однак чимало з 
цих слів і досі живі в українській мові, напр.: шалtнство [Бер. 13], 
злодhйство [Бер. 39], злочbнство [Бер. 39]; при#тельство [Бер. 60], 
своzцтво [Бер. 112]; посрtдництво [Бер. 144]; недбfл(ь)ство [Бер. 158]; 
лhнbвство [Бер. 158] і т. ін. Особливо показовими при цьому є ряди 
злодhйство – злочbнство [Бер. 39], дрeжество – при#тельство [Бер. 
60]; свjйство – своzцтво [Бер. 112]; оужичество – повиновfцтво… 
приfтельство [Бер. 137]; ходатfйство – посрtдництво [Бер. 144] і 
особливо оубjжїе – оубjжество, оубjзтво [Бер. 136], де в останньому 
випадку відображено живомовні фонетичні зміни в цих утвореннях. З 
іншого боку, “Лексикон” відображає й перегрупування словотвірних 
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засобів в українській мові, напр.: рfвенство – рjвно(сть) [Бер. 104]; 
рfзньство – рjзность [Бер. 105]; разлbчїе – розмаbтость, розлbчность, 
рjзность [Бер. 105], съвръшtнство – доскjналость [Бер. 126]; uчfстїє – 
uчfсницство [Бер. 142] та ін., що свідчить, що мова для своїх потреб, 
очевидно, виходячи з особливостей морфологічної будови твірних 
основ, а також особливостей їхнього фонетичного оформлення, може 
змінювати набір словотвірних засобів відповідно до своїх внутрішніх 
законів словоладу. 

Однак з погляду заторкнутої проблеми для нас найважливіше 
відзначити акцентні зміни в “Лексиконі”. Ми виявили лише одне 
кінцевонаголошене слово (у старослов’янській частині) з характерним 
відповідником: веществJ: матtрhа [Бер. 15] – чужомовне слово матерія 
стало відповіднішим новому світосприйняттю, ніж архаїчне вже 
вещество. Інші слова, що в “Лексиконі” були кінцевонаголошеними, тут 
подаються інакше: госпо(д)ство (без знака наголосу; однак виносне д не 
дозволяло поставити цей знак на госпjдство, а не на господствJ) – 
панство (чомусь з перекресленим знаком наголосу на корені – пfнство), 
моцъ [Бер. 27], хоч тут це слово з іншим значенням (“повага”, 
“поважність”) вживається з кореневим наголошенням: ґрuнтjвне, с 
повfгою и пfнствомъ” [Бер. 27]; естество: прирожtнье, се наречес# 
w(т) єже єстъ, также влfсность, натура [Бер. 36] – тут указано не 
тільки на походження слова від дієслова єсть, а й засвідчено також 
розвиток у ньому нових, переносних значень, збережених сучасною 
мовою; без знака наголосу, що можна пояснити тим, що П. Беринда тут 
вагався, але його мовне чуття було проти кінцевого наголошення; 
щоправда, в іншому місці – єстествJ [Бер. 200]; сeщество: истность 
[Бер. 125], пор. в іншому місці синонімічний ряд истность, єстествJ 
[Бер. 200]; тjржество: згромаже(н)е посполитое, збjръ прfзничный, 
>рмарокъ [Бер. 133] – засвідчує розвиток тут нових, переносних значень, 
які, власне, тільки й є актуальнимим для сучасного мовця; худjжество 
оeмное: хитрост(ь), ремеслJ, uмhєтно(ст), наeка кни(г) [Бер. 145] – 
очевидно, уже дуже архаїчне для П. Беринди слово, яке він вживає лише 
в словосполученні й перекладає цілим рядом можливих відповідників. 
Кореневонаголошеним тут є й чeвство: умыслъ [Бер. 157], що пізніше в 
південно-західних діалектах траплятиметься і з кінцевим 
наголошенням.Таким чином, можна припустити, що ще в старописемний 
період українська мова, незважаючи на випадки вживання кінцевого 
наголошення в іменникових утвореннях на -ство, на які вказують 
І. Огієнко і З. Веселовська, усталила в них наголошення некінцевого 
характеру, що дорівнює твердженню, що наголошеною тут може бути 
лише твірна основа (корінь несуфіксального твірного і корінь або суфікс 
твірного, яке само містить суфікс). 

Уже в одній з перших праць, присвячених дослідженню українського 
наголошення, відзначається факт не основного наголошення іменників 
на -ство у його зв’язку з наголошенням твірних; тут же вказується, що 
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слова, які в російській мові мають кінцеве наголошення, в українській 
майже не вживаються [Гануш 239]. Оскільки це положення потребує 
уточнення, наведемо приклади з цієї праці: цfрство, богfтство, 
лfкомство, побратbмство, парeбоцтво, жінjцтво [Гануш 251]; 
душогeбство, братовбbвство, однобjрство, добродhjство [Гануш 254]; 
цfрство, пfньство, брfтство, бfбство, птfство, здbрство… у мн. 
царствf, але брfтства [Гануш 357] – в обох останніх випадках 
посилання на “Чорну раду” П. Куліша; рицfрство, начfльство, 
поспsльство, піддfньство, гетьмfнство, братtрство, богfтство, 
лікfрство, юрjдство, хазzjство, ремtство, козfцтво, юнfцтво, калsцтво, 
рибfцтво [Гануш 360], послухнzньство, беззакjньство,  побратbмство, 
душогeбство, воjевjдство, парубjцтво, молодtцтво, виновfцтво [Гануш 
362]. Однак Я. Гануш усе-таки не заперечує наявності в українській мові 
слів на -ство з кінцевим наголошенням, наводячи приклади: чувствj, 
множествj, старшиньствj, рождествj, существj, jестествj [Гануш 
239], а також сватôвствj [Гануш 239] і ще раз: множествj, существj, 
jестествj, рождествj [Гануш 359]. Усі наведені ним приклади кінцевого 
наголошення чужі живій українській мові і взяті ним, мабуть, із 
застарілих джерел. Показовим тут є нефонетичне написання слова 
сватôвствj. Про кінцеве наголошення слова старшинствj в сучасній 
мові буде сказано окремо. Таким чином, знову можна підтвердити 
припущення про цілковите зникнення кінцевого типу наголошення у 
словах на -ство в українській мові. Випадок цfрство (одн.) – царствf 
(мн.) стосується вже інших акцентних процесів, ніж ті, що 
розглядаються тут; поява кінцевого наголошення в царствf є наслідком 
живомовної тенденції розрізняти за допомогою наголошення форми 
однини і множини, напр.: пjле, пjля (Р. в. одн.) – полz (Н. в. мн.), мjре, 
мjря (Р. в. одн.) – морz (Н. в. мн.) і тотожно: цfрство, цfрства (Р. в. 
одн.) – царствf (Н. в. мн.), що й пізніше обґрунтовувалося деякими з 
мовознавців1, але не стало нормою української мови. Зрештою, іменники 
на -ство через свою семантику практично не можуть мати форми 
множини, яка можлива лише за умови розвитку котримсь із них 
конкретного значення. З інших прикладів, наведених Я. Ганушем, варто 
відзначити ремtство, що своїм наголошенням відрізняється від 
сучасного ремествj. Цікаво також відзначити, що Я. Гануш, правильно 
вказавши на походження слова різдвj від рождествj [Гануш 239], 
трактує його як утворення з суфіксом -в- [Гануш 239, 356], з чим навряд 
чи можна погодитися, адже це слово, змінивши свою фонетичну форму, 
зберігає давнє, фонетично закономірне наголошення, що побічно теж 

                                           
1 Рудницький Я. Як говорити по літературному? – Прага, 1941. – С. 55; Рудницький Я. 

Український наголос як функційна проблема. – Прага, 1942. – С. 14; Огієнко І. Український 
літературний наголос. – Вінніпег, 1952. – С. 153. 
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свідчить про втрату кінцевого наголошення іменниками, які виразно 
зберігають словотвірний формант -ств-о. 

Фонетичні підстави до появи кінцевого типу наголошення в 
утвореннях на -ство, безперечно, були. Первісні іменники з суфіксом *-
ьstv- виникли ще в праслов’янській мові й формували свій акцентний 
тип відповідно до акцентних характеристик своїх твірних. Причому 
похідні від твірних а. п. а зберігали кореневе наголошення, напр.: 
*brat(r)ьstvo від *brat(r)ъ; *bujьstvo від *bujь; *carьstvo від *carь1. Похідні 
від твірних а. п. b діставали баритоновану акцентну парадигму з 
наголошеним голосним суфікса, напр.: *otьčьstvo від *otьcь; *svojьstvo 
від *svojь; *vьdovьstvo від *vьdova2. Похідні від твірних а. п. с 
отримували кінцеве наголошення, напр.: *božьstvo від *bоgъ; 
*gospodьstvo від *gоspodь; *kъnęžьstvo від *kъnędz’ь; *l’ūdьstvo від 
*l’ūdь; *tъržьstvo від *tъrgъ3. Давньоруська мова успадкувала ці акцентні 
характеристики утворень на -(ь)ств-о з тією зміною, що в утвореннях від 
а. п. b наголошення відтягувалося на попередній голосний кореня, 
поповнюючи таким чином кореневонаголошені утворення: вдjвьство, 
мeдрьство, отtчество, рfбьство, свjjьство, тfjиньство тощо. Також у 
сферу словотвірної активності суфікса -ьstv- ще в праслов’янський 
період потрапляли суфіксальні утворення; у такому разі, якщо первісний 
корінь мав окситоновану акценту парадигму, то утворення на -ьstvo 
отримували наголошення на першому після кореня вокалічному суфіксі4, 
напр.: *korlTvьstvo від *korl’Tvъ5 від *korl’ь6 – тип, що став провідним у 
сучасній мові, де утворення на -ство виникають, як правило, уже на базі 
слів, ускладнених словотвірними формантами. 

Таким чином, діалектне кінцеве наголошення в цих утвореннях має 
своє історичне виправдання. Загалом же, як свідчить наш матеріал, воно 
й там має досить обмежений характер, іноді зберігаючи акцентну 
давнину, а іноді набувши такого характеру за аналогією. Ми зафіксували 
лише кілька таких випадків: отечествj [Лев. 111], індивідуального 
новотвору >чествJ [Голов. 99, 212], що в акцентному відношенні явно 
постав під впливом прототипу, пор.: >чествJ (свойствJ) предмtта 
[Голов. 99], що характеризують не українську мову, а “язичіє” галицьких 
москвофілів. Підтвердженням цьому є й те, що ще стара українська мова 
мала тут словотвірні зміни: кfчество: >кость (що збережено сучасною 
мовою), >ковост(ь) [Бер. 52], пор. також: колbчество: кjлкость [Бер. 54]. 

                                           
1 Дыбо В. Славянская акцентология. – М., 1981. – С. 171; Зализняк А. От праславянской 

акцентуации к русской. – М., 1985. – С. 149; Скляренко В. Праслов’янська акцентологія. – 
К., 1998. – С. 203. 

2 Дыбо В. Зазнач. праця. – С. 171; Зализняк А. Зазнач. праця. – С. 149; Скляренко В. 
Зазнач. праця. – С. 220, 229-230. 

3 Дыбо В. Зазнач. праця. – С. 17; Зализняк А. Зазнач. праця. – С. 149-150; Скляренко В. 
Зазнач. праця. – С. 271. 

4 Скляренко В. Зазнач. праця. – С. 246. 
5 Там само. – С. 251. 
6 Там само. – С. 235. 
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Можна вказати лише кілька слів, кінцеве наголошення яких мало в 
Галичині, очевидно, живомовний характер, що їх подає І. Огієнко, який, 
як відомо, багато зробив, щоб наблизити галицьке мовлення до 
літературного, напр.: людствj (збереження акцентної давнини) – 
лoдство1, множествj – мнjжество2 – слово відсутнє в “Словнику 
української мови”; первtнствj з хитанням у наголошенні) – пtрвенство3; 
письменствj – письмtнство4; також для закарпатського мовлення: 
міністерствj – міністtрство5. У спеціальній праці, присвяченій 
проблемі мовних помилок, І. Огієнко наводить лише три приклади 
такого відхилення: людствj – лoдство [Сл. м. сл. 51], рабствj – рfбство 
[Сл. м. сл. 87], чувствj – почуттz [Сл. м. сл. 80]. Цікаво, що І. Огієнко 
вказує і як на нелітературне на наголошення товfриство – літ. 
товарbство [Сл. м. сл. 104], яке, проте, парадигматично є більш 
відповідним твірному товfриш. Як справедливо зазначає 
Л. Булаховський, коментуючи наголошення прикметника товарbський, 
це є наслідуванням польського акцентного співвідношення towarzysz: 
towarzyski6, що підтверджується таким наголошенням твірного: 
товарbшемъ – Ор. в. [Голов. 21]. Проте давня українська лексикографія 
відбиває тут ще парадигматично співвідносне з твірним наголошення 
цього слова в мові ХVІІ ст.: товfриство [Бер. 219]; в(ъ) товfриствh 
[Бер. 191]. 

Однак складається враження, що кінцеве наголошення здебільшого 
характеризує діалектне або нелітературне мовлення, а західноукраїнські 
граматисти ще на початку ХХ ст. фіксують у цих утвореннях некінцеве 
наголошення, напр.: брfтство, міщfнство, начfльство, рільнbцтво, 
сусlдство, ткfцтво [Мет. грам., 95]; так само: адвокfтство, богfтство, 
брfтство, вітцsвство, господfрство, законодfвство, королlвство, 
князsвство, купtцтво, лїнbвство, рільнbцтво, сусlдство, ткfцтво [Рус. 
пр. 9–10] і багато інших у словниковій частині. Відхилення від 
літературного наголошення якщо й бувають, то вони мають інший 
характер, що зумовлено особливостями тодішнього західноукраїнського 
мовлення, напр.: духjвеньство [Рус. пр. 3]; післанbцтво [Рус. пр. 65]; 
посереднbцтво [Рус. пр. 67]. Кінцевонаголошеними тут є Різдвj [Рус. пр. 
15, 118]; рождествj [Рус. пр. 118], єствj [Рус. пр. 56], у якому відбулися 
складні асимілятивні процеси (~стьстство → ~ст'ство → єство)7, які 
настільки змінили його фонетичне оформлення, що й морфологічна його 

                                           
1 Огієнко І. Відміни наголосу галицького від літературного // Рідна мова. – 1939. – 

№ 4. – С. 183. 
2 Там само. – С. 184. 
3 Там само. – №6. – С. 284. 
4 Там само. – № 7-8. – С. 343. 
5 Огієнко І. Український літературний наголос. Для Карпатської України // Рідна 

мова. – 1939. – № 2. – С. 88. 
6 Булаховський Л. Вибрані праці: В 5-ти т. – К., 1977. – Т. IІ. –С. 432. 
7 Історія української мови. Фонетика. – К., 1979. – С. 208. 
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структура в сучасній мові є непрозорою, а це стало навіть підставою для 
І. Огієнка віднести його до утворень на -вj типу питвj, шитвj тощо1, що з 
історичного погляду, безперечно, помилково; торжествj з характерною 
ремаркою церк. і в супроводі таких же архаїчних з акцентного погляду 
торжествtнний, торжествtнно [Рус. пр. 135]. Кінцевонаголошеним є 
також слово домівствj, яке подається з характерним для 
наддністрянських говірок акцентним розрізненням однини й множини: 
домівствf – Р. в. одн., домsвства – Н. в. мн. [Рус. пр. 52]. До речі, такий 
(кінцевий) характер наголошення цього слова є цілком виправданим з 
погляду давніх закономірностей породження акцентних типів, оскільки 
дім (*domъ) належить до окситонованої акцентної парадигми2. Таким 
його фіксують і сучасні діалектологічні джерела: домівствj “дім”, 
“хазяйство” [Онишкевич І, 227]; пор.: ґаздsвство і ґаздівствj 
“хазяйство”, “господарство” [Онишкевич І, 156–157], проте ще давня 
українська лексикографія фіксує тут характерні для української мови 
акцентні зміни: домjвство [Слав. 444]. 

Важливо, на нашу думку, відзначити, що, з огляду на особливості 
розвитку нової української літературної мови, різні діалектні явища 
могли недиференційовано потрапляти в лексикографічні джерела, що 
мають статус загальнонаціональних. Так, у “Словарі української мови” є 
ґаздsвствj [Грінч. І, 345], домsвствj з ілюстрацією, що відбиває 
особливості південно-західних говорів: “Здибують мня кумове і зо мнов 
ся вітають, і за жену питають: “Ми то собі кумівство, – ходім трохи в 
домівство!” [Грінч. І, 419] – приклад взято зі збірника пісень, зібраних 
Я. Головацьким. На жаль, особливості ритмомелодики народної пісні не 
дають можливості чітко визначити наголошення слів, що викликають 
наше зацікавлення; тут можна припустити як кумsвство – домsвство 
(мабуть, саме тому Б. Грінченко й зазначив у слові й відтягнене 
наголошення домsвство), так і кумівствj – домівствj. Однак далі кінцеве 
наголошення поводить себе експансивніше, пор. з попереднім: кумівствj 
(безальтернативне. – В.З.) зі значенням “кумовья” і з редукованою 
попередньою ілюстрацією: Ми собі кумівство, ходім трохи в домівство” 
[Грінч. ІІ, 324], що вже передбачає однозначну акцентну пару: 
кумівствj – домівствj. Характерно, що тут же, крім 
кореневонаголошеного кум [Грінч. ІІ, 323–324] і закономірного в 
акцентному відношенні присвійного прикметника кeмів [Грінч. ІІ, 324], є 
ще утворення на -ство: кeмство зі значенням “кумовство, духовное 
родство” [Грінч. ІІ, 325], що зберігає закономірне кореневе наголошення. 
Однак факт сучасного кумsвство [Ізюм. 239; РУС, 313; СУМ ІV, 398; 
УЛВН 301; Погр., 300; ОС 77, 323; ОС 94, 336; ОС 99, 383], як і 
прикметника кумsвський [СУМ ІV, 398; УЛВН 301; Погр. 300; ОС 77, 
323; ОС 94, 336; ОС 99, 383], потребує пояснення; це тим більше 

                                           
1 Огієнко І. Український літературний наголос. – Вінніпег, 1952. – С. 82. 
2 Скляренко В. Нариси з історичної акцентології української мови. – К., 1983. – С. 104. 
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важливо, що за цією моделлю в сучасній українській мові твориться 
цілий ряд слів, напр.: суддsвство (від суддя), дідsвство (від дід), 
князsвство (від князь), синsвство (від син), учнsвство (від учень) і навіть 
батькsвство [УЛВН 38; ОС 77, 35; ОС 94, 38; ОС 99, 42] від 
кореневонаголошеного бfтько, що є, на нашу думку, наслідком суто 
аналогійного впливу; це особливо виразно видно при зіставленні його з 
наголошенням прикметника бfтьківський [Грінч. І, 33; Ізюм. 362; 
Голоск. 19 ; УЛВН 38; ОС 77, 35; ОС 94, 38; ОС 99, 42]. З погляду 
акцентної парадигматики послідовнішим буде наголошення 
бfтьківство – бfтьківський [РУС 37, 494; Погр., 44]. 

У цих утвореннях формант -ів- є неповноцінним суфіксом, а лише 
інтерфіксом, своєрідною прокладкою між коренем і словотвірним 
суфіксом -ство, і потреба в ньому зумовлена фонетичними 
особливостями української мови. З історичного погляду компонет -ів- 
(давнє -ов-) з’явився спочатку в утвореннях від іменників чоловічого 
роду на ŭ (давньої третьої відміни), що в багатьох відмінках містили цей 
компонент у ролі відмінкового закінчення, напр.: сынъ – сынови (Д. в. 
одн.), сыновоу (Р. і М. в. дв.), сыновє (Н. в. мн.), сыновъ (Р. в. мн.), 
сыновє (Кл. в. мн.). Згадаймо тут форму кумове з наведеної вище 
ілюстрації: “Здибують мене кумове…” – очевидно, тут у значенні кумb, 
кум і кума. Як відомо, відмінкова парадигма іменників чоловічого роду 
на ŭ вплинула в українській мові на іменники чоловічого роду другої 
давньої відміни (на -ŏ та -jŏ), що сприяло поширенню наголошення типу 
кумsвство, синsвтво тощо. 

Це тим більше важливо, що цією акцентною характеристикою 
утворення на -івство в українській мові відрізняються від утворень на -
овстсвj в мові російській, на що вказував, як уже згадувалося, 
Л. Булаховський. Це переважно новітні утворення в російській мові 
віддієслівного походження зі значенням дії, схильності до якоїсь дії, 
характеру поведінки1. З акцентологічного погляду вони ще прикметні 
тим, що співвідносні з прикметниками на рос. -скjй, тобто теж 
кінцевонаголошеними. А. Залізняк, який трактує ці утворення в 
російській мові як єдину акцентну структуру з виразно вказаним колом 
значень, у семантичному відношенні визначає їх як назви негативних дій 
або якостей, зараховуючи сюди такі слова: рос. колдовскjй – колдовствj, 
ведьмовскjй – ведьмовствj, воровскjй – воровствj, плутовскjй – 
полутовствj, шельмовскjй – шельмовствj, бунтовскjй – бунтовствj, 
баловствj, шутовскjй – шутовствj, хвастовскjй – хвастовствj, 
мотовскjй – мотовствj, фатовскjй – фатовствj, франтовскjй – 
франтовствj, а також кумовскjй – кумовствj і сватовскjй – 
сватовствj. Слідом за Л. Булаховським він також указує на те, що 
майже всі вони співвідносяться з дієсловами на рос. -овfть: колдовfть, 

                                           
1 Виноградов В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. – М., 1947. – С. 123. 
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ведьмовfть…1 Крім цього, А. Залізняк, беручи семантичний критерій за 
провідний у цій групі слів, уважає, що в деяких словах з подібним 
значенням ця акцентна структура реалізується навіть за відсутності 
морфа рос. -ов-, напр.: волшебствj, озорствj, удальствj, щегольствj2. 

На нашу думку, акцентна відмінність в утвореннях на -sвство в 
українській мові (тип кумsвство) від утворень російської мови на рос. -
овствj (тип кумовствj) викликана тим, що утворення цих типів 
словотвірно мотивовані різнонаголошеними в обох мовах твірними. Так, 
якщо в основі української словотвірної мотивації лежать слова типу 
кумjве, то в російській мові – тип рос. кумовьz, – специфічно російський 
тип творення форм множини, напр.: рос. дzдя – дядьz, кум – кумовьz, 
сын – сыновьz тощо; пор. ще: дtрево – дерtвья, клок –клjчья, лист – 
лbстья; перj – пtрья та багато ін. На підставі цієї дериваційної специфіки 
А. Залізняк вважає, що з акцентологічного погляду їх треба трактувати 
як результат словотвірних, а не словозмінних операцій стосовно форм 
однини, а тому їх акцентні парадигми слід розглядати теж як окремі – 
напівпарадигму однини і напівпарадигму множини3. Таким чином, 
утворення російської мови типу рос. кумовствj парадигматично 
пов’язані з утвореннями типу рос. кумовьz, без акцентного зв’язку з 
характером наголошення в словах типу рос. кум. У мові ж українській 
немає цього словотвірного і пов’язаного з ним акцентного 
протиставлення в твірних, що й зумовило появу акцентного типу 
кумsвство. 

Оскільки в сучасній мові чимало утворень на -ство або походять від 
прикметників на -ський, або пов’язані з ними відношеннями заміни 
формантів -ський і -ство, що сприяє й їх акцентному паралелізму, то 
відзначимо, що, за нашими спостереженнями, у сучасній українській 
мові тут явно переважає кореневе наголошення4. Тенденцію до 
поширення тут кінцевого наголошення за рахунок кореневого 
Л. Булаховський назвав лише “деякою”, навівши лише два приклади: 
сільськbй і царськbй5, останній з яких при царськbй [Грінч. ІV, 424] і 
сучасному цfрський свідчить про її дуже обмежений характер. Випадки 
акцентного паралелізму кінцевонаголошених утворень в українській і 
російській мовах обмежуються невеликою кількістю слів: мирськbй – 
рос. мирскjй; морськbй – рос. морскjй; хутірськbй – рос. хуторскjй6. 

Основний масив (близько 2000 слів) утворень на -ство в сучасній 
українській мові з акцентологічного погляду не викликає особливих 
проблем. Здебільшого вони зберігають акцентну характеристику своїх 
                                           

1 Зализняк А. Зазнач. праця. – С. 82-83. 
2 Там само. – С. 83. 
3 Там само. – С. 13. 
4 Задорожний В. Історія наголошення прикметників з суфіксом -ськ- української мови 

// Мовознавство. – 1990. – № 4. – С. 38-39. 
5 Булаховський Л. Вибрані праці: В 5-ти т. – К., 1977. – Т. ІІ. – С. 432. 
6 Курс сучасної української літературної мови: В 2-х т. / За ред. Л. Булаховського. – К., 

1951. – Т. І. – С. 497. 
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твірних, напр.: боягeзтво, дsйство, нахfбство, невsгластво, нtуцтво, 
пfнство, птfство, рfбство, сусsдство, убbвство, убjзтво тощо. Якщо 
твірні самі вже ускладнені словотвірними афіксами, то іменники на -
ство теж повторюють їх акцентні характеристики, напр.:  бідfцтво 
(бідfк(а), бідfцький); гончfрство, грабfрство; бляхfрство; купtцтво, 
ловtцтво; стрілtцтво, гірнbцтво, ліснbцтво, єретbцтво, робітнbцтво, 
рільнbцтво, селoцтво (селoк, селoцький) тощо; пор. також: влfсництво 
(влfсник, влfсницький); винахsдництво (винахsдник, винахsдницький), 
зfхідництво (зfхідник, зfхідницький); зрfдництво, посfдництво, 
супtрництво; лtдарство (лtдар, лtдарський), пtкарство (пtкар, 
пtкарський), знfхарство, цfрство та багато ін.1 

Іноді така закономірність може порушуватися, напр.: голjвництво 
“кримінальний злочин, кримінальщина” [СУМ ІІ, 112], що походить від 
незафіксованого тут головнbк “злочинець”. Принцип акцентної 
відповідності, проте, витримано в інших джерелах: головнbк [Онишкевич 
І, 180] – головнbцтво [Онишкевич І, 180–181] і головнbк – головнbцтво 
[Грінч. І, 303]; пор. також реконструкцію головнbчьство2, а також 
головнbкъ «уголовникъ», «преступникъ» і головнbчество «уголовство», 
«уголовность», «головщина, уголовщина» і т. ін. [Даль І, 368]; 
відхилення зумовлено, очевидно, архаїзацією слова. Відхилення в 
протилежному напрямку відбулося у словотвірному ланцюжку пfсічник, 
але пасічнbцький, пасічнbцтво [СУМ VІ, 86]. Можливо, воно спричинене 
наголошенням семантично близького бджільнbцтво, хоча бjртництво. 
Такий же ряд пfсічник – пасічнbцький – пасічнbцтво [Голоск. 272] дає 
можливість тут припустити можливість різнодіалектних перехрещень – 
засвідчене тут наголошення похідних відбиває акцентні особливості 
південно-західних говорів; пор. уже згадувані післанbцтво, 
посереднbцтво; показово, проте, що тут відбувається акцентне 
вирівнювання твірного й похідних: пfсічник – пfсічнbцький, пfсічнbцтво 
[УЛВН 411; ОС 77, 481; ОС 94, 485]. Наголошення слова старtцтво 
зумовлене, очевидно, не кореневим наголошенням семантично 
віддаленого стfрець, а наголошенням старtчий і кінцевим 
наголошенням множинної форми старцs (жебраки), що семантично 
ближча до збірної назви старtцтво [див.: СУМ ІХ, 653–654]. Узагалі, 
наголошення цілого ряду слів дають підставу припустити, що іменники 
на -ство (як і прикметники на -ський) часто були мотивовані формами 
множини твірних іменників як ближчих за своїм значенням до значення 
збірності, напр.: парубjцтво (пор. пfрубок і парубкb); дівjцтво (дsвка і 
дівкb), жінjцтво (жsнка і жінкb) тощо. Наголошення тепер застарілого 
гонjрство [Грінч. І, 308; СУМ ІІ, 123] – очевидний полонізм, що видно з 
ілюстрацій в обох джерелах. Безперечним полонізмом зі специфічним 

                                           
1 Див.: Винницький В. Наголос у сучасній українській мові. – К., 1984. – С. 34-35. 
2 Зализняк А. Зазнач. праця. – С. 149. 
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значенням, зафіксованим у тих же джерелах, є слово старjство [Грінч. 
ІV, 199; СУМ ІХ, 663]; староукраїнська мова зберігала тут наголошення, 
співвідносне з твірним, як в іменнику з конкретним значенням 
стfроство (повhтъ) [Бер. 204], так і в іменнику зі значенням 
абстрактним: пре(д)стfтельство: …достjинство стfроства [Бер. 93]. 
Наголошення лотрsвство при лотр [СУМ ІV, 550], з одного боку, 
відбиває акцентну активність таких утворень, а з другого, – прямо 
пов’язане з наголошенням прикметника лотрjвськїй [Бер. 75]; 
лотрjвський [Грінч. ІІ, 378]. Наголошення слів злодsйство і злочbнство, 
що тепер акцентно співвідносяться тільки з прикметниками злодsйський і 
злочbнний, відбивають також і давнє наголошення іменників злодsй, 
злочbн. За походженням обидва ці слова складні, причому якщо перше є 
ще давньоруським зълодhjь із закономірним перенесенням наголошення 
на попередній голосний за умови наявності в першому корені 
редукованого → зълjдhjь1 (ця модель згодом стала дуже продуктивною в 
українській мові, пор.: добрjбут, добрjдій, чорнjзем тощо), то друге є 
його пізнішим дублетом, що підліг тій же акцентній закономірності. 
Сліди старої акцентної моделі в слові злjдій ще досі збергіаються в 
українській мові подвійного наголошення форм множини, напр.: злjдій, 
злjдія, злjдієм; мн. злjдsї, злjдsїв [ОС 94, 273], так і в похідному злjдsйка 
[ОС 94, 273]. До речі, в українській лексикографії була вже спроба 
вирівняти наголошення всіх членів цього словотвірного гнізда, пор.: 
злjдій, злjдійка, злjдійствувати, злjдійський, злjдійство [Грінч. ІI, 160]; 
див. також: злjдsйський, злjдsйство [Голоск. 146]. Що стосується слова 
злочин, то воно ще відносно недавно фіксувалося з первісним 
наголошенням: злочbн = злочинство [Грінч. ІІ, 161] і ще пізніше злjчbн 
[Голоск. 146; Ізюм. 445]. Так само лише позірне відхилення від 
акцентної відповідності між твірним і похідними є в словах 
господfрство [СУМ ІІ, 1414] і госпjдар [СУМ ІІ, 140]; розм. лікfрство 
[СУМ ІV, 513] і лsкар [СУМ IV, 512]; митfрство [СУМ IV, 720; ОС 94, 
371] і мbтар [ОС 94, 371]. Ці акцентні розбіжності мають історичне 
пояснення. Хоч за походженням твірні належали до різних акцентних 
типів2 і з акцентного погляду тільки господар має фонетично зумовлене 
кінцеве наголошення, насправді в українській мові суфікс -ар протягом 
тривалого часу її розвитку поводив себе як виразно домінантний в 
акцентному відношенні, часто перетягуючи на себе наголошення в 
іменниках чоловічого роду на -ар3. У слові господfр він, будучи тут 
фонетично зумовленим, зберігався до недавнього часу, пор.: господfръ 
[Бер. 27, 123] і господfрь [Б.-Н. 105; Грінч. І, 317; Тимч. 57]. Саме таке 
його наголошення й збереглося в багатьох похідних: господfрик, 
господfрка, господfрити, господfрний, господfрно, господfрський тощо. 

                                           
1 Зализняк А. Зазнач. праця. – С. 156. 
2 Див.: Скляренко В. Праслов’янська акцентологія. – С. 268, 242. 
3 Огієнко І. Український літературний наголос. – Вінніпег, 1952. – С. 90. 
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Архаїчне тепер митfр (митник), що так і відбито давньою українською 
лексикографією: мытfръ: мытникъ [Бер. 67]1, закономірно передало 
своє наголошення похідному митfрство, яке в сучасній мові має виразне 
книжне забарвлення, про що свідчить і його семантика. Важливим 
свідченням акцентної домінантності в українській мові суфікса -ар- є 
випадок, зафіксований у “Лексиконі” П. Беринди: пекfръ [Бер. 37] – із 
закресленим при цьому знаком наголосу на першому складі, пор. 
сучасне пtкар – пtкарство. 

Однак співвідношення лsкар – лікfрство відбиває вже інше акцентне 
явище, яке було (і в окремих випадках існує досі) в українській мові в 
словотвірних парах “утворення на -ар-“ – “похідне утворення на -ство”. 
Похідні тут частіше, ніж твірні, мають наголошення на -fр-, пор.: лhкаръ 
але лhкfрство [Бер. 17]; [цhсаръ] на цhсарw(в) [Бер. 180], але цесfрство 
[Бер. 162], що вирівняно в сучасній мові за наголошенням твірного: 
цsсар – цsсарство; іноді таке протиставлення бачимо в іншій парі, напр.: 
рbцеръ [Бер. 17, 47], але рыцырскій [Бер. 160], що й зумовило, очевидно, 
рыцеръ [Бер. 84] – із закресленим знаком наголосу на першому складі 
(свідчення хитання наголошення в самому твірному); хоч і рыцерства – 
Р. в. одн. [Бер. 84]. Ці давні акцентні процеси залишили сліди в 
сучасному лbцар, але лbцfрство [ОС 99, 395]; безеперечно, що теперішнє 
наголошення лbцарство відбиває тенденцію до вирівнювання 
наголошення між твірним і похідним, пор. давнішнє: лbцарь, але 
лицtрський, лицtрство [Б.-Н. 210] і лbцарь, але лицfрський, лицfрство 
[Грінч. ІІ, 365]. Показово, що в новітній за походженням парі рbцар – 
рbцарство [ОС 99, 737] акцентних розбіжностей вже немає. Однак вони 
ще іноді наявні в утвореннях давнішого часу, напр.: стjляр, але 
столzрство [ОС 99, 834], тjкар, але токfрство [ОС 99, 867] – як явні 
сліди давніх акцентних співвідношень, які, проте, змінюються в 
напрямку вирівнювання наголошення похідного відповідно до 
наголошення твірного. Оскільки це вирівнювання є живим процесом 
сучасної мови, то в лексикографії він може бути відбитий з певними 
відмінностями, напр.: бjндар, але бjндfрство [ОС 99, 59], що при 
давніших бjндаръ (бондарь), але бондfрство [Б.-Н. 59] і бjндарь, але 
бондfрство [Грінч. І, 86] виразно вказує шлях акцентних змін у сучасній 
мові. Хоча тривале існування в мові акцентного співвідношення типу 
лbцар – лицfрство, лsкар – лікfрство, стjляр – столzрство зберігає ще 
свою силу і може викликати акцентні зміни протилежного напрямку, 
пор.: крfмар і крfмарство [Б.-Н. 195], але пізніше крfмарь, але 
крfмfрство [Грінч. ІІ, 299] з іще пізнішим впливом уже похідного на 
твірне: крfмfр і крfмfрство [ОС 99, 375]. 

У сучасній українській мові є утворення цього типу, на прикладі яких 
можна простежити послідовність характеру акцентних змін у них 

                                           
1 Там само. – С. 89, 91. 
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протягом відносно короткого часу розвитку української мови. Так, 
сучасне українське влfдfр, що в українській мові є або чехізмом, або 
полонізмом [ЕСУМ І, 409], безперечно, мало первісне наголошення 
влfдар, що відбито давньою українською лексикографією: влfдар(ь) [Бер. 
16] з відповідним наголошенням і похідного: влfдарство [Бер. 16]. Таке 
ж наголошення, безперечно, було і в утвореннях з характерним 
східнослов’янським -оло-, яке постало за аналогією до першого: волjдар. 
Однак уже на українському мовному ґрунті це слово змінило своє 
наголошення: володfрь, володарz (Р. в. одн.) – за домінуючим акцентним 
типом, що призвело до тотожного наголошення похідних: володfрька, 
володfрьки (Р. в. одн. ж. р.); володfрський, володfрство [Грінч. І, 250]. 
Однак у сучасній мові утворення на -ар- повертає собі кореневе 
наголошення (поки що зі збереженням і кінцевого), а похідне від нього – 
поки що зберігає свій попередній акцентний стан, тому виникає 
співвідношення: двонаголошене твірне волjдfр і однонаголошене 
володfрство [ОС 99, 140]. Повертаючись тепер до конкретного випадку 
акцентного розрізнення лsкар – розм. лікfрство, можна припустити, що 
наголошення лікfр, лікарz (Р. в. одн.), лікарs (Н. в. мн.) [Рус. пр. 80], 
засвідчений галицькими джерелами, було з історичного погляду не 
діалектним [див.: Сл. м. сл., 50]1, а відбивало історично ранішу його 
акцентну характеристику, що збереглася в похідних, які в сучасній мові 
мають нормативний статус, напр.: лікfрня; пор. також лsкарський “що 
належить лікареві, лікарям” і лікfрський (лікfрські рослини). 

Характер перебігу акцентних процесів у словотвірних парах на -ар і -
ство дає підстави припустити, що акцентне розрізнення в них виникло 
під впливом польської мови, що має постійне наголошення на 
передостанньому складі. На сучасному ж етапі розвитку української 
мови відбувається стирання цих акцентних розбіжностей між ними, 
проте процес цей тривалий, оскільки велика кількість таких утворень 
постала тоді, коли це протиставлення було живим у мові. 

Такого ж типу акцентні зміни можна спостерігати і в деяких інших 
утвореннях на -ство. Так, історичні зміни в наголошенні твірного 
гетьман, що відбулися порівняно недавно, спричинилися до акцентної 
невідповідності його з похідними, пор.: гетмfнъ [Б.-Н. 97] і гетьмfн 
[Грінч. І, 281] спричиняють наголошення в похідних: гетмfнський, 
гетмfнша, гетмfнщина [Б.-Н. 97] і гетьмfнець, гетьмfнів, гетьмfнка, 
гетьмfнонько, гетьмfнство, гетьмfнський, гетьмfнша і з паралельним 
наголошенням (але іншого типу) гетьмfнщbна [Грінч. І, 281], але 
пізніше гtтьмfн [Голоск. 74] із паралельними змінами в похідному 
гtтьмfнша [Голоск. 74], однак уже тільки гетьмfнець, гетьмfнство, 
гетьмfнський, гетьмfнщина [Голоск. 74]. Пізніше акцентне 

                                           
1 Див.: Огієнко І. Відміни наголосу галицького від літературного // Рідна мова. – 

1939. – № 4. – С. 183; Огієнко І. Український літературний наголос. – Вінніпег, 1952. – 
С. 90. 
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протиставлення твірного і похідних закріпилося лексикографічною 
практикою: гtтьман [РУС 37, 112; СУМ ІІ, 58; УЛВН 131; ОС 77, 144; 
Погр., 135; ОС 94, 146] і гетьмfнство [РУС 37, 112; СУМ ІІ, 58; ОС 77, 
144; ОС 94, 146], як і в інших похідних, напр.: гетьмfнський [СУМ ІІ, 58; 
УЛВН 131; ОС 77, 144; Погр., 135; ОС 94, 146] та ін., хоч І. Огієнко 
стверджує, що при панівному наголошенні гtтьман форма гетьмfн у 
сучасній мові є досить частою1. Цікаво відзначити, що наголошення 
гtтьман характерне для сучасного мовлення і нормативне в сучасній 
літературній мові, є своєрідним поверненням до його первісної 
акцентної характеристики, адже це запозичення з нім. Hаuptman, 
очевидно, первісно мало наголошення на першому від початку слова 
складі, підтвердженням чому є гtтьманъ [Бер. 16, 132] з уже, 
найімовірніше, вторинним гетьмfнъ [Бер. 228], спричиненим похідним 
гетмfнство [Бер. 162]. Проте похідні від гtтьман у сучасній мові поки 
що зберігають свою попередню акцентну характеристику. 

Словотвірний ланцюжок отfман – отамfнський – отамfнство в 
сучасній українській мові з акцентного погляду тотожний з попереднім, 
однак з історичного погляду між ними є певні відмінності. Слово 
отамfн, будучи в українській мові тюркізмом, з самого початку 
існування в ній мало наголошений останній склад, як і всі такого 
походження слова на -ан, напр.: баклажfн, балабfн, боввfн, євшfн, жупfн, 
кабfн, капкfн, каравfн, майдfн, сап’zн, тагfн, таргfн і багато ін.2 Таким 
чином, первісний вигляд словотвірно-акцентного ланцюжка в 
утвореннях цього кореня мав такий вигляд: отамfн – отамfнський – 
отамfнство. Причин відтягнення наголошення в слові отfман 
встановити не вдається; словники послідовно фіксують його тільки з 
таким наголошенням, хоч розмовна мова знає тут і наголошення на 
останньому складі. Про таке ж наголошення свідчить очевидна акцентна 
непослідовність у парадигмі в запису отfман, отfмана, отамfне! 
(Кл. в. – В. З.) [Голоск. 265], що дуже промовисто з огляду на особливу 
роль Кл. в. у парадигмі3. Бачити тут вплив акцентного співвідношення 
гtтьман – гетьмfнство, що сталося пізніше, підстав немає; пор. 
гетьмfнъ [Б.-Н. 97], але отfманъ [Б.-Н. 266]; гетьмfн [Грінч. І, 281], але 
отfман [Грінч. ІІІ, 74]. Можливо, більшій акцентній стійкості слова 
гетьмfн сприяла помітно більша вага культурно-історичних реалій, що 
за ним стояли. Із суто акцентологічного погляду відтягнення 
наголошення в слові отfман могло бути спричинене намаганням 
опозиціонувати граматичні категорії однини і множини: отfман, 
отfмана, але отамfни, отамfнів [Голоск. 265] при трискладовості 
вихідної форми; пор. зі схожим процесом у тій же групі слів, що мають, 

                                           
1 Огієнко І. Український літературний наголос. – Вінніпег, 1952. – С. 61. 
2 Там само. – С. 248. 
3 Там само. – С. 132. 
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проте, два склади в Н. в. одн.: кабfк – кабакb, кабfн – кабанb, казан – 
казанb тощо, де слова теж починають втрачати нерухомість 
наголошення. Зрештою, і для цього випадку акцентної 
неспіввіднесеності між твірним і похідним не можна виключити 
можливості впливу акцентної системи польської мови: рідковживане 
слово отfман у період ХVI – XVIII і ХІХ ст. було широковживаним. 
Відзначимо ще спробу в українському мовознавстві вирівняти акцентні 
характеристики всіх утворень цього кореня за новонабутим 
наголошенням твірного: отfман – отfманський, отfманство [РУС 37, 
10], що, на нашу думку, слід було підтримати сучасній лексикографії, 
однак поки що для літературної норми усталено такі акцентні 
характеристики в цьому словотвірному гнізді: отfман, але отамfнський і 
отамfнство [СУМ V, 801].  

Сучасна акцентна невідповідність між рtкрут і рекрeтство [УЛВН 
549; СУМ VІІІ, 497] або розм. нtкрут і некрeтство [СУМ V, 329] з 
акцентно тотожними з останнім рекрeтський, рекрeтчина тощо теж має 
своє пояснення. Очевидно, запозичення, мабуть, з нім. Rekrut, засвоїлося 
з двома наголошеннями: на першому складі відповідно до німецької 
мови і на другому складі – відповідно до пізніше популярної в Росії мови 
французьої: рос. рtкрeт [див. про вагання у визначенні мови-джерела: 
Даль ІV, 90]. Перша відома нам фіксація утворень цього кореня в 
українській лексикографії послідовна у передачі наголошення на 
другому від початку слова складі: некрeтъ, некрeтчина, некрeцке – 
субстантивований прикметник середнього роду [Б.-Н. 242]. “Словарь 
української мови” вперше подає зразок сучасних акцентних відносин у 
цьому словотвірному гнізді: рtкрут; рекрeтка; рекрeтство, рекрeтський 
[Грінч. ІV, 11]. Однак народнорозмовний варіант чужомовного слова й 
похідні від нього, на нашу думку, виявили більшу стійкість щодо 
збереження прямих акцентних зв’язків між собою: нtкрeт; нtкрeтка; 
некрeтство, некрeтський, некрeтчина [Грінч. ІІ, 549] – тут при 
збереженні іменниками нtкрeт і нtкрeтка ще й паралельного 
наголошення на першому складі наголошенням на другому від початку 
слова складі вони творять з усіма іншими утвореннями парадигматично 
рівний акцентний зв’язок. Проте для російської мови усталились 
акцентні співвідношення іншого типу, пор.: рtкрутъ, рекрeтский, 
рекрeтчина [Даль ІV, 90], що характерне й для сучасної російської мови: 
рtкрут і рекрeтчина [СРЯ Ож. 552]. Характерно, що в українській 
лексикографії була спроба вирівняти наголошення цих слів на першому 
складі, напр.: рtкрут, нtкрут; р(н)tкрутський [Ізюм. 507] або пізніше 
рtкрут, разг. нtкрут; рtкрутський, разг. нtкрутський [РУС 37, 697]. 
Однак оформлення словникових статей у “Правописному словнику” 
Г. Голоскевича внесло сюди певний хаос, пор. (в оформленні 
Г. Голоскевича): нtкрут; нtкрутський; некрeтчина [Голоск. 238] і рtкрут 
= нtкрут; рекрeтський = нtкрeтський; рекрeтчина і нtкрeтчина [Голоск. 
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337], що. по суті, є зведенням докупи всіх форм зі “Словаря української 
мови”, але без належних як для цього випадку коментарів. 

Очевидно, російською церковною практикою викликане 
наголошення в слові юрjдство [Грінч. ІV, 532; СУМ ХІ, 616] при 
збереженні юродbвий [Грінч. ІV, 532; СУМ ХІ, 616], але вже зі змінами: 
oрода [Грінч. ІV, 532], але oрjда [СУМ ХІ, 616], що підтримано 
наголошенням дієслівного утворення юрjдствувати [СУМ ХІ, 616] при 
фразеологічному oроди справляти “юродствовать” [Грінч. ІV, 532]; пор. 
з давнім: oро(д); oродbвы(и); юро(д)ствeю, oро(д)ство [Лексис, 89] і 
oродъ; юродbвый; oродство, юро(д)ствeю [Бер. 160] – наголошення, що 
передбачає в інфінітиві наголошення юродствувfти і відповідне йому 
юродbти (пор. вередувfти – вередbти(ся) – вередлbвий; лінувfтися – 
лінbтися – лінbвий; межувfти – межbти; правдувfти – правдbти – 
правдbвий; слугувfти – служbти – служbвий; сторожувfти – 
сторожbти; кмітувfти – кмітbти – кмітлbвий; царювfти – царbти та 
ін.; пор. рос. юрjдствовать – юрjдить – юрjдивый [Даль ІV, 669] і суч. 
юрjдивый; юрjдство; юрjдствовать [СРЯ Ож. 746]. 

Привертає до себе увагу своїм наголошенням також невелика група 
утворень, що мають фінал -енство, проте характер цього словотвірного 
комплексу не у всіх них тотожний. Якщо в одних словах він виникає 
внаслідок поєднання прикметникового суфікса -ен- і іменникового -ств-, 
напр.: блfго → блажtний → блажtнство; письмj → письмtний → 
письмtнство, пор. ще свящtнство, смирtнство, шалtнство тощо, то в 
інших він з’являється в результаті нової фонетичної реалізації давнього 
суфікса -ьн- (сучасного -н-) в іншій для нього морфонологічній позиції, 
напр.: верхjвний → верховtнство; духjвний → духовtнство, пор. ще: 
безпечtнство (безпtчний); набожtнство (набjжний); подобtнство 
(подsбний); послушtнство (послeшний); противtнство (протbвний) тощо. 
Помітно, що утворення другого типу відзначаються високим ступенем 
архаїзації в сучасній мові. Крім цього, вони, як правило, мають і 
словотвірні дублети, напр.: верхjвність і звtрхність; духівнbцтво (зі 
зміною і мотивуючого слова); безпtчність і безпtка; набjжність або 
побjжність; подsбність і подjба тощо, тобто мова явно шукає їм 
альтернативу і в більшості випадків знаходить. Характерною ознакою 
наголошення цих словотвірних варіантів є їх співвіднесеність з 
наголошенням твірного, у чому вони відрізняються від слів з 
компонентом -енство, пор.: верхjвний і верхjвність, але верховtнство; 
безпtчний і безпtчність, але безпечtнство; подsбний і подsбність, але 
подобtнство тощо. Утворення з компонентом -енство такого характеру, 
хоч з фонетичного погляду цілком адаптовані українською мовою, 
насправді є або прямими запозиченнями, або кальками з польської 
(іноді – з російської) мови, що є причиною їх акцентної своєрідності, яку 
українська мова намагається долати або шляхом створення 
альтернативних лексем з тотожною семантикою, або адаптацією цих 
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утворень і в акцентному відношенні. У зв’язку з цим показовим є 
наголошення, наприклад, духовtнствj (обговорюємо кінцеве 
наголошення), нормативність якого заперечував І. Огієнко1 і яке нібито 
властиве галицькому мовленню.Однак у джерелі, яке мало нормативний 
для Галичини характер, зафіксовано наголос духjвенство [Рус. пр. 53], 
що виявляє намір відштовхнутися саме від польської акцентної 
характеристики слова і вирівняти його наголошення відповідно до 
мотивуючого духjвний. Безперечно, не завжди такі акцентні зміни 
зможуть реалізуватися (особливо в добре засвоєних мовою 
широковживаних словах), але сам напрям цих змін саме такий. 

Такого ж роду акцентна співвіднесеність склалася в сучасній мові і в 
словотвірній парі блfзень – блазtнство з аналогічним до останнього 
утворення наголошення прикметника блезtнський. Такі акцентні 
характеристики цих утворень виникли ще на староукраїнському 
мовному ґрунті, див.: блfзен(ъ) [Бер. 55], блfзе(н) [Бер. 160], блfзенъ [Бер. 
140, 160], але блазtнство [Бер. 55]. Українська лексикографія відбиває 
стабільність цих акцентних характеристик, напр.: блfзень, але блазtнство 
і блазtнський, блазtнщина [Б.-Н. 57]; блfзень, але блазtнство і блазtнський 
[Грінч. І, 72]; і в сучасній мові: блfзень, але блазtнство і блазtнський 
[ОС 99, 56]. Характерно, однак, що сучасна лексикографія вже тривалий 
час фіксує в цьому словотвірному гнізді ще одне прикметникове 
утворення, але вже з кореневим наголошенням, пор.: блfзнівський [УЛВН 
48; ОС 77, 46; ОС 94, 50; ОС 99, 56], що виявляє очевидну тенденцію в 
сучасній мові вирівнювати наголошення похідних за наголошенням 
твірних. Насправді це не тенденція, що виникла в українській мові 
нещодавно, а відображення внутрішньосистемних акцентних 
закономірностей української мови взагалі, порушених впливами 
акцентних систем панівних в Україні мов; у цьому конкретному 
випадку – польської мови. Характерно, що українська лексикографія 
робила спробу парадигматичного вирівнювання наголошення в усіх 
утвореннях цього словотвірного гнізда: блfзень, блfзенський, блfзенство 
[РУС 37, 878], однак вона не отримала підтримки в подальшому, хоч 
такий характер акцентного зв’язку між твірним і похідними цілком 
відповідає акцентним закономірностям української мови; пор. типове 
українське утворення: сусsд – сусsдський – сусsдство або пан – 
пfнський – пfнство тощо. Щоб у похідному на -ство в українській мові 
виникало закономірне наголошення на -tнство, його появі повинне 
передувати відповідне наголошення прикметника на -ений, напр.: 
блажtний – блажtнство тощо. Мабуть, не випадково при етимологічній 
розробці цих утворень фіксується саме етимологічно закономірне 
наголошення блfзенство в похідному, співвідносне з наголошенням 

                                           
1 Огієнко І. Відміни наголосу галицького від літературного // Рідна мова. – 1939. – 

№ 4. – С. 179. 
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твірного блfзень [ЕСУМ І, 204], хоч це й суперечить сучасній 
лексикографічній практиці і, відповідно, – сучасній літературній нормі. 

З огляду на виявлену тенденцію серед іменників на -ство на 
особливо пильну увагу заслуговують ті з них (їх близько одного 
десятка), які сучасна лексикографія переважно фіксує з кінцевим 
наголошенням, що на загальному фоні наоснjвної акцентуації 
переважної більшості цих утворень, на нашу думку, потребує 
спеціального розгляду. Відразу зазначимо, що ми виключаємо з аналізу 
слово їствj, яке, будучи утворенням від дієслова їсти за допомогою 
суфікса -в-о, лише випадковим збігом фонем нагадує утворення на -
ство; і за будовою, і за семантикою воно стоїть в одному ряду з 
віддієслівними іменниками, напр.: жbти – житвj; пbти – питвj; шbти – 
шитвj, lсти – їствj1, що мають ще паралельні утворення з суфіксом -л-о: 
жbти – житлj; пbти – пsйло; lсти – lдло тощо. Неактуальним з погляду 
наших завдань є також наголошення слова ремествj, бо воно виникло 
під впливом наголошення слова ремеслj2, яке зберігає свою акцентну 
давнину3. Семантичне (а разом з тим і акцентне) переплетення цих слів 
видно з такого запису: ремествj і ремеслj [Голоск. 337], пор. також 
ремествj “ремесло”, “рукоделие” [Б.-Н. 311], хоча тривалий час ці 
утворення акцентно протиставлялися, напр.: ремеслj; ремtство [Грінч. 
ІV, 11] і рукомеслj; рукомtство [Грінч. ІV, 87]. Цікаво, що для 
української діалектології початку ХХ ст. було ще актуальним 
розрізнення як форм слів, так і їхнього наголошення: ремtство чи 
рукомеслj або рукомtство [Прогр. 195], однак надалі вони вже всі 
виступають в одному ряду і з однаковим кінцевим наголошенням: 
ремествj, ремеслj, рукомеслj [Ізюм. 508]; у сучасній мові ремествj [СУМ 
VІІІ, 501] і рукомеслj [СУМ VІІІ, 906] вважаються розмовними. 

До кінцевонаголошених у сучасній українській мові належать 
старослов’янізми божествj і торжествj, що зберігають свою акцентну 
давнину4. Безперечно, цьому сприяла переважно церковно-релігійна 
сфера їх поширення і спричинена цим належність їх до урочистого 
стилю мовлення в сучасній мові. Однак слово божествj раніше 
потрапило до словника української мови. Показово, що його фіксує 
навіть “Словарь української мови”, хоч з відомих причин кількість 
лексики книжного характеру в ньому дуже обмежена. Можливо, цьому 
сприяло те, що це слово втратило своє первісне значення “божественна 
сутність”, а стало вживатися як синонім до слова бог. Саме вторинне 
значення відбиває перша фіксація його в укрїнській лексикографії: 

                                           
1 Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За ред. І. Білодіда. – К., 1969. – 

С. 50. 
2 Огієнко І. Український літературний наголос. – Вінніпег, 1952. – С. 82. 
3 Скляренко В. Історія акцентуації іменників середнього роду української мови. – К., 

1979. – С. 59; Скляренко В. Праслов’янська акцентологія. – С. 117. 
4 Скляренко В. Праслов’янська акцентологія. – С. 271. 
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“Ольга тепер здавалась йому божеством” [Грінч. І, 81]. Однак утративши 
сакральний зміст, слово божествj, безперечно сприймається як 
урочисте, непрямим підтвердженням чому є й присутність тут слова 
божествtнний [Грінч. І, 81] у церковнослов’янському фонетико-
акцентуаційному оформленні. Слово торжествj, як уже згадувалося, 
з’явилося в новітній українській лексикографії з розумінням його 
церковного походження; очевидно, через стійку асоціацію з культовою 
сферою воно не потрапляло в словники української мови ХІХ –          
поч. ХХ ст., зорієнтованих переважно на відображення живомовної 
стихії, де панувало слово урочистість і інші спільнокореневі з ним, 
напр.: урочистость (без знака наголосу); урjчистий [Б.-Н. 366]; 
урочbстий “торжественный»; урочbсто «торжественно» [Грінч. ІV, 353]; 
урочbстий; урочbстість [Голоск., 413]; пор. також: торжество 
1) (празник) свято; 2) (победа) перемога; торжественный – урочbстий; 
торжественность – урочbстість [Ізюм. 586]. Слово торжество 
повертається в українську мову пізніше – вже як просто урочистість, із 
секуляризованим змістом: торжество 1) тріeмф, торжествj; 
2) (празднество) свzто [РУС 37, 798] при торжественный – урочbстий і 
торжественность – урочbстість [РУС 37, 798; див. також: СУМ Х, 203]. 
Слід підкреслити, що з погляду морфологічної будови обидва ці слова 
містять суфікс -ество (на відміну від ство інших утворень), нагадуючи 
тим про своє походження. До них належить у структурно-акцентному 
відношенні й слово різдвj (з рождествj), що, зазнавши цілого ряду 
фонетичних перетворень1 [пор. також: Прогр. 59, 65], зберегло, проте, 
свої давні акцентні характеристики, пор. рождествj і Різдвj [Рус. пр. 
118]. Те саме стосується слова єствj, про яке йшлося раніше. 

Слово вдівство, удівство належить ще до праслов’янських утворень; 
принаймні воно має реконструкцію пізньопраслов’янської доби (див. 
вище); фонетично зумовленим у ньому вважається наголошення 
вдsвство, удsвство; рос. вдовствj російськими акцентологами 
трактується як акцентне відхилення2. Слово вдівство, удівство належить 
до рідковживаних; можливо, воно витісняється фонетично зручнішим 
в[у]довtцтво [див.: Ізюм. 41], хоча й останнє теж рідко потрапляло в 
лексикографічні джерела, однак ще донедавна його фіксували з 
фонетичним кореневим наголошенням, напр.: удsвство [Ізюм. 41]; 
вдsвство [РУС 37]. Словники останнього часу фіксують для нього 
паралельне (кореневе і флективне) наголошення: вдsвствj; удsвствj 
[ІСУМ 501; ОС 77, 66; ОС 94, 69]. 

Складна історія появи в українській мові слова першенствj, що має 
відповідник пtршість [СУМ VІ, 336–337]. Хоч словник зазначає його 
рідковживаність, проте присутність його в мові, мабуть, визначається 
двома значеннями слова першість: 1) перше місце щодо якихось заслуг, 

                                           
1 Історія української мови. Фонетика. – С. 208. 
2 Зализняк А. Зазнач. праця. – С. 83. 
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досягнень, взагалі чеснот; 2) змагання за перше місце. Безперечно, що 
первісним тут є перше значення, а друге – вторинним, метонімічного 
походження. Українська мова здавна передавала рос. слово первенство 
словом першість [Грінч. ІІІ, 147] – очевидно, у першому значенні слова, 
що в сучасній мові поширилося й на друге його значення; пор.: він 
виборов першість серед суперників і він брав участь у першості світу з 
волейболу. Появу слова першенство можна зрозуміти, згадавши, як 
І. Огієнко виправляв галицьку вимову первtнство або первенствj на 
пtрвенство, про що ми вже згадували. Безперечно, сама морфологічна 
будова слова первенство, як і пізнішого “українізованого” його варіанта 
першенство не має в українській мові дериваційних підстав; це очевидна 
калька з польського pierwszeństwo [Sł. pol. jęz. II, 628], чим пояснюється 
його наголошення первtнство, що є й акцентною калькою з прототипу; 
кінцеве наголошення первенствj було, з одного боку, намаганням 
відштовхнутися від нього, а з другого – відповідало (частково) системі 
наголошування таких утворень у Галичині. Рекомендація І. Огієнка 
спиралася на бажання вирівняти наголошення позірних в українській 
мові твірного і похідного: пtрвий – пtрвенство. Уже в українському 
фонетичному оформленні, але з наголошенням, тотожним з тим, що його 
рекомендував І. Огієнко, це слово почала фіксувати українська 
лексикографія 20-х рр. ХХ ст.: рос. первенство – пtршість, пtршенство 
[Сл. діл. м. 131], що було в парадигматичному зв’язку з уявним твірним 
української мови пtрший, однак у лексикографії перемогла тенденція 
фіксувати це слово з кінцевим наголошенням: першенствj [Ізюм. 372; 
РУС 37, 507] – в обох випадках як еквівалент до рос. первенство з ще 
одним українським відповіником – пtршість (див. там само), яке 
зберігається і в сучасній мові: першенствj, рідко. Те саме, що першість 
[СУМ VШ, 336–337]. Архаїзація цього слова в сучасній мові не 
випадкова; з дериваційного погляду для його появи в українській мові 
повинен існувати суфікс -енств-о, див.: первий = перший → перв-енство 
= перш-енство, однак його як самостійного словотвірного форманта 
українська мова не має1. 

На зміну архаїзованому в сучасній мові слову першенство приходить 
і актуалізується в ній семантично близьке (але з деякими смисловими 
відтінками категоричнішого характеру) слово старшинствj зі значенням 
“першість у порівнянні з іншими за віком, становищем, званням і т. ін.” 
[СУМ ІХ, 667], яке акцентно протистоїть давньому утворенню 
старшbнство зі значенням “посада, звання стршини” (в історичному 
значенні. – В. З.) [СУМ ІХ, 666–667]. Ці два утворення від одного 
кореня, але з різним наголошенням дають змогу виразніше побачити їх 
словотвірну мотивацію: якщо старшbнство мотивується словом 

                                           
1 Пор.: Редькин В. Акцентология современного русского литературного языка. – М., 

1971. – С. 52. 
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старшинf, то старшинствj – словом стfрший; таким чином, у першому 
випадку в словотворенні бере участь суфікс -ство, у другому – -инство. 
Російська мова теж знає це семантико-акцентологічне протиставлення: 
рос. старшbнство (збірна назва для старшини в армії) і старшинствj 
(абстрактне значення першості)1. Однак українська мова має для 
позначення збірного поняття слово старшbна [СУМ ІХ, 666], тому 
перші лексикографічні спроби передати рос. старшинствj йшли в 
напрямку надання ширшого, абстрактнішого значення здавна 
присутньому в мові слову старшbнство “посада”, “звання” (див., напр.: 
пре(д)стателство: старшbнство [Бер. 93] і ще: прfвлю: р#жу, р#(д) 
ведE, старшbнство мfю [Бер. 91]), що з погляду семантики є цілком 
можливим і, за загальним правилом, є акцентно співвідносним з 
прикметником старшbнський: старшbнство [Ізюм. 564; РУС 37, 770]. 
Крім того, провадилися пошуки лексикологічного характеру; напр.: 
перевfга (первенство над младшими); звtрхність (верховность) [Ізюм. 
564]. Однак надалі переважила кінцевонаголошена форма: старшинствj 
[УЛВН 626; ОС 77, 724; Погр., 543; ОС 94, 724]. Зауважимо ще, що в 
російській мові є чітко окреслена з дериваційного погляду група слів, 
похідні у якій мають кінцеве наголошення, напр.: рос. бjльший – 
большинствj, мtньший – меньшинствj, стfрший – старшинствj; в 
українській мові тут ми маємо іншу модель: бsльший – бsльшість тощо. 

Кінцевонаголошені баловствj і хвастовстj в українській мові є 
очевидними русизмами навіть без належної фонетичної адаптації; пор., 
напр.: баловство – 1) пtстощі; 2) (шалости) пeстощі [РУС 37, 13] і 
хвастовство – хвfстощі [РУС 37, 850]. Мабуть, не випадково у 
“Словнику синонімів української мови” вони не мають статусу 
заголовних, а включені в ряди з іншими домінантними словами з 
ремаркою “розмовне” [Сл. син. у. м. ІІ, 506, 836]. 

Ми вже докладно говорили про особливості акцентування утворень 
на sвство у порівнянні з рос. -овствj, що різняться як семантично, так і 
акцентуаційно. Тим часом у сучасній українській мові є два слова, що в 
акцентному відношенні оформлені за російською моделлю, пор.: 
фатівствj [ОС 77, 796; ОС 94, 803] і франтівствj [УЛВН 6868; ОС 77, 
806; ОС 94, 812] з відповідними прикметниковими утвореннями 
фатівськbй і франтівськbй. Однак показовою тут є спроба надати 
стереотипного наголошення з погляду української акцентної моделі 
слову фатsвствj [СУМ Х, 570], щоправда, зі збереженням і кінцевого 
наголошення, а також з кінцевим наголошенням прикметника: 
фатівськbй [СУМ Х, 570], що, безперечно, підтримує кінцеве 
наголошення іменника на -ство. У словах франтівствj і франтівськbй 
[СУМ Х, 641] наголошення тільки кінцеве. Очевидно, ці слова не можна 
визнати остаточно засвоєними українською мовою; напевне на них чекає 
хоча б акцентна перебудова. 

                                           
1 Там само. – С. 47. 
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Таким чином, іменники на -ство (-зтво, -цтво), іноді ускладнені ще 
й іншими словотвірними формантами, у ході свого розвитку в 
українській мові виробили доволі послідовні закономірності формування 
в собі стійких акцентних типів як загалом, так і всередині окремих 
словотвірно-семантичних груп, якщо такі більш-менш чітко 
окреслюються в усьому цьому лексичному масиві, що становить близько 
2000 слів. Окремі випадки відхилень від цих закономірностей 
пояснюються певними особливостями розвитку української мови, яка в 
літературному варіанті формувалася під впливом досить відмінних 
(особливо з погляду акцентології) мовно-діалектних зон і, крім цього, у 
різні періоди свого розвитку відчувала на собі впливи інших, близьких їй 
мов, що іноді мало наслідком неконтрольоване надходження 
чужомовних елементів в її систему без належної, зумовленої її 
внутрішньосистемними особливостями, їх адаптації. Безперечно, такі 
елементи з часом або будуть повністю адаптовані мовою, або вийдуть з 
неї. 
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Стаття присвячена словотвірній активності основ з питомими, 

повноголосними й запозиченими, неповноголосними, коренями в 
російській та українській мовах. У ній розглядаються структурні 
особливості мотивуючих основ іменників із суфіксом *-nij-, словотвірні 
та лексичні значення цих девербативів у сучасній українській мові. 

 
Іменники з суфіксом *-nij-, котрим притаманне здебільшого значення 

абстрактної процесуальної ознаки і які пов’язані насамперед із 
конструктивною функцією словотвору1, є актуальним об’єктом 
дослідження при вивченні питання про роль старослов’янської (пізніше 
– церковнослов’янської) книжної традиції в процесі формування 
східнослов’янських літературних мов. Як відомо, безперервність 
церковнослов’янської книжної традиції є типологічною ознакою 
російської літературної мови. Однак церковнослов’янська мова відіграла 
певну роль і у формуванні норм української літературної мови, тому 
вивчення іменників зі значенням абстрактної процесуальної ознаки, до 
складу котрих входять корені з повноголосними й неповноголосними 
сполученнями, особливо в зіставленні з російською мовою, на наш 
погляд, є актуальним і для історії української літературної мови, 
оскільки сучасні лінгвісти вбачають у цих іменниках яскраві зразки 
номіналізацій2, а їх дослідження в комунікативному й особливо в 
когнітивному аспекті О. С. Кубрякова відносить до актуальних проблем 
вивчення словотвірних систем сучасних слов’янських мов3.  

Іменники із суфіксом *-nij- неодноразово були об’єктом спеціального 
дослідження, насамперед у діахронічному аспекті. Відомо, що суфікс *-
nij- за своїм походженням пов’язаний із загальноіндоєвропейським 
суфіксом *-jo-  (*-ijo-), котрий на слов’янському ґрунті перетворився в 
суфікс  *-ьje- з необмеженою продуктивністю4. Внаслідок процесу 
спрощення виник суфікс *-nьje, який при творенні іменників зі 
значенням абстрактної процесуальної ознаки став приєднуватися 
безпосередньо до основи дієслова. Іменники з цим суфіксом складають 
досить помітний шар у лексиці східнослов’янських мов. Девербативи з 
формантом *-nij- в українській мові вже були об’єктом лінгвістичних 

                                           
1 Земская Е.А. Словообразование как деятельность. – М.: Наука, 1992.  
2 Комри Б. Номинализация в русском языке: словарно задаваемые именные группы или 

трансформированные предложения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV: 
Современная зарубежная русистика. – М.: Прогресс, 1985. – С. 42-49.  

3 Кубрякова Е.С. Актуальные проблемы изучения словообразовательных систем 
славянских языков // Научные доклады филологического факультета МГУ. Вып. 3: К XII 
Международному съезду славистов в Кракове. – М., 1998. – С. 59-65.  

4 Мейе А. Общеславянский язык. – М.: Иностран. лит-ра, 1951. – С. 287-288.  
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досліджень1, але надбання теорії словотвору за останні десятиріччя 
роблять доцільним вивчення цих іменників під новим кутом зору.  

Метою статті є порівняння словотвірної активності дієслів із 
питомими, повноголосними й запозиченими, неповноголосними 
коренями при творенні іменників із суфіксом *-nij-, а також зіставлення 
словотвірного та лексичного значення цих девербативів.   

Відомо, що на вираженні значення абстрактної процесуальної ознаки  
в українській мові спеціалізується близько 30 словотвірних типів (СТ)2, 
однак високий ступінь і емпіричної, і системної продуктивності 
притаманний лише 2 СТ —  девербативам із суфіксом  -нн- /-енн- /-iнн-3 
та з нульовим суфіксом. Порівн.: 

 
Таблиця 1. Кількість іменників зі значенням абстрактної 

процесуальної ознаки 
Лексеми: Д і є с л о в а І м е н н и к и 
Корені: незворотні зворотні усього: -нн(я) -∅- -к(а)  інші  

суф. 
повного-
лосні 

760 415 327+79
(43%) 

223+26
(29%) 

67+47 
(9%) 

18+5 
(2%) 

19+1 
(2,5%) 

неповно-
голосні 

72 33 36+4 
(50%) 

33+3 
(46%) 

2 
 

1 
 

— 
 

 
У таблиці 1 кількість іменників зі значенням абстрактної 

процесуальної ознаки визначається з урахуванням словотвірних 
формантів. 1-ша цифра у відповідній графі позначає кількість простих 
іменників, 2-га – складних. У дужках зазначається словотвірна 
активність (СА), котра обчислюється шляхом зіставлення загальної 

                                           
1 Городенська К.Г. Реалізація семантичного потенціалу дієслів у синтаксичних 

дериватах // Словотвірна семантика східнослов'янських мов / Ред. М.А.Жовтобрюх. – К.: 
Наук. думка, 1983. – С. 102-113; Лагутіна А.В. Віддієслівні абстрактні іменники на -ння в 
історії української літературної мови // Дослідження з української та російської мов. – К., 
1964. – С. 212-231; Муромцева О.Г. Розвиток лексики української літературної мови в 
другій половині XIX – на початку XX ст. – Харків: Вища шк., 1985; ПінчукО.Ф. 
Словотвірна структура віддієслівних іменників сучасної української мови // Морфологічна 
будова сучасної української мови. – К.: Наук. думка, 1975. – С. 35-82; Ращинская Г.Н. 
Отглагольные имена существительные на -ння, -ення (-іння), -ття в современном 
украинском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Львов, 1968; Словотвір сучасної 
української літературної мови / Ред. М. А. Жовтобрюх. – К.: Наук. думка, 1979; 
Шелихова Н.Т. Словообразование существительных со значением отвлечённого действия // 
Суффиксальное словообразование существительных в восточнославянских языках XV – 
XVII вв. – М.: Наука, 1974. – 148-212; Юрчук Л.А. Про лексикографічне відображення 
віддієслівних іменників на -ння, -ття // Мовознавство. – 1975. – № 2. – С. 12-20. 

2 ПінчукО.Ф. Словотвірна структура віддієслівних іменників сучасної української мови 
// Морфологічна будова сучасної української мови. – К.: Наук. думка, 1975. – С. 17.  

3 Виникнення суфікса -нн- пов’язане з перетворенням нових сполучень приголосних з 
[j] у довгі м’які приголосні: коло[с':а], зна[н':а], бездорі[ж':а]. Асиміляція [j]  закінчилася 
не раніше 2-ї половини XIII ст. Починаючи з XV ст. цей  процес знаходить широке 
відображення у письмових пам’ятках // Історія  української мови: Фонетика / Відповід. ред. 
В. В. Німчук. – К.: Наук. думка, 1979. – С. 209.  
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кількості незворотних дієслів, оскільки саме незворотні дієслова 
слугують формальними мотивуючими для основного корпусу вказаних 
іменників1, і реально зафіксованих девербативів. Незважаючи на 
невелику кількість в українській мові лексем з неповноголосними (trat-) 
коренями, словотвірна активність цих лексем у групі девербативів із 
суфіксом -нн(я) виявляється вищою, ніж у лексем із повноголосними 
(torot-) коренями (відповідно 43% і 50%, 29% і 46%). 

Аналіз структурних особливостей мотивуючих основ простих 
іменників з суфіксом -ние / -ение, зафіксованих у словнику 
І. І. Срезневського, показав, що там переважають утворення від дієслів 
на -и(ти): 20 іменників мотивується  безпрефіксними дієсловами 
недоконаного виду (НДВ) і 46 іменників – дієсловами доконаного виду 
(ДВ), більшість з яких мають видові пари із суфіксом -а-. Іменники, 
мотивовані дієсловами НДВ, у цілому складають 33%, тобто 
спостерігається значна перевага утворень від дієслів ДВ2. 

Словотвір віддієслівних імен  із суф. *-nij- у східнослов’янських 
мовах розвивався у тісному зв’язку з категорією виду. Іменники, котрі 
виникли в XV-XVII ст., відбивають 1-й етап видоутворення – розвиток 
префіксальної перфективації. Після XVII ст. починається активне 
утворення зазначених іменників від імперфективних основ3. 

У розвитку девербативів із суф.  *-nij- у східнослов’янських мовах 
найбільш актуальним є: а) розширення структурних типів мотивуючих 
основ, обумовлене залученням у словотвірний процес вторинних 
імперфективів; б) поступовий розрив семантичного зв'язку іменників із 
суф.  *-nij- з мотивуючими дієсловами.  

З огляду на існуючу традицію опису іменників з формантом  *-nij-, 
котра відбиває особливості розвитку даного СТ4, ми згрупували 
українські девербативи з torot- / trat-коренями за структурними типами 
мотивуючих основ. При цьому, як відзначалося вище, ми виходимо з 
тематичних показників незворотних безпрефіксних дієслів НДВ, тобто з 

                                           
1 Кількість зворотних дієслів визначається для повноти представлення фактичного 

матеріалу. 
2 Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка: В 3 т., 6 частях. – М.: Книга, 1989.  
3 Шелихова Н.Т. Словообразование существительных со значением отвлечённого 

действия // Суффиксальное словообразование существительных в восточнославянских 
языках XV – XVII вв. – М.: Наука, 1974. – С. 79.  

4 Хохлачёва В.Н. К истории образования существительных в русском языке нового 
времени. – М.: Наука, 1969; Частотний  словник сучасної української художньої прози: В 
2-х тт. / Головн. ред. В.С. Перебийніс. – К.: Наук. думка, 1981; Шелихова Н.Т. 
Словообразование существительных со значением отвлечённого действия // 
Суффиксальное словообразование существительных в восточнославянских языках XV – 
XVII вв. – М.: Наука, 1974. – 148-212; Мальцева И.М., Молотков А.И., Петрова З.М. 
Лексические новообразования в русском языкe XVIII в. – Л.: Наука, 1975; Ращинская Г.Н. 
Отглагольные имена существительные на -ння, -ення (-іння), -ття в современном 
украинском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Львов, 1968; ПінчукО.Ф. 
Словотвірна структура віддієслівних іменників сучасної української мови // Морфологічна 
будова сучасної української мови. – К.: Наук. думка, 1975. – С. 35-82. 
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так званих базових дієслів1, котрі у рамках дієслівної системи є 
непохідними2. Далі розглядаються похідні префіксальні дієслова ДВ, що 
зберігають тематичний показник базового дієслова, і вторинні 
імперфективи. Апробувавши декілька типів класифікацій, ми вважаємо 
за доцільне розглядати в одній групі всі похідні, пов'язані з базовим 
дієсловом, незважаючи на те, що в основах вторинних імперфективів 
тематичний показник базового дієслова відсутній. 

Як зазначалося вище, в українській мові девербативи із суф. -нн(я) /  -
енн(я) /    -iнн(я) складають найбільш продуктивний СТ серед тих, котрі 
використовуються для творення іменників зі значенням абстрактної 
процесуальної ознаки3. Даний СТ відзначався високим ступенем 
продуктивності вже у XIX ст., коли порівняно з попереднім періодом, 
значно розширилося коло мотивуючих основ4. Г.Н. Ращинська, 
ґрунтуючись на матеріалах УРС'а, у сучасній українській мові виявила 
5202 іменники з суфіксами -нн(я) /-енн(я) / -iнн(я) та -тт(я)5. 
О.Ф. Пінчук виділяє 6071 іменник з наведеними формантами6. Зазначені 
дослідження й наш матеріал (ми зафіксували 222 девербативи з torot-
коренями й 33 девербативи з trat-коренями) вказують, що особливості 
творення іменників із суфіксом -нн(я) в українській мові, як і в 
російській, певною мірою визначаються наявністю / відсутністю видової 
пари у мотивуючого дієслова й структурою його основи. Тому аналіз 
іменників із формантом -нн(я) ми починаємо зі структурних типів 
мотивуючих основ: спочатку розглядаємо базові дієслова з визначеним 
тематичним показником, потім похідні префіксальні дієслова, 
підрозділяючи їх за ознакою наявності / відсутності імперфективних 
видових пар і за суфіксами імперфективів. Інша класифікація подана у 
дослідженні Г. Н. Ращинської, основним показником у якому 
визначається суфікс, причому у деяких випадках автор припускає 
змішування різних СТ: не розмежовується омонімія суфіксів -а-1 і -а-2 в 
утвореннях типу дорожчати (< дорогий) і випереджати (< 
випередити); омонімічні суфікси -ува-1 і -ува-2 у словах типу 

                                           
1 Петрухина Е.В. Грамматическая и лексическая категоризация действий и их 

параметров в славянских языках (сопоставительное исследование русского, 
западнославянских и болгарского языков) // Научные доклады филологического 
факультета МГУ.  Вып 3: К XII Международному съезду славистов в Кракове. – М., 1998. – 
С. 73-74.  

2 Структурно лише деякі іменники пов’язані зі зворотними дієсловами (колосіння < 
колоситися, поросіння < пороситися), тому ми вважаємо припустимим  виходити саме з 
незворотних дієслів, за винятком окремих випадків, що спеціально визначаються. 

3 Словотвір сучасної української літературної мови / Ред. М. Жовтобрюх. – К.: Наук. 
думка, 1979. – С. 69. 

4 Муромцева О.Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині 
XIX – на початку XX ст. – Харків: Вища шк., 1985. – С. 31.  

5 У нашому матеріалі є лише 2 девербативи із суф. -тт(я) – коло[т'т']я й моло[т'т']я 
// Ращинская Г.Н. Отглагольные имена существительные на -ння, -ення (-іння), -ття в 
современном украинском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Львов, 1968. – С. 3. 

6 Пінчук О.Ф. Словотвірна структура віддієслівних іменників сучасної української 
мови // Морфологічна будова сучасної української мови. – К.: Наук. думка, 1975. – С. 41. 
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голодувати (< голод) і виголошувати (< виголосити) теж виявляються в 
одній групі1. 

Покажемо основні особливості методики нашого дослідження на 
прикладі мотивуючих основ на  -и(ти). 

Східнослов'янські дієслова на -и(ти)  за походженням є утвореннями 
від основ іменників, прикметників або дієслів2. У нашому матеріалі 
переважають десубстантивні похідні. Ми зафіксували 45 безпрефіксних 
дієслів НДВ на -и(ти) з torot-коренями. Вони мотивують 16 іменників із 
морфом -енн(я) і 12 іменників з формантом -iнн(я): жолоблення, 
короблення, мереження, морочення, солодження;  волочіння, 
ворожіння, голосіння, колосіння та ін. У 5 випадках від дієслів на -и(ти) 
утворюються іменники з обома морфами: золотити >золочення і 
золотіння, молотити >молочення і молотіння, теребити >тереблення 
і теребіння, толочити >толочення і толочіння, 
холостити >холощення і холостіння. Слід зазначити, що формант -
iнн(я) відноситься до морфем, притаманних лише українській мові. Він 
виник за аналогією з іменниками типу хотiння < хотiти (з хотhти), в 
яких -i- походить з тематичного показника інфінітивної основи -h-
 ("ять")3. У нашому матеріалі даний формант зустрічається у окремих 
іменників, мотивованих дієсловами із суфіксом -и-, а також дієсловами з 
основою на приголосний (бережiння < берегти). Паралельні утворення 
із морфами -енн(я) і -iнн(я) типу золочення / золотiння зазвичай 
розглядають як дублети, однак Г. Н. Ращинська висловлює припущення 
про те, що “форми на -iння вказують начебто на більш тривалу дію”: 
прилад для ношення цегли (І. Франко) / від довгого носіння... 
(М. Вовчок)4.  

СА базових дієслів із суфіксом -и- у нашому матеріалі дорівнює 62%. 
Префіксальні дієслова ДВ на -и(ти) ми розподілили на 3 підгрупи:  

1) у 1-шу підгрупу входить 70 дієслів ДВ, котрі не мають 
суфіксальних видових пар (виборознити, виволочити, виполонити, 
вихворостити, втеребити, зазолотити, зжолобити та ін.). Деякі з цих 
дієслів є видовими парами до безпрефіксних дієслів НДВ 
(золотити / позолотити), але значна їх частина відноситься до певних 
родів дії (РД): заголосити, поголосити, поборознити, наторочити та ін. 
Дієсловами ДВ у цій підгрупі мотивується лише 2 іменники 
(посоромлення й отверезіння), причому мотивуючі дієслова входять у 

                                           
1 Ращинская Г. Н. Отглагольные имена существительные на -ння, -ення (-іння), -ття в 

современном украинском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Львов, 1968. – С. 10-
14. 

2 Возний Т.М. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та 
білоруською. – Львів: Вища школа, 1981. – С. 75. 

3 Лагутіна В. Віддієслівні абстрактні іменники на –ння в історії української 
літературної мови // Дослідження з української та російської мов. – К., 1964. – С. 217. 

4 Ращинская Г.Н. Отглагольные имена существительные на -ння, -ення (-іння), -ття в 
современном украинском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Львов, 1968. – С. 11.  
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видові кореляції з базовими дієсловами (соромити  /  посоромити, 
тверезити    отверезити). Обидва члени 1-ї пари дієслів утворюють 
іменники із морфом -енн(я): соромлення / посоромлення. Наш матеріал 
підтверджує спостереження О. Ф. Пінчука про обмежене 
функціонування в зазначеному СТ дієслівних основ, “які корелюють за 
родами дії”1; 

2) 2-га підгрупа складається з 24 дієслів ДВ, котрі мають видові пари 
з суфіксом вторинної імперфективації -а-2: випередити / випереджати2, 
відсторонити  /  відстороняти, опорожнити  / опорожняти, 
поздоровити  / поздоровляти та ін. Співвідношення “суф. -и- (ДВ) / суф. 
-а- (НДВ)” у другій половині XVIII – середині XIX ст. було найбільш 
продуктивним у системі українського видоутворення3. У цій підгрупі 
зафіксовано 9 іменників, мотивованих дієсловами ДВ (опорожнення, 
поздоровлення, схоронення, упередження та ін.), і 4 – дієсловами НДВ 
(випереджання, відстороняння, оздоровляння, попереджання), причому 
девербативи від дієслів НДВ мають пари, мотивовані дієсловами ДВ. СА 
дієслів ДВ у цій підгрупі складає 38%, дієслів НДВ – 17%; 

3) 3-тя підгрупа включає 133 дієслова ДВ, котрі мають видові пари із 
суфіксом вторинної імперфективації -ува-2: заболотити / заболочувати, 
заколотити / заколочувати та ін. 84 іменники, тобто 72%, у даній 
підгрупі – це парні утворення від співвідносних за видом дієслів: 
виголошування / виголошення, відгороджування / відгородження, 
заболочування / заболочення, відсторонювання / відсторонення, 
заперечування / заперечення та ін. Крім того, у цій підгрупі зафіксовані 
похідні від одного із членів видової пари: 22 іменники мотивуються 
дієсловами НДВ (вигороджування, визолочування, виколошування, 
виморожування, витолочування) і 11 – дієсловами ДВ (випорожнення, 
завороження, загородження).  

В українській мові досить широко представлені словотвірні 
ланцюжки типу заболотити > заболочувати > позаболочувати; 
заморозити > заморожувати > позаморожувати; намолотити > 
намолочувати > понамолочувати; спорожнити > спорожнювати > 
поспорожнювати  та ін. Замикають ці ланцюжки  дієслова ДВ з двома 
префіксами, утворені від вторинних імперфективів із суфіксом -ува-2. 
Таких дієслів у нашому матеріалі нараховується 33.  Вони не мотивують 

                                           
1 Пінчук О.Ф. Словотвірна структура віддієслівних іменників сучасної української 

мови // Морфологічна будова сучасної української мови. – К.: Наук. думка, 1975. – С. 44.  
2 Деякі дієслова мають по 2 видові пари: випередити / випереджати й 

випереджувати. Наявність дієслів-синонімів типу попереджувати / попереджати, 
волокти / волочити  В. М. Русанівський кваліфікує як граматичну надмірність. 
Враховуючи невелику кількість таких прикладів у нашому матеріалі, ми їх спеціально не 
виділяємо. 

3 Історія української мови: Морфологія / Відповід. ред. В. В. Німчук. – К.: Наук. думка, 
1978. – С. 279.  
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жодного іменника із суфіксом -нн(я). Аналогічні факти відзначені й 
О.Ф. Пінчуком1. 

Таким чином, у розглянутій підгрупі зафіксовано 117 іменників, з 
яких 64 мотивуються дієсловами НДВ, а 53 – дієсловами ДВ, при цьому 
84 іменника (72%) є парними утвореннями від співвідносних за видом 
дієслів. СА дієслів НДВ і ДВ складає відповідно 48% і 40%2. СА 
префіксальних дієслів ДВ із суфіксом -и- у цілому дорівнює 28% (227 
дієслів / 64 іменники).  

Слід зазначити, що морф  -енн(я) при калькуванні може сполучатися 
й з основами іменників. Порів. префіксально-суфіксальне утворення роз-
волокн-ення (мед.), мотивоване іменником волокно. 

Дієслова на -и(ти) з trat-коренями в українській мові представлені 
невеликою кількістю прикладів, що відносяться переважно до застарілої 
лексики. Ми розподілили їх на такі ж підгрупи, як і дієслова з torot-
коренями:  

1) безпрефіксні дієслова НДВ. Їх усього 6. Чотири з них слугують 
мотивуючими основами для іменників із морфами  -енн(я) й -iнн(я): 
сріблення, Благовіщення (церк.), благовоління, благотворіння. Від 
дієслів благородити “рідк.” і страмити “розм.” аналізовані іменники не 
зафіксовані; 

2) 2-гу підгрупу складають префіксальні дієслова ДВ, котрі не мають 
імперфективних видових пар: облагозвучити, осріблити (поет.), 
поблагословити (уроч., церк.),  посріблити, ублагородити –  усього 5 
дієслів, з яких лише дієслово посріблити є мотивуючим для іменника 
посріблення. Це дієслово – член видової кореляції 
сріблити / посріблити; 

3) у 3-тю підгрупу ми включили префіксальні дієслова ДВ, що 
утворюють видові пари за допомогою суфікса -ува-: обезглавити 
книж. / обезглавлювати книж., озаглавити / озаглавлювати, 
облагообразити / облагоображувати, облагородити 
/ облагороджувати, привласнити / привласнювати – усього 5 пар. У 2 
випадках спостерігається творення іменників від обох членів видової 
пари: обезглавлення / обезглавлювання, привласнення / привласнювання. 
Дієсловом НДВ мотивується лексема облагороджування; 

4) 4-ту підгрупу складають дієслова ДВ, котрі мають видові пари із 
суфіксом -а-: благословити / благословляти, облачити заст. / облачати 
заст., огласити / оглашати, потребити / потребляти, ублаготворити 
 / ублаготворяти, ублажити / ублажати – усього 6 пар. У парі 
облачити / облачати обидва члени слугують мотивуючими основами 

                                           
1 Пінчук О.Ф. Словотвірна структура віддієслівних іменників сучасної української 

мови // Морфологічна будова сучасної української мови. – К.: Наук. думка, 1975. – С. 45. 
2 Дієслова з подвійними префіксами типу позаморожувати в підрахунки не вносилися. 
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для іменників облачення / облачання. Дієсловами ДВ мотивуються 
іменники благословення й ублаготворiння. 

Таким чином, словотвірна активність неповноголосних дієслів із 
суфіксом  -и- у підгрупі НДВ дорівнює 47% (17 дієслів / 8 іменників), а в 
підгрупах ДВ – 37% (16 дієслів / 6 іменників). У 3-х випадках 
спостерігається паралельне творення іменників від обох членів видової 
пари. До групи іменників, мотивованих дієсловами із суфіксом -и-, 
можна віднести префіксально-суфіксальне утворення ви-член-ення 
“мед.”, котре, мабуть, є калькою російського девербатива вычленение (< 
вычленить). Словотвірну активність дієслів з torot- / trat-коренями, що 
співвідносяться з базовими дієсловами на -и(ти), ми порівняли в таблиці  
2: 

 
Таблиця 2. Словотвірна активність дієслів 

з torot- / trat-коренями 
Основи: Недоконаного виду Доконаного 

виду 
Форманти: torot-корені trat-корені torot-

корені 
trat-
корені 

Безпрефіксні 45 / 28 імен. 1 6 / 4 імен.  —  —  
Префіксальні —  —  70 / 2 

імен. 
5 / 1 імен. 

-и- / -а-2 24 / 4 імен. 6 / 1 імен. 24 / 9 
імен. 

6 / 3 імен. 

-и- / -ува-2 133 / 64 імен. 5 / 3 імен. 133 / 53 
імен. 

5 / 2 імен. 

Усього: 202 / 96 імен. 17 / 8 імен. 227 / 64 
імен. 

16 / 6 
імен. 

CА в %: 62 % 67 % 28 % 37,5 % 
 
Як свідчить таблиця 2, в українській мові словотвірна активність 

дієслів ДВ із torot-коренями нижча, ніж СА дієслів НДВ (відповідно 28% 
і 62%), однак ці показники не є такими контрастними, як у російській 
мові, де зафіксовано відповідно 7% і 41%2. Розходження між СА дієслів 
з torot- і trat-коренями в українській мові, на відміну від російської, не 
мають системного характеру, що зумовлюється перш за все незначною 
кількістю лексем із неповноголосними коренями в сучасній українській 
мові.  Істотним розходженням між українською і російською мовами є 
кількість паралельних утворень від обох членів видових пар дієслів: такі 
утворення від членів видових пар із суфіксами -и- / -ива- у російській 
мові складають лише 8%, а аналогічні утворення в українській мові 
становлять 72%. 

                                           
1 Першою цифрою позначається кількість дієслів. 
2 Устюгова Л. М. Глаголы с полногласными / неполногласными корнями как 

словопроизводственная база существительных с суффиксом -ниj- / -ениj- в русском языке // 
Сборник статей по русистике. – Сегед, 1999. – Вып. 2. – С. 25-36. 
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За такою ж методикою, як дієслова на -и(ти), ми описали й інші 
структурні типи дієслів з tоrоt- / trаt-коренями. Виходячи з обмеженого 
розміру статті, далі в узагальнюючих таблицях 3 і 4 ми наведемо лише 
результати статистичного аналізу дослідженого матеріалу. Таблиця 3 
присвячена дієсловам і іменникам з torot-коренями, а таблиця 4 – з trat-
коренями. 1-ша цифра в кожній клітині позначає кількість дієслів, 2-га – 
кількість мотивованих цими дієсловами іменників із суфіксами -нн- /-
енн- /-iнн-. У тих клітинах, де наводяться 2 рядки цифр, верхній рядок 
стосується дієслів ДВ, а нижній – дієслів НДВ. Визначаючи видові пари, 
ми враховуємо лише вторинні імперфективи. Щоб не ускладнювати 
таблицю, безпрефіксні дієслова НДВ і префіксальні ДВ ми представили 
як такі, що не мають видової пари: 

 
Таблиця 3. Лексеми з torot-коренями 

 
Суфікси 
ДВ: 

 
Суф. НДВ: 

 
-И- 

 
-А-1 

 
УВА
-1 

 
УВА
-2 

 
-I- 

 
-НУ- 

Осно-
ва на 
пригол
осний 

Нем-
ає 
суф. 
пари 
ДВ: 

Усього  
дієслів 
й 
іменни
-ків: 

-И- —  —  —  —  —  —  —  45/2
8 

45/28 

-А- 
 

24/9 
24/4 

—  —  —  —  —  26/5 
26/9 

 
23/8 

 
73/21 

-УВА-1 —  —  —  —  —  —  —  15/1
1  

15/11 

 
-УВА-2 

133/53 
133/64 

23/- 
23/7 

—  —  —  —  —  —   
156/71 

-ОВУВА- —  —  3/1   —  —  —  —  —  3/1 
-I- —  —  —  —  —  —  —  18/6 18/6 

 
-ВА- 

—  —  —  —  2/1 
2/- 

—  —  —   
2/- 

-НУ- —  —  —  —  —  —  —  2/- 2/- 
Основа на 
приголос-
ний 

—  —  —  —  —  —  —   
3/1 

 
3/1 

Немає суф. 
пари НДВ:  

 
70/2 

 
32/2 

 
16/- 

 
33/- 

 
58/
10 

 
17/- 

 
5/- 

 
 

317/13
9 44% 

Усього 
дієслів ДВ  
й іменник.:  

227/64  
 

55/2   
 

19/1  
 

33/-  60/
11 

 

17/-   
 

31/5  
 

442 / 
83  

 

 

СА: 28% 4% 5% —  18
% 

—  16% 19%  

 
Таблиця 3 наочно показує більш високу словотвірну активність 

дієслів НДВ у порівняно із СА дієслів ДВ (відповідно 44% і 19%). Серед 
дієслів НДВ найвищу СА мають дієслова із суфіксом -и- (62%: 45 
дієслів / 28 іменників). Далі йдуть дієслова із суфіксом -ува-2 (45,5%: 
156 дієсл. / 71 імен.) та з суфіксом -i- (43%: 15 дієслова / 11 імен.). У 
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кількісному відношенні переважають іменники, мотивовані дієсловами 
із суфікс -ува-2, тобто девербативи від вторинних імперфективів. Це 
доводить, що в українській мові, як і в російській, розвиток зазначеного 
СТ був тісно пов'язаний зі становленням категорії виду. 

Серед дієслів ДВ найвищу СА мають дієслова із суфіксом -и- (28%: 
227 дієсл. / 64 імен.). За ними йдуть дієслова із суфіксом -i- (18%: 60 
дієсл. / 11 імен.). У кількісному відношенні переважають іменники, 
мотивовані дієсловами ДВ із суфіксом -и- (64 імен.), з яких 42 
девербатива мають паралельні утворення від дієслів НДВ із суфіксом -
ува-2, а 4 іменники співвідносяться з паралелями, мотивованими  
дієсловами НДВ із суфіксом -а-2. Паралельні утворення від членів 
видових пар у цій підгрупі іменників складають, як зазначалося вище, 
72% (46 іменників з 64, мотивованих дієсловами ДВ із суфіксом -и-). 
Усього в нашому матеріалі є 53 пари девербативів, мотивованих 
дієсловами, котрі входять у видові пари з вторинними імперфективами. 
Це складає 48% від загальної кількості іменників з torot-коренями (106 
іменників із 222). Характерно, що від дієслів із суфіксом -ува-1, у складі 
яких є багато  книжних слів, не зафіксовано жодної пари паралельних 
девербативів. 

Узагальнюючі дані про  дієслова  з trat-коренями й мотивовані ними 
іменники із суфіксами -нн- /-енн- /-iнн- представлені у наступній таблиці: 

 
Таблиця 4. Лексеми з неповноголосними коренями 

Суфікс
и ДВ:  

 
Суфік-
си 
НДВ: 

-И- -А- УВА
-1 

-I- -НУ- Осно
ви на  
приг-
олос
ний 

Немає 
суф. 
пари 
ДВ: 

Усьо
го  
дієсл
ів й 
імен
ників 

-И- —  —  —  —  —  —  6 / 4  6 / 4  
-А- 6 / 3 

6 / 
1 

—  —  —  1 / -  
1 / 1 

—    
7  / 6 

 
13 / 7  

-УВА-
1 

—  —  —  —  —  —  14 / 7 14 / 7 

 
-УВА-2 

5 / 2  

 / 3  

—  —  —  —  —   
 

 
5/3  

 
-
ОВУВ
А- 

  
—  2/ 2  

2/ 1 
—  —  — —   

2 / 1 

-I- 
  

—  —  —  —  —  3 / 1 3/1 

-ВА- 
  

—  —  —  —  —  —  —  

Основи 
на 
пригол
осний: 

  
—  —  —  —  —  —  —  
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Немає 
пари 
НДВ: 

 
5 / 
1 

6 / - 4 / 2 —  —  —  
 

—  
43 / 
23 
53% 

Усього 
дієсл. 
ДВ і 
іменни
к.  
СА: 

 

16/ 
6   
 
 
 
38
% 

6 / -   

—  

6 / 4   

67% 

—    1/-    —  29/ 10  
 
 

 
34% 

 

 
З таблиці 4 видно, що лексемам з trat-коренями в українській мові 

властиві ті ж закономірності, котрі визначені для лексем з torot-
коренями: словотвірна активність дієслів НДВ вища, ніж СА дієслів ДВ 
(відповідно 53% і 34%). Серед дієслів НДВ найвищою СА відзначаються 
лексеми із суфіксом -и- (67%: 6 дієсл. / 4 імен.). Далі йдуть дієслова із 
суфіксом -ува-1 (50%: 14 дієсл. / 7 імен.). Серед дієслів ДВ найвища СА 
притаманна дієсловам із суф.-ува-1 (67%: 6 дієсл. / 4 імен.). СА дієслів 
ДВ із суфіксом -и- дорівнює 38% (16 дієсл. / 6 імен.). Паралельні 
утворення від членів видових пар складають 30% (10 іменників із 33). 
Але в цілому іменники з trat-коренями, як і мотивуючі дієслова, 
здебільшого знаходяться на периферії лексичної системи сучасної 
української мови: дієслова складають 9% від загальної кількості дієслів з 
tоrоt- / trаt-коренями (72 дієслова із 831), а іменники із суфіксами  -нн- /-
енн- /-iнн- – 13% (33 іменники із 255). Багато дієслів і мотивованих ними 
іменників мають стилістичні позначки, котрі вказують на те, що ця 
лексика виходить з активного вжитку. Більшості іменників з trat-
коренями притаманна низька частотність  вживання як у мові художньої 
літератури, так і в науковому стилі української мови. 

Таким чином, ми зафіксували 832 дієслова з tоrоt- / trаt-коренями й 
256 мотивованих ними іменників із суфіксами -нн- /-енн- /-iнн-. 
Словотвірна активність цих дієслів становить 31%. 

Характерною рисою української мови, порівняно з російською, є 
велика кількість паралельних утворень від членів видових пар. За 
інформацією Г. Н. Ращинської, в українській мові 40,8% девербативів 
мають співвідносні форми (2134 іменники із 5202). У більшості випадків 
відсутні кореляти від дієслів ДВ1. У нашому матеріалі в окремих 
структурних типах, наприклад у парах типу розморозити / 
розморожувати, паралельні утворення складають понад 70%. Для 
українських дієслів з tоrоt- / trаt-коренями це найвищий показник. 

Крім структури мотивуючих дієслів певне значення має й кількість 
tоrоt- / trаt-коренів, зафіксованих у групі іменників із суфіксами -нн- /-
енн- /-iнн-. У наступній таблиці повноголосні й неповноголосні корені 

                                           
1 Ращинская Г. Н. Отглагольные имена существительные на -ння, -ення (-іння), -ття в 

современном украинском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Львов, 1968. – С. 15.  
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згруповані з урахуванням кількості спільнокореневих девербативів із 
зазначеним формантом. 

 
Таблиця 5. Повноголосні й неповноголосні корені у девербативах 

із суф. *-nij- 
Кількість 
іменників 

Перелік і кількість 
 torot-коренів 

Перелік і кількість 
trat-коренів 

1 -веред-, -вереск-, -ворог-, -
ворон-, -голод-, -жереб-, -
жолоб-, -короб-, -мерех-,  -
морок-, -паморок-, -полов-, -
полон-, -полох-, -порос-,  -
скород-, -торок-, -хорон-,  -
шелест-, -шерет- та ін. (22 
корені) 

-благ-, -блазн-, -глагол-, -
облад-, чрев- (8 коренів). Крім 
того, корінь компонента 9-ти 
іменників 

2 -болот-, -ворож-, -
голомш-, -наголос-, 2-дорог-, 
2-здоров-, -колос-, -мереж-,   
-перез-, -серед-,-спостерег-, -
сторож-, 

-тереб-, -тороп- та ін. (15 
коренів) 

-власн-, -глав-, -облак-, -
срiбл-, -треб- (5 коренів) 

3 -голов-, 1 -дорог-, 1 -
здоров-, -нагород-, -перед-, -
поперед-, -перек-, -сторон-,   
-толок- (9 коренів) 

-влад-  

4 -волод-, -волок-, -дерев-, -
порожн-, -зосеред-,-посеред-, 
-солод-, -сором- та   -холост- 
(9 коренів) 

—  

5 -волог-, -золот-, -молод-, -
колот- та -стерег- (5 коренів) 

-член- 

6 -берег-, -корот-, -порош-, 
-тверез- (4 корені) 

—  

7 -полоск- —  
8 -молот- —  
9 -голос- —  
10 -мороз- і -холод- (2 

корені) 
—  

14 -город-1 —  
 
Підсумовуючи показники таблиці 5, відзначимо, що у групі іменників 

із суфіксом *-nij- представлено 69 torot-коренів і 15 trat-коренів.  
Спрощені (порожн-) і зв'язані (зосеред-, посеред-) повноголосні корені 
складають 13% (9 коренів).  Спрощених неповноголосних коренів 
(власн-, облад-, облак-, попрік-) у  таблиці 5 представлено 27% (4 корені). 
Спільнокореневі повноголосні іменники мають діапазон від 2 до 14        
(-город-1), а неповноголосні – від 2 до 5 (-член-), причому, як і в 
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російській мові, кількість іменників зворотно пропорційна кількості 
коренів.  

Девербативи із суфіксом *-nij- сучасні дослідники словотвору 
розглядають як класичні зразки транспозиції. В іменників із суфксом *-
nij- зазвичай відсутнє спеціалізоване словотвірне значення. Члени 
словотвірної пари дієслово > іменник співвідносяться з одним і тим же 
денотатом1. Суфікс *-nij- визначає лише належність девербативів до 
класу іменників, тобто мотивоване слово відрізняється від мотивуючого 
тільки загальнокатегоріальною граматичною семантикою. Втім деякі 
дослідники вважають, що “положення Є. Куриловича2 про 
співвідношення синтаксичної й лексичної деривації” потребує 
уточнення3, що “поняття лексична деривація й деривація синтаксична не 
цілком взаємовиключаючі”4, що питання про те, наскільки широкі межі 
чистої транспозиції, “вимагає серйозного теоретичного обґрунтування”5 
і т. ін.  Незважаючи на уявну простоту визначення семантичних 
особливостей девербативів із суф. *-nij-, положення В. В. Виноградова 
про те, що “уся система живих семантико-морфологічних співвідношень, 
пов'язаних з цим колом явищ у сучасній російській мові, дуже мало 
вивчена”6, актуальне і для української мови7. У дослідженнях, 
присвячених історії іменників із суф. *-nij-, приділяється значна увага 
питанню про відображення у семантиці цих девербативів видових 
значень мотивуючих дієслів. Переважає та точка зору, відповідно до якої 
у цих іменників значення дії з часом стало менш помітним, тому що 
зв'язок з категорією виду нейтралізувався8. 

Загальне значення  іменників із суф. -нн(я) в українській мові, з 
погляду  Л. О. Родніної, — це значення “опредмеченої дії (процесу)”. 
Дослідниця визнає  відображення видових значень мотивуючих дієслів у 

                                           
1 Азарх Ю.С. О диахронических пластах и диалектных  различиях в 

словообразовательной структуре лексико-семантической группы (на материале 
фитонимической лексики) // Диалектология и лингвогеография русского языка. – М.: 
Наука, 1981. – С. 121.  

2 Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая: К теории частей 
речи // Очерки по лингвистике: Сборник статей. – М.: Иностран. лит-ра, 1962. – С. 57-70.  

3 Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 
1988. – С. 140.  

4 Кубрякова  Е. С.  Типы языковых значений: Семантика производного слова. – М.: 
Наука, 1981. – С. 157.  

5 Чернейко Л.О. Лингво-философский анализ абстрактного имени. – М., 1997. – С. 61.  
6 Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). – 2-е изд. – М.: 

Высшая шк., 1972. – С. 102.  
7 Городенська К.Г. Проблема виділення словотвірних категорій (на матеріалі іменника) 

// Мовознавство. – 1994. – № 6. – С. 22. 
8 Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). – 2-е изд. – М.: 

Высшая шк., 1972; Мальцева И.М., Молотков А.И., Петрова З.М. Лексические 
новообразования в русском языкe XVIII в. – Л.: Наука, 1975; Родніна Л.О. Варіанти назв за 
місцем проживання і національністю в сучасній українській мові // Славістичний збірник. – 
К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – С. 188-187 та ін. 
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семантиці іменників з формантом -нн(я), уточнюючи, що “чітка видова 
диференціація дієслів у дериватах стає менш чіткою”. З цього приводу 
розглянемо декілька словникових дефініцій іменників, мотивованих 
дієсловами НДВ:  

1) “Дія за знач. дієсл. (незворотного)”: голосування: “Дія за знач.  
голосувати: “<...> система голосування раптом перестала працювати 
після того, як головуючий <...> приступив до голосування інших питань 
порядку денного...”. Аналогічно вередування,  здоровлення розм., 
зосереджування, опосередковування книж., владарювання уроч., 
розчленовування, сріблення  та ін.  – усього 130 іменників з torot-
коренями, або 93% від загальної кількості іменників, мотивованих 
дієсловами НДВ. Девербативів з trat-коренями  у цій підгрупі – 14; 

2) “Дія за знач. дієсл. (зворотного)”: сперечання “Дія за знач. 
сперечатися”. Аналогічно жолоблення, здоровкання, поросіння; 

3) "Дія за знач. дієсл. (незворотного й зворотного)": бережіння “Дія 
за знач. берегти і берегтися”. Аналогічно відмолоджування, 
заболочування, зволікання, облачання заст., храбрування; 

4) Словникові дефініції, що не ґрунтуються на значенні дієслова: 
ворогування "Ворожі стосунки між кимсь..." (Порівн. ворогувати "Бути у 
ворожих стосунках..."; колосіння "Стан і пора викидання колосся"; 

5) Предметні й інші значення: полоскання  "2. Лікарський, 
освіжаючий і т. ін. розчин, настій ..."; володіння "2. Те, що є чиєю-небудь 
власністю...". Аналогічно волочіння 2, мережання 2, мереження 2. 

Як показують наведені словникові дефініції, значення більшості 
іменників із суф. -нн(я) подається через значення мотивуючого дієслова 
НДВ. Варіантність словникових дефініцій визначається 
співвідношенням іменників з незворотними або /  зворотними 
дієсловами, а також значенням дієслова за ознакою "дія / стан". Тільки 
деякі іменники, мотивовані дієсловами НДВ, розвили предметні 
значення. 

Розглянемо декілька словникових дефініцій іменників, мотивованих 
дієсловами ДВ: 

1) "Дія за знач. дієсл. ДВ (незворотного)": нагородження "Дія за знач.  
нагородити": "Церемонія нагородження відбувалася в рамках 
фестивалю "Образи кохання"; оволодіння, огородження, 
опосередкування, витребування, обезглавлення, посріблення  та ін. —  
усього 35 девербативів з torot-коренями, або 42% від загальної кількості 
іменників, мотивованих дієсловами ДВ (Порівн. з 93% в утвореннях від 
дієслів НДВ). З trat-коренями у цій підгрупі  зафіксовано 4 девербативи; 

2) "Дія за знач. дієсл. ДВ (незворотного й зворотного)": 
розмороження “Дія за знач. розморозити, розморозитися”; 
замороження "Павло Іванов є свідком замороження будівництва другої 
16-поверхівки на проспекті Свободи"; Аналогічно відмолодження, 
зосередження, охолодження, переохолодження, перехолодження, 
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облачення 1 – усього 11 іменників із torot-коренями й один – з trat-
коренем; 

3) "Дія за знач. дієсл. ДВ і НДВ (незворотних)": вихолощення "Дія за 
знач. дієсл. вихолостити, вихолощувати". Аналогічно наголошення, 
проголошення, сколочення, спорожнення, привласнення, розчленування – 
усього 8 іменників з torot-коренями й 3 іменники з trat-коренями;  

4) Словникові дефініції, що не ґрунтуються на значенні дієслова: 
загородження "Спеціальна перешкода, певна споруда або засоби 
руйнування..."; засоромлення "Почуття сорому, зніяковіння, 
збентеження"; 

5) Предметні та інші значення: застереження "2. Те, що застерігає 
від чого-н... 3. Зауваження, що роз'яснює або уточнює думку": "Ось 
найважливіші поради і застереження рятувально-водолазної 
служби..."; оголошення: "2. Повідомлення, оповіщення про що-
небудь":"Стиль  життя. На цю рубрику нас наштовхнули ваші 
оголошення "з привєтом" та численні листи"; поздоровлення 
"2. Привітання з нагоди якої-н. радісної, приємної події..."; 

У тих випадках, де є паралельні утворення іменників із суфіксом -
нн(я) від дієслів НДВ і ДВ, словникові дефініції зазвичай розрізняються 
видом мотивуючих основ: відмолоджування "Дія за знач. 
відмолоджувати, відмолоджуватися" / відмолодження "Дія за знач. 
відмолодити, відмолодитися". 

У деяких випадках іменники з формантом -нн(я), мотивовані 
дієсловами ДВ, мають більший обсяг значення, ніж парні утворення від 
дієслів НДВ: ці іменники семантично співвідносяться з дієсловами обох 
видів. Порівн.: вихолощування "Дія за знач.  
вихолощувати" / вихолощення "Дія за знач.  вихолостити, 
вихолощувати". 

Іноді девербативи із суфіксом -нн(я), мотивовані дієсловами ДВ, крім 
значення дії та / або стану, розвивають інші значення. Порівн.: 
скорочування "Дія за знач. скорочувати" / скорочення "1. Дія за знач. 
скоротити, скорочувати, скоротитися, скорочуватися. 2. Скорочена 
назва... 3. Пропуск у якому-н. тексті..." 

Зіставлення словникових дефініцій іменників, мотивованих 
дієсловами НДВ, й іменників, мотивованих дієсловами ДВ, показало, що  
ці дефініції розрізняються насамперед видом мотивуючих дієслів. Крім 
того, девербативи, структурно мотивовані дієсловами ДВ, у словникових 
дефініціях нерідко співвідносяться з обома членами видової пари.  Ці 
іменники частіше, ніж іменники, мотивовані дієсловами НДВ, 
розвивають результативні та інші значення. 

Завершуючи розгляд особливостей значення іменників із суфіксами -
нн(я), відзначимо, що цим девербативам в українській мові, як і 
аналогічним девербативам у російській, притаманна порівняно невисока 
частотність вживання. У масиві слів з абсолютною частотою 1 (14522 
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лексеми) "Частотного словника сучасної української художньої прози"1 
зафіксовано 222 іменники з формантом -нн(я), що складає 1,5%. З них 
лише 10 іменників, або 4,5%, мають torot-корені (вередування, 
верещання, ворогування, деревонасадження, зволікання, зосередження, 
оголошення, проголошення, скорочення, шелестіння) і 4 іменники, або 
1,8%, – trat-корені (благодіяння, благання, благословення, владарювання). 
У групі слів з абсолютною частотою вище 1 (18869 лексем) виявлено 230 
зазначених іменників (1,2%). Із них 13 лексем (5,6%) мають torot-корені 
(заперечення 172; попередження 7; застереження 5, володіння 5, 
зворушення 5, спостереження 5; сторожування 4; голосіння 3, 
голосування 3, поздоровлення 3; головування 2, збереження 2, 
мерехтіння 2). В усьому масиві слів  цього словника (33391 лексема) 
іменники із суфіксом -нн(я) складають 452 слова (1,4%). З них іменників 
з torot-коренями  5%, з trat-коренями – 0,9%. Порівн. також дані 
А. В. Лагутіної про співвідношення різних структурних типів іменників 
зі значенням абстрактної дії у творчості українських письменників і 
поетів XIX-XX ст.3 

Як і в російській мові, українські іменники із суф. -нн(я) здебільшого 
притаманні науковому стилю. У "Російсько-українському словнику 
фізичної термінології" М. Вакуленка, що включає 6000 термінів, 
зафіксовано 293 іменники з формантом -нн(я), що складає 5% від 
загальної кількості лексем. Слів з torot- / trat-коренями  у російській 
частині наведено 16: тринадцять з trat-коренями (вращение, извлечение, 
охлаждение, упреждение та ін.) і 3 з torot-коренями (опережение, 
укорочение, чередование). В українській частині зафіксовано 7 лексем з 
torot-коренями (випередження, зберігання, охолонення, 
переохолодження, попередження, прикорочення, розосереджування) і 
одна з trat-коренем (зчленування). Звертає на себе увагу спроба 
М. Вакуленка семантично розмежувати іменники, мотивовані 
дієсловами ДВ і НДВ, за ознакою "разова / разуразна дiя". Порівн.: 
превращение – (явище; разова дія) перетворення, обернення; (разуразна 
дія) перетворювання, обертання; охолодження – (явище) охолод, 
охолонення; {зразу} (разова / разуразна дія) 
охолодження / охолоджування; (поступово) 
вихолодження / вихолоджування; (повільно) холодіння; (трохи) 
холоднішання4. Нагадаємо у зв'язку з цим цілком справедливе 
зауваження Л. А. Юрчук: "Існування поряд з іменником на -ення 
відповідного іменника на -ування формально дещо нагадує видові пари 

                                           
1 Частотний словник сучасної української художньої прози: В 2 т. / Головн. ред. 

В. С. Перебийніс. – К.: Наук. думка, 1981.  
2 Цифра праворуч позначає частотність слова. 
3 Лагутіна В. Віддієслівні абстрактні іменники на –ння в історії української 

літературної мови // Дослідження з української та російської мов. – К., 1964. – С. 212-231. 
4 Вакуленко М. Російсько-український слловник фізичної термінології. – К.: Вид-во 
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дієслів. <...> різниця між ними лише в кількісному відношенні (щодо 
ступеня тривалості дії), у їх семантиці немає ніякої вказівки на 
завершеність чи незавершеність опредмеченої дії"1. 

Таким чином, аналіз зі значенням абстрактної процесуальної ознаки 
показав: 

1) В українській мові більша частина дієслів з неповноголосними 
коренями знаходиться на периферії лексичної системи, тому тут немає 
такого чіткого протиставлення словотвірної валентності основ з 
повноголосними / неповноголосними коренями, як у російській мові. 
Українській мові притаманна більш висока словотвірна активність (45%) 
дієслів недоконаного виду: 360 дієсл. / 162 імен. Словотвірна активність 
дієслів доконаного виду складає 20% (472 дієсл. / 94 імен.). 

2) Найбільш істотні розходження у функціонуванні  СТ із формантом 
*-nij- між українською та російською мовами полягають у кількості 
паралельних утворень від членів видових пар: в українській мові в 
деяких типах видових пар такі утворення складають понад 70%. У 
російській мові розвиток зазначеного СТ йшов у напрямку втрати 
паралельних утворень, причому результати цієї втрати виявилися 
різними для іменників з  trаt- і tоrоt-коренями: у групі іменників з trat-
коренями  були втрачені похідні від основ НДВ, а в групі іменників з 
torot-коренями – від основ ДВ. Ця ситуація, відбиваючи більш ранній і 
більш пізній етапи в розвитку СТ із суфіксам *-nij-, підкреслює зв'язок 
зазначених іменників у російській мові з різними традиціями: іменники з 
trat-коренями тяжіють до старої книжної традиції, а іменники з torot-
коренями відповідають розвитку даного СТ у російських діалектах.  

3) Значення іменників із суфіксом*-nij- і в російській, і в українській 
мовах  здебільшого відповідають транспозиційному типу дериваційних 
відносин, хоча в обох мовах зафіксовані непоодинокі випадки розвитку 
цими девербативами результативного й інших значень, близьких до 
мутаційних, тобто похідні, пов'язані з конструктивною функцією 
словотвору,  тяжіють до номінативної функції. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ганіна А.В. (Сімферополь) 

                                           
1 Юрчук Л.А. Про лексикографічне відображення віддієслівних іменників на -ння, -ття 

// Мовознавство. – 1975. – № 2. – С. 12-20. 
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ФОРМИ НА -но, -то  

ЯК ОСОБЛИВІСТЬ ГРАМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ  
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 
У статті проаналізовано різні точки зору дослідників на 

походження, значення та функціонування предикативних форм на -но,   
-то – ідіоетнічного показника української мови. 

 
Своєрідним семантико-граматичним явищем української мови є 

предикативні форми на -но, -то (в односкладовому реченні). У процесі 
формування вони зазнавали значного переосмислення, набуваючи 
особливого статусу. Предикативні форми виявляють себе в джерелах 
різних стилів і жанрів. Є припущення, що вони функціонували 
приблизно з ХІ ст., а починають фіксуватися ці форми у ділових 
документах з ХІV – XV ст. і вже на ранніх етапах свого формування 
започатковують витоки конструкцій з формою на -но, -то, що існують у 
сучасній мові. Першу конструкцію з орудним на позначення назви 
неістоти можна датувати кінцем ХІV ст.1 

Безномінативні речення з предикативами на -но, -то – явище 
праслов’янське. У лінгвістичній славістиці воно отримало досить 
широке висвітлення. До аналізу зазначених форм зверталися в  різний 
час такі дослідники, як: М.Гладкий, О.Курило, С.Смеречинський, 
О.Матвієнко, О.Синявський, Н.Завгородня, М.Івченко, В.Русанівський, 
Г.Півторак, Н.Арват, М.Бріцин, М.Жовтобрюх, І.Слинько, І.Вихованець, 
К.Городенська, А.Грищенко, Г.Гнатюк, М.Затовканюк, О.Болюх. 

Конструкції з формами на -но, -то вивчалися в морфологічному, 
синтаксичному та семантичному аспектах. При цьому по-різному 
інтерпретувалися особливості - но, - то форм, що відбилося в їх різному 
термінологічному позначенні: 

пасивні присудки на -но, -то; 
предикативні дієприкметники на -но, -то; 
безособові форми на -но, -то; 
пасивні нечленні дієприкметники середнього роду; 
незмінні предикативні форми на -но, -то; 
незмінні предикативні дієприкметники на -но (-ено), -то; 
дієприкметникові конструкції на -но, -то; 
безособовий пасив; 
предикативні форми на -но, -то; 
незмінна предикативна дієприкметникова форма. 
Також по-різному іменувалися й конструкції з цими формами: 
безпідметові звороти з присудковими дієприкметниками  на -но, -то; 
безпідметові конструкції з присудковим прислівником на -но, -то; 

                                           
1 Розов В. Українські грамоти ХІV і першої половини ХV ст. – К., 1928. – С. 14. 
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безпідметові речення з формами на -но, -то; 
безпідметові речення з віддієприкметниковим присудком на -но, -то; 
присудкові конструкції на -но, -то; 
безпідметові речення з присудковими формами на -но, -то; 
безособові речення з незмінною предикативною формою на -но, -то; 
дієприкметникові односкладні речення; 
безособові речення з головним компонентом, що виражений 

нечленним пасивним дієприкметником на -ено,-но, -то; 
пасивно-дієприкметникові безособові речення. 
Наведений перелік кваліфікації форм на -но, -то і конструкцій з ними 

ілюструє актуальність поглибленого вивчення закономірностей 
формування та функціонування цих структур як норми української мови, 
адже предикативні форми на -но, -то, їх семантика і синтаксичні 
можливості становлять ідіоетнічну специфіку української мови, 
характерологічну особливість, що вирізняє її з-поміж інших 
слов’янських мов. 

Проблеми формування конструкцій з предикативними формами 
розглядаються в працях О.Потебні, Є.Тимченка, Л.Булаховського, 
І.Слинька, С.Бевзенка, У.Єдлінської, О.Мельничука, В.Русанівського, 
Ю.Шевельова,  

А. Даниленка та інших. Особливості функціонування -но, -то форм у 
сучасній мові привертали увагу О.Курило, С.Смеречинського, 
О.Матвієнка, Ф.Смагленка, М.Плющ, М.Затовканюк, Н.Арват, Г.Чирви, 
Д.Вечорек та інших. Таким чином, значна кількість досліджень глибоко і 
всебічно висвітлює згадану проблему. Проте вивчення особливостей 
предикативних форм в українській мові не можна вважати вичерпним, 
оскільки відсутня цілісна темпорально-стильова картина їх формування. 
Неоднозначно тлумачаться деякі поняття, пов’язані з -но, -то 
конструкціями (порушення узгодження; односкладовості / 
двоскладовості конструкцій з предикативними формами, що 
поєднуються з іменами чоловічого, жіночого, середнього роду однини, а 
також у множині за збігу форм називного й знахідного відмінків). 

Отже, охарактеризуємо визначальні особливості предикативних форм 
на -но, -то в українській мові. 

Розуміння мови як вербального коду культури та її творця 
ґрунтується на ідеях німецьких дослідників і досягненнях австрійської 
школи “Wörter und Sachen”. 

Україна через своє положення між Росією і Заходом опинилася 
втягнутою у віковий діалог між двома культурними цивілізаціями, двома 
культурними регіонами Європи – Slavia Romana і Slavia Byzantina. У 
зв’язку з цим актуальною є відома теорія діалогу М.Бахтіна, де 
висловлюється думка, що при діалогічній зустрічі двох культур, вони не 
зливаються і не змішуються – кожна зберігає свою єдність і свою 
відкриту цілісність; але при цьому вони взаємно збагачуються. Ця ідея 
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найбільше відповідає розумінню проблеми функціонування в 
українській мові предикативів на -но, -то. 

Явище самобутності українських конструкцій з формами   на -но, -то 
чи підтвердження гіпотези щодо їх запозичень з польської мови вимагає 
детального аналізу функціонування цих структур протягом усього 
періоду формування української мови. І.Огієнко зазначав, що в 
українській мові конструкції з предикативними формами  на -но, -то 
більш продуктивні, ніж у польській. О.Мельничук, аналізуючи процес 
утворення конструкції “предикативна форма + знахідний відмінок”, 
наводить перелік мов, у яких існує ця конструкція, серед них – польська 
й українська. Тобто автор не вважає українські форми запозиченими. 
В.Русанівський, підкреслюючи, що найбільшого поширення форми на -
но, -то набули в українській і польській мовах, теж дотримується думки 
про самобутність цих форм. 

С.Сятковський на позначення логічного суб’єкта з предикативними 
конструкціями виділяє польсько-українську зону. 

Д.Вечорек вважає, що українська модель “форма на -но, -то + 
знахідний відмінок” не запозичення з польської і що синтаксичний 
потенціал української конструкції набагато більший від польської. 

Також однозначно як питомо українські трактує зазначені 
конструкції Ф.Філін, зазначаючи, що “...про запозичення тут не може 
бути й мови, оскільки попередня історія речення підготувала грунт для 
виникнення цих конструкцій як в українській, так і в польській”1. 

Трапляються й інші припущення щодо походження -но, -то форм. 
Зокрема, Л.Бова-Ковальчук припускає, що часте вживання цих 
конструкцій у полемічному творі початку ХVII ст. “Пересторога” 
значною мірою обумовлене впливом польської мови2.  

Високим науковим рівнем, застосуванням типологічного підходу до 
проблеми, винесеної в контекст слов’янської мовної спільноти, 
відзначається дослідження Ю.Шевельова. Він аналізує походження 
конструкцій з формами на -но, -то в східнослов’янських мовах в 
історичному контексті, зупиняючись на початковому періоді польсько-
українських міжмовних контактів, наслідком яких, на його думку, є, 
зокрема, й формування об’єктних конструкцій в українській мові. Автор 
робить ряд припущень щодо функції допоміжного дієслова бути в 
становленні часової категорії, статусу конструкцій з іменами у формі 
середнього роду називного й знахідного відмінків при формах на -но,      
-то. 

                                           
1 Филин Ф.П. К истории оборота с страдательными причастиями на -н- и -т- // 

Проблемы истории и диалектологии славянских языков. Сборник статей к 70-летию 
В.И.Борковского. – М.: Наука, 1971. – С. 283.  

2 Бова-Ковальчук Л.П. Синтаксичні особливості “Перестороги” (Типи простих речень) 
// З історії української та інших слов’янських мов: Зб. статей. – К.: Наук. думка, 1956. – 
С. 8. 
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Спробою показати явище формування та функціонування 
конструкцій з -но, -то в загальнолінгвістичному контексті є дослідження 
А.Даниленка, де потрактовано статус конструкцій з прямим об’єктом (на 
зразок “каву(було/буде)випито. Листа (було/буде) написано”) як 
недієслівні за своєю природою. На думку дослідника, українські об’єктні 
конструкції протягом ХІ–ХІV ст. пройшли проміжний етап ергативності, 
що завершився у ХV–XVI ст. поновленням “дієслівно-подійної 
перебудови української мови”1. 

Дослідження історії формування та вживання предикативних форм не 
завершені. Різні підходи до розв’язання цієї проблеми зумовлюють і 
різну характеристику таких структур, оскільки використовуються різні 
критерії аналізу. Так, М.Затовканюк застосовує синтаксичний критерій, 
Г.Чирва – граматичний, Д.Вечорек аналізує їх  всебічно, але найбільше 
за морфологічними і синтаксичними критеріями, розглядаючи їх через 
призму семантики. Принцип урахування функції суб’єкта застосовується 
в академічному синтаксисі. Л.Олексієнко класифікує предикативні 
форми шляхом виділення підгруп методом трансформаційного аналізу за 
формально-морфологічним принципом. За семантикою відокремлює 
предикативні форми Ю.Пупинін. І.Вихованець виділяє різновиди 
предикативних форм за семантичними типами непредикативних знаків 
при предикатах у елементарному реченні. Н.Арват здійснила 
структурно-семантичну класифікацію конструкцій з предикативними 
формами із виділенням лексико-семантичних груп. У дослідженні 
“Синтаксис української мови. Проблемні питання”2 конструкції з 
предикативними формами класифікуються за структурно-
функціональними ознаками, причому конструкції з інфінітивом при 
предикативній формі розглядаються як “інфінітивні з ускладненою 
основою” на тій підставі, що основний компонент виражений 
інфінітивом. 

При вивченні предикативів дослідники вкладають неоднозначний 
зміст у поняття “порушення узгодження”. “Двоскладовими 
неузгодженими” називає конструкції, що являють собою випадки збігу 
форм називного-знахідного відмінків іменників чоловічого та жіночого 
роду, а також множини при формах на -но, -то Ф.Філін3. 

В.Борковський, визначаючи місце речень із порушенням узгодження 
як проміжне, припускає, що такі речення є результатом паралельного 
вживання особових та односкладових конструкцій і є своєрідною 
контамінацією особового та безособового речення. Збіг форм називного-

                                           
1 Даниленко А. Форми на -но, -то в українській мові: спроба типологічної реконструкції 

// Зб. Харківського історико-філол. тов-ва. Нова серія. – Харків: ОКО, 1994. – Т. 2. – С. 113. 
2 Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Р. Синтаксис української мови. 

Проблемні питання. – К.: Вища шк., 1994. – 607 с. 
3 Филин Ф.П. К истории и диалектологии славянских языков: Сб.статей к 70-летию 

В.И. Борковского – М.: Наука, 1971. – С. 276-285. 
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знахідного відмінків, на його думку, свідчить про відсутність 
узгодження. 

Схожим є припущення Я.Спринчака, який вважає, що “в процесі 
становлення синонімічних відношень між особовими та безособовими 
конструкціями могли створюватися перехідні випадки, обумовлені 
контамінацією цих синтаксичних зворотів”1. 

Відомо, що за походженням утворення  на -но, -то – це застиглі 
форми пасивних дієприкметників середнього роду із старим закінченням 
– о, яке зараз сприймається як особливий афікс2. Наприклад, освітлено, 
піднято – це скам’янілий називний відмінок однини середнього роду, що 
узгоджується з означуваним словом. Пізніше такі форми опинилися за 
межами парадигматичних зв’язків з родовими формами: освітлений вхід, 
освітлена дорога, освітлене приміщення – освітлено (вхід, дорогу, 
приміщення). Зазначимо, що саме непарадигматичність -но, -то форм дає 
підстави деяким мовознавцям розглядати їх як дієприкметники. 
Внаслідок історичних процесів з’явилося співвідношення незмінної 
(неузгоджуваної) форми із змінною (узгоджуваною), що має ту ж 
дієслівну основу. Проілюструємо сказане на прикладі узгодженої форми 
середнього роду і -но, -то форми: освітлене – освітлено, підняте – 
піднято. З цього видно, що українські форми на -но, -то – не омонімічні 
формам середнього роду. 

Як визначальну особливість -но, -то – форм в українській мові 
дослідники називають їх здатність керувати формою знахідного 
безприйменникового відмінка, подібно до того, як ним керують вихідні 
дієслова: освітити приміщення – освітлено приміщення; підняти 
вітрило – піднято вітрило. 

Тут це особливі форми, що становлять “односкладові” речення: 
Приміщення освітлено. Вітрило піднято. 

Таким чином, бачимо принципову відмінність української мови від 
російської, в якій -но, -то форми омонімічні до форм середнього роду і 
не керують іменником у знахідному відмінку: Здесь об этом написано – 
Письмо написано. Везде закрыто – Собрание закрыто. 

Українські дослідники застерігали від ототожнення і 
недиференційованого вживання -но, -то і -не, -те форм3. Вони 
підкреслювали дієслівність утворень на -но, -то і “звичайну 
дієприкметниковість” форм на -не, -те. 

Принцип підходу до проблеми односкладовості / двоскладовості 
конструкцій на -но, -то, компонентами яких є іменники чи займенники 
                                           

1 Спринчак Я.А. Из истории безличних предложений с глагольным сказуемым в 
восточнославянских языках // Тези доповідей 5 міжвузівської республіканської 
славістичної конференції 25-30 вересня 1962 року. – Ужгород, 1962. – С. 62. 

2 Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За ред. І.К.Білодіда. – К.: Наук. 
думка, 1969. 

3 Синявський О. Норми української літературної мови. – Львів: Українське вид-во, 
1941; Півторак Г.П. Оповідання написано – Оповідання написане // Питання мовної 
культури: Зб. статей. – К.: Наук. думка, 1970. – Вип. 4. – С. 52-55.  
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чоловічого, жіночого, середнього роду однини та в множині при збігу 
форм називного-знахідного відмінків, у різних дослідників різний. 
Зокрема, існують розбіжності щодо трактувань статусу конструкцій з 
іменами у формі середнього роду однини в знахідному відмінку з 
омонімічними формами називного відмінка. У науковій літературі існує 
три точки зору на це явище: 

односкладовими вважають їх О.Курило, О.Синявський, М.Сулима, 
В.Русанівський, І.Слинько; 

двоскладовими називають їх В.Борковський, Ф.Філін; 
конструкції з іменами у формі середнього роду однини у знахідному 

відмінку при збігові з початковою формою вважаються двозначними. 
Проблема двозначності конструкцій часто вирішується довільно, 

непослідовно – трактуванням останніх дво- і односкладовими у роботах 
І.Огієнка, У.Єдлінської. Трапляється й усвідомлене визнання таких 
конструкцій за двозначні (О.Матвієнко, С.Смеречинський). 

Українські, як і всі слов’янські форми на -но, -то з їх безсумнівною 
предикативною функцією утворюють безособову модель речення. Це 
означає, що вони предикативно не співвідносяться з номінативним 
іменем. Відсутність у таких реченнях іменників у називному відмінку 
дала підставу класифікувати їх як безпідметові або безособові. Термін 
“безпідметові” (односкладові) не викликає сумнівів, якщо погодитись із 
загальновизнаною точкою зору про єдино можливу форму вираження 
підмета – форму називного відмінка. Якщо ж відмовитися від формули 
“підмет = називному відмінку і тільки йому”. І тим самим визначити 
право бути підметом формам у непрямих відмінках, то це буде означати 
визнання фактичної структурно-змістової двоскладовості речення1. У 
результаті з’являється необхідність, точніше, вмотивованість розрізняти 
номінативний і неномінативний присудок2. У зв’язку з цим український 
перфект на -но, -то, будучи предикатом, відкриває синтаксичну позицію 
для підмета в його неканонічній формі – формі непрямого відмінка. На 
цій підставі виділяють декілька українських моделей на -но, -то : 

Генітивна модель: Страви наварено. Понавішувано рушників. 
Дативна модель: Чи тобі починено. Чи тобі наврочено? 
Акузативна модель: Мене похвалено. Каву випито. 
Локативна модель: У кімнаті прибрано. Тут не метено.  
Вчені не мають єдиної концепції щодо нормативності виділених 

моделей. Одні мовознавці вважають, що цілком природним при вказаних 
формах є знахідний чи родовий відмінок без прийменника, на зразок 
видано книгу, будинок збудовано, помилок не виявлено (при запереченні). 
Так, ще О.Потебня відзначив функціонування в українській мові -но, -то 
                                           

1 Вечорек Д. Несогласованные ассиметричные русские предложения в сопоставлении с 
польскими // Slavice Wratislaviensia (Wrocław). – Т. XXVII. – С. 105, 125. 

2 Вечорек Д. К теории двусоставности предложения в практике преподавания // 
Русский язык за рубежом. – 1991. – № 5. – С. 72-77. 
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форм у поєднанні з акузативним іменником як її характерну рису1. І 
справді, українська мова, як і польська, відмежувалася від інших 
слов’янських мов наявністю -но, -то речень з акузативним іменником у 
синтаксичній функції неканонічного підмета (традиційно – у функції 
прямого додатка), який має об’єктне значення: 

Каву подано. Каву випито. 
Kawę podano. Kawę wypito. 

В українській мові заперечення не є структурно-смисловим 
компонентом заперечних речень, як у російській. Заперечення при 
формах на -но, -то тут не змінює структурну модель, а лише модифікує 
її. Якщо, наприклад, у російській мові речення на зразок “Записки не 
оставлено” співвідносяться з номінативною моделлю “Записка не 
оставлена”, то в українській мові “Каву не подано”, “Каву не випито” – 
“Кави не подано”, “Кави не випито” співвідносяться з акузативною 
моделлю, що має факультативне заперечення: “Каву (не) подано”, “Кави 
(не) випито”. Н.Шведова такі речення вважає двокомпонентними 
непідметово-присудковими: Новых сведений не получено; Денег 
адресату не выслано (Асеев.); Их [дзотов] было там насовано, как 
ласточкиных гнёзд в речном обрыве (Леон.)2. Необхідно зазначити, що в 
українській мові при запереченні можливі дві форми об’єкта: генітивна і 
акузативна. У науковій літературі відзначається продуктивність 
акузатива при заперечному транзитивному дієслові3: 

Десь я читав, що ні в кого з фронтових льотчиків під час польоту не 
зафіксовано інфаркт (Гончар); 

Авторство статті не встановлено донині; 
Цю невеличку книжечку не було обійдено в жодному тогочасному 

підручнику. 
Доцільною вважає форму знахідного відмінка з прийменником чи без 

нього С.Смеречинський4: 
Листа вкрадено; Собаку вбито; Зробив усе, як раджено. 
Роль заперечення в аналізованих формах польської мови така ж, як і в 

українських, тобто заперечні -но, -то речення з іменником у родовому 
відмінку – варіанти акузативної моделі. 

Усупереч зауваженням на зразок “форми на -но, -то не поєднуються з 
інфінітивом”5, українські -но, -то форми утворені від низки каузативних 
дієслів, поєднуються з інфінітивом: 

                                           
1 Потебня А.А. Из записок о русской грамматике. – М.: Просвещение, 1968. – Т. 3. – 

С. 328.  
2 Русская грамматика: В 2 т. – М.: Наука, 1980. – Т. 2: Синтаксис. – С. 328. 
3 Вихованець І.Р. Синтаксис знахідного відмінка в сучасній українській літературній 

мові. – К.: Наукова думка, 1971. 
4 Смеречинський С. Нариси з української синтакси у зв’язку з фразеологією та 

стилістикою. – Харків: Рад. шк., 1932. – С. 284. 
5 Слинько І.І. Парадигматика простого речення української мови (односкладне 

речення) // Мовознавство. – 1992. – № 3. – С. 24. 
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Йому звелено ждати в тому самому домі, який займав 
(Загребельний); 

Було наказано будувати легкі тимчасові палатки (Гончар). 
Це поєднання можна розглядати як сильне керування. У зв’язку зі 

сказаним, логічно вважати, що інфінітив при -но, -то формах також є 
об’єктом, тобто займає позицію акузативного іменника. Якщо ж 
погодитися з цим, то також буде логічним визнавати інфінітивний об’єкт 
неканонічним підметом. До речі, деякі україністи об’єктну функцію 
інфінітива не заперечують1. 

Ще одну досить гостру дискусію в українському мовознавстві 
викликала модель, що включає предикативну форму, неканонічний 
підмет і форму із значенням виконавця дії – агентивний додаток. Модель 
має узагальнене значення “що зроблене ким” (“об’єкт дії – дія – суб’єкт 
дії”). 

Формальний збіг акузативної моделі в українській  і польській мовах 
має лише частковий характер. Такий збіг стосується двочленного 
різновиду моделі. Справа в тому, що українська мова пішла далі за 
польську, відмежувавшись від інших слов’янських мов: вона отримала 
можливість введення в двочленну каузативну модель третього члена – 
агентивного додатка: 

Механізми вимкнуто злочинцями (Ле). 
Ситуація української мови тут виявляється унікальною, бо в інших 

слов’янських  мовах така модель або не існує, або зрідка представлена 
лише в діалектах. Ця модель має праслов’янське походження. Але 
нормативність її не є фактом безсумнівним. Можливість залучення до 
моделі форми орудного відмінка із значенням реального діяча особливо 
гостро розглядалась у 20-30-ті роки. Тоді вважалося, що орудний діяча 
невластивий українській народній фразі2. О.Курило і С.Смеречинський 
вважають орудний діяча невластивим українській мові, хоча останній 
фіксує його, пояснюючи впливом церковнослов’янської мови: 

Чадо! Не звірами лютими ти єси ззідено, а руками чоловіческими 
тебе збавлено3. 

Ще категоричніше висловлюється С.Сулима, зазначаючи, що при 
дієслівних формах на -но, -то в українській мові не буває орудного діяча. 
Полеміка поступово затихала, однак не припинялася. Сьогодні питання 
залишається невирішеним у тому розумінні, що до нього або не 
повертаються, або обмежуються зауваженнями, що “конструкція іноді 
можлива”. На нашу думку, широке вживання зазначеної конструкції 
вимагає пильної уваги з позиції особливості української мови. 

                                           
1 Болюх О.В. Власне семантична і формально-граматична інтерпретація безособових 

речень // Мовознавство. – 1992. – № 3. – С. 4. 
2 Тимченко Є. Локатив і інструменталь в українській мові. – К.: ВУАН, 1926. – С. 73. 
3 Смеречинський С. Нариси з української синтакси у зв’язку з фразеологією та 

стилістикою. – Харків: Рад. шк., 1932. – С. 284. 
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Заслуговують на увагу і думки О.Курило та С.Смеречинського про 
те, що форми генітива дійової особи з прийменником від в українській 
мові відповідають формі дійової особи в російській: 

Будь воно прокляте від мене; 
Од рук Енеєвих лежали порізані Онит, Супрон (Котл.). 
І.Слинько вважає таке вживання зрідка можливим, пояснюючи його 

впливом старослов’янських та російських джерел. При деяких 
предикативах, зазначає вчений, можливе вираження суб’єкта й іншими 
засобами з прийменником між, в:  

Вона догадалась, що велике слово про любов вже було промовлено 
між нами (А.Гол.). 

У таких випадках на значення суб’єкта нашаровується відтінок 
присвійного, просторового чи об’єктного значення1. 

Цікавим виглядає і питання системних (абсолютних) можливостей та 
обмежень на утворення українських форм  на -но, -то. Подібно до інших 
слов’янських мов, одним із системних факторів, що зумовлюють 
утворення форм, є транзитивність / інтранзитивність мотивуючого 
дієслова. В українській мові ця залежність має свою специфіку. 

Українські форми на -но, -то утворюються від перехідних дієслів і 
зберігають при цьому перехідність. За цим підходом, єдино можливим 
варіантом є творення від перехідних дієслів2, у той час як А.Грищенко 
зазначає, що трапляються випадки функціонування форм, співвідносних 
з неперехідними дієсловами3. 

І.І.Слинько вважає, що вживання цих форм з точки зору творення від 
перехідних чи неперехідних дієслів є неунормованим4. 

Заслуговує уваги і питання можливості утворення зазначених форм 
від перфектних / імперфектних дієслів. З огляду на те, що утворені від 
імперфектних дієслів предикативні форми широко вживаються у творах 
сучасних письменників, зауваження про їхню спорадичність потребує 
якщо не перегляду, то всебічного обґрунтування. Хоча деякі дослідники 
не заперечують існування імперфектних конструкцій, все ж пояснюють 
таке вживання як засіб стилізації під архаїку, зазначаючи зменшення 
його частоти5. 

У слов’янській аспектології прийнято говорити про єдину форму 
перфекта. Вважається, що перфект знаходить своє формальне вираження 
в утвореннях на -н, -т і -но, -то з нульовою зв’язкою. Такі утворення, на 

                                           
1 Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Р. Синтаксис сучасної української мови. 

Проблемні питання. – К.: Вища шк., 1994. – 670 с.  
2 Сучасна українська мова: Морфологія / За заг. ред. І.К.Білодіда. – К.: Наук. думка, 

1962. – С. 417.  
3 Сучасна українська літературна мова: Підручник / А.П.Грищенко, Л.І.Мацько, 

М.Я.Плющ та ін.; за ред. А.П.Грищенка. – 3-є вид., допов. – К.: Вища шк., 2002. – С. 397. 
4 Жовтобрюх М.А., Волох О.Т., Cамійленко С.П., Слинько І.І. Історична граматика 

української мови. – К.: Вища школа, 1980. – С. 102, 107.  
5 Украинская грамматика / В. Русановский, М. Жовтобрюх, Е. Городенская, 

А. Грищенко. – К.: Наук. думка, 1986. – С. 102, 107. 
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думку багатьох дослідників, мають виступати в чистому вигляді, без 
додавання форм допоміжного дієслова “бути” в минулому чи 
майбутньому часі1. В.Сімович, О.Курило. М.Сулима, С.Смеречинський 
вважали вживання допоміжних дієслів було / буде невластивим 
українськії мові, бо форми на -но, -то самі по собі вже мають значення 
минулого часу. Використання допоміжного дієслова вважається впливом 
російської та польської мов. Зрідка все ж допускається вживання 
допоміжного дієслова, але при відсутності об’єкта в знахідному 
відмінку: 

Стали конем серед степу, де було визначено. 
Вважаємо, що відхід від традиційного розуміння “шахматовського 

перфекта” дає можливість визнати статус перфекта форми з дієсловом 
“було” як аористичної, а з дієсловом “буде” – із значенням майбутнього 
часу. 

Таким чином, нинішній стан аспектологічних досліджень розширює 
морфологічну формулу українського перфекта. Маємо на увазі погляди 
Л.Булаховського про те, що допоміжне дієслово “було” або “буде” – 
цілком природний компонент при формах на -но, -то2. Це означає, що 
перфектними вважаються також форми на -но, -то у поєднанні з 
дієсловами ряду “бути”: теперішній час (вікно відчинено), минулий 
перфектний, тобто плюсквамперфектний (вікно було відчинено), 
майбутній перфектний (вікно буде відчинено).  

Така пропозиція не нова, і якщо прийняти її до уваги, то вона 
слугуватиме стимулюючим фактором для подальших аспектологічних 
досліджень. 

Отже, у статті ми прагнули ще раз звернути увагу на принципові 
особливості форм на -но, -то в українській мові. Навіть короткий аналіз 
проблем, пов’язаних із існуванням та функціонуванням зазначених форм 
в українській мові ілюструє необхідність ґрунтовного і глибокого їх 
багатоаспектного вивчення. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Денисюк Т.К. (Умань) 
 

                                           
1 Русанівський В.М. Структура українського дієслова. – К.: Наук. думка, 1962. – С. 217. 
2 Курс сучасної української мови / За ред. Л А. Булаховського. – К.: Рад. шк., 1951. – 

Т. 2: Синтаксис. – С. 66. 
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ВЗАЄМОДІЯ ЛЕКСИЧНОЇ  
І ГРАМАТИЧНОЇ СЕМАНТИКИ  

ТВІРНОЇ ОСНОВИ І ПОХІДНОГО ДІЄСЛОВА  
ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПЕРЕРИВЧАСТО- 

ПОМ’ЯКШУВАЛЬНОЇ ДІЇ 
 

У статті розглядається лексична і граматична семантика твірного 
і похідного дієслів, їх взаємодія, з урахуванням особливостей оцінної 
дієслівної переривчасто-пом’якшувальної дії. Вказується на багатство 
виражальних функцій дієслів переривчасто-пом’якшувальної дії. 
Матеріали дослідження обґрунтовуються та ілюструються 
словниковими дефініціями і визначають практичну доцільність і 
стилістичні особливості вживання дієслів.  

 
Дослідження словотвірної співвідносності похідних дієслів з твірною 

основою спрямоване на з’ясування взаємодії їх лексичної і граматичної 
семантики у вираженні аспектуальних відношень кількісно-часового 
способу дієслівної дії. Дієслова переривчасто-пом’якшувальної дії 
виражають за допомогою словотвірних афіксів переважно необмежену 
дію, яка в її перебігу характеризується переривчастістю (здійснюється 
час від часу) або дістає послаблений вияв (типу посвистувати, 
поколювати, погукувати, посьорбувати).  

З погляду вираження обмеженості/необмеженості дії дослідники по-
різному визначають кратні і некратні дієслова, утворені за допомогою 
префіксів. Так, з’ясовуючи відмінності між кратними і некратними 
підвидами дієслів недоконаного виду, О.О. Шахматов звертається до 
основ з префіксом по-1. Називаючи розряди похідних дієслів, що не 
мають відповідних форм доконаного виду, В.В. Виноградов виділяє 
групу дієслів, що мають тривало-переривчасте значення2.  

Семантику префікса по- досліджували й інші російські мовознавці3.  
У “Словнику російської мови” (“Словарь русского языка” в 4-х т., т. 

3) подається 6 значень дієслів з префіксом по-. Лише одне з них (друге) 
репрезентує повторюваність дії або стану як невизначену тривалість з 
перервами, час від часу, в ослабленому ступені (побаливать, 
поглядывать, похаживать, почитывать)4.  

                                           
1 Шахматов А.А. Синтаксис русского языка / Ред. и комент. Е.С. Истриной. – 2 изд. – 

Л.: Учпедгиз, 1941. – 620 с. 
2 Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. – Л.: Высшая школа, 

1947. – С. 511. 
3 Бондарко А.В. О видах русского глагола // Русский язык за рубежом. – 1975. – № 5. – 

С. 63-65; Земская Е.А. Типы одновидовых приставочных глаголов в современном русском  
языке.// Исследование по грамматике русского литературного языка. Сб. статей. – М.: Изд-
во АН СССР, 1955. – С. 5-41. 

4 Словарь русского языка: В 4-тт. / Под ред. А.П. Евгеньевой. – 3-е изд., стереотип. – 
М., 1985. – Т. 3. – 752 с. 
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Семантика префікса по- окремо не виділяється і в “Словнику 
української мови” в 11 томах, а лише перераховується 36 значень 
сполучень різних частин мови з прийменником по, хоча у цьому виданні 
дієслова із маркованим значенням переривчасто-пом’яшувальної дії 
фіксуються1. Не визначається окремо сема префікса по- і в 4 – томному 
виданні “Словаря української мови” Бориса Грінченка2.  

Дієслова переривчасто-пом’якшувального СДД утворюються від 
дієслів недоконаного виду шляхом приєднання до твірної основи 
префікса по- і суфікса. Наприклад: дивитися – подивлятися, махати – 
помахувати, читати – почитувати, гукати – погукувати.  

Характер смислового зв’язку твірної і похідної основ визначається 
особливостями семантики твірної основи дієслів недоконаного виду, які 
позначають невизначену за тривалістю дію.  

За реєстром СУМ нараховується 137 дієслів переривчасто-
пом’якшувального СДД.  

Особливістю співвідношення дієслів є те, що первинна основа за 
семантикою містить значення внутрішнього поділу процесу, 
повторюваності окремих актів дії. Внаслідок словотвірного процесу 
похідне дієслово набуває нового семантичного відтінку, виражає 
нерегулярне повторення не тільки окремих актів, але й усієї дії в цілому. 
Пор., наприклад: 

Багатократна дія Переривчасто- 
пом’якшувальна дія 

Брязкати, ю, єш, недок. 
1.Ударяючись, утворювати різкі 

дзвенячі звуки (про металеві, скляні 
предмети). Довго підступали до стола 
люди, довго брязкали п’ятаки на столі 
(Н.– Лев., ІІ, 1956, 43); // чим. 
Викликати різкі дзвенячі звуки, 
вдаряючи по металевих, скляних 
предметах або трусячи ними. 
Відчинилася темниця, і, глухо 
брязкаючи кайданами, почали 
виходити злочинці, пара по парі 
(Вовчок, І, 1955, 363). 

2.на чому, розм. Невміло або 
невдало грати на музичному 
інструменті. Дійсний осел не засяде 
грати на фортеп’яні, але кілько ж то 
двоногих ослів брязкає на форте’янах.. 
і загалом роблять такі роботи, 
котрих не вміють…(Фр., IV, 133). 

Побрязкувати, ю, єш, недок.  
Брязкати не дуже сильно або час 

від часу. Молодиці.. маяли розкішними 
кінцями квітчастих хусток та 
побрязкували разками коралів 
(Коцюб., 1, 1955, 20) (СУМ, VII, 627).  

                                           
1 Словник української мови в 11 томах. – К.: Наук. думка, 1970-1980. 
2 Словарь української мови: В 4-х тт. / Упоряд. Борис Грінченко. – Репринтне видання. 

– К.: Лексикон, 1996.  
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(СУМ, І, 243). 
Рипати, ю, єш, недок. Час від часу 

або дуже часто видавати рип.  
Говірка на вулиці, тупання; ворота 

рипали, віконця стукали; усе чула 
Гала… (Вовчок, І, 1955, 155). (СУМ, 
VIII, 537).  

Порипувати, ю, єш, недок. 
Періодично, раз у раз рипіти, 
утворювати або викликати чимсь 
риплячі звуки. Порипували ярма, 
повільно котились вози (Гончар, 
Таврія, 1952, 26) (СУМ, VII, 256).  

*Образно. Десь за виступом кручі 
порипувала гармонія.  

Булькати, є, недок. Утворювати 
короткі й часті звуки під час 
виливання або витікання крізь низький 
отвір, а також при кипінні (про 
рідини). Розмова стихла, чутно було 
тільки, як працювали молоді щелепи 
та булькало вино при наливанні у 
склянки (Коцюб., І, 1955, 200); // перен. 
безос. Видавати звуки, схожі на ті, що 
утворюються при переливанні або 
кипінні рідини. Десь у глибинах землі, 
наче в череві великої тварини, щось 
важко сопло, булькало (Кол., Терен., 
1959, 209). (СУМ, І, 255).  

Побулькувати, є, недок. Булькати 
стиха або час від часу. В хаті Марії 
було чисто і затишно, а в печі 
побулькувала якась страва (СУМ, VI, 
629) 

 
Дієслова переривчасто-пом’якшувального СДД, що утворилися від 

основ статальних дієслів зі значенням суцільної тривалої дії, стану, 
вказують на здійснення дії час від часу, з перервами, з незначною 
тривалістю.  

 
Статальні дієслова Переривчасто-пом’якшувальні 

СДД 
Дрімати, ю, єш, недок. 1. 

Перебувати в напівсонному стані, 
неміцно спати. Лежить собі 
неборака, Думає, гадає, Як то будем 
мандрувати…І тихо дрімає… 
(Шевч., ІІ, 1953, 107). *У порівн. Ліси 
мовчать без вітру, немов дрімають у 
важкому, солодкому сні (Кучер, 
Чорноморці, 1956, 438) (СУМ, ІІ, 
418). 

Подрімувати, ю, єш, недок., розм.  
Дрімати потроху, з перервами, час 

від часу. Чоловіки, сонні й пересичені, 
ліниво смоктали пиво. Жінота нишком 
подрімувала (Вільде, Сестри.., 1958, 
195); Він їхав на коні… уткнувшись 
бородою в хутряний комір, подрімуючи 
під шалений посвист вітру (Тют., Вир, 
1964, 461) (СУМ, VI, 757).  

Колоти, колю, колеш, недок. 1. 
перех. і без додатка. Натискати або 
проколювати чим-небудь гострим, 
спричиняючи біль.  
2. перех. і без додатка. Уражати кого-
небудь,  встромлюючи вістря зброї в 
тіло.  

Поколювати, ю, єш, недок., перех. 
Колоти злегка або час від часу, 
спричиняючи біль, неприємні відчуття, 
пощипуючи та ін. Холодок забирався під 
одяг і неприємно поколював тіло 
(Шовк., Інженери, 1935, 158) (СУМ, VII, 
36) 

Стогнати, стогну, стогнеш, 
недок.  

1. Видавати протяжливі жалібні 
звуки від болю, туги (про людей). 

Постогнувати, ю, єш, недок. 
Стогнати стиха, час від часу. Хвора 
жінка важко дихала і стиха 
постогнувала (Коцюб., І, 1955, 345). 
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Занедужала панночка. Охає і стогне, 
і кричить (Вовчок, 1, 1955, 113) 
(СУМ, ІХ, 722). 

(СУМ, VII, 377).  

 
Дієслова статального СДД менш активні порівняно з похідними 

дієсловами переривчасто-пом’якшувального СДД (у СУМ їх 
нараховується небагато – 12 лексем).  

Семантичні взаємозв’язки твірних основ і похідних дієслів 
переривчасто-пом’якшувальної дії багатогранні, вони виявляють 
відносну системність. Так, порівняльний аналіз лексичних значень 
слова-мотиватора та похідного моргати з переривчасто-
пом’якшувальною семантикою поморгувати засвідчує об’ємніший зміст 
основи-мотиватора у сучасній українській мові. Дієслово моргати має 
значення: 1. Мимоволі, швидко опускати й піднімати повіки та вії. // 
Швидко заплющуватися й розплющуватися (про очі). <> І оком (усом) не 
моргати (не моргнути) – не звертати ніякої уваги.  

2. Подавати знак рухом повіки, брови. // Рухаючи бровами, повіками, 
залицятися, кокетувати, підморгувати. Моргати бровами (бровою, 
вусом) – залицяючись, рухати бровами, вусом. 

3. Перен. Нерівномірно, переривчасто світити, блимати (про 
предмети, що світять чи світяться). 

Похідне дієслово поморгувати, ґрунтуючись на основному значенні, 
утворюється від першого значення твірної основи (швидко 
заплющуватись і розплющуватись), виражає додаткове значення 
моргати злегка або час від часу: поморгувати вусами; поморгувати 
очима – раз у раз розкривати і закривати очі від подиву, 
розгубленості, ніяковості і т. ін.  

Перетин значень твірної основи та похідного слова та їх кількість 
подано в таблиці. 

 

Твірні 
дієслова 

Всього 
значень Похідні дієслова 

Лексичні 
значення, з якими 
співвідноситься 

семантика 
похідного 
дієслова 

Бризкати  3 Побризкувати  1 
Віяти  2 Повівати  1, 2 
Гуляти  4 Погулювати  1, 2, 3 
Моргати  3 Поморгувати  1 
Гейкати  2 Погейкувати  1 
Гладити  2 Погладжувати 1 
Гримати  2 Погримувати 1 
Дзвонити  3 Подзвонювати 1, 2 
Дивитися  11 Подивлятися 1, 4, 5, 6 
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Думати  5 Подумувати 1, 4 
Кричати  6 Покрикувати 1, 3 
Пити  3 Попивати 2, 3 
Пирхати  2 Попирхувати 1 
Писати  6 Пописувати 1, 4 
 
Смислові взаємовідношення дієслів характеризуються тим, що 

похідне дієслово не тільки переймає одне чи кілька значень твірного, а й 
певною мірою розвиває, збагачує його семантику. Пор., наприклад: 
дієслово дзеленчати (дзеленькати), чу, чиш, недок. має значення 
“видавати дзвінкі звуки (про дзвоник, скляні та інші предмети);  
дзвонити, дзвеніти”. Дзеленчить довго й тоненько дзвоник. (Вас., І, 1959, 
210) (СУМ, ІІ, 266). Похідне дієслово подзеленькувати співвідноситься 
з першим значенням твірного і набуває нового значення: “дзвонити чим-
небудь не дуже сильно або час від часу”.  

Значно рідше спостерігаються випадки повної семантичної 
відповідності первинного дієслова і переривчасто-пом’якшувального. 
Зазвичай таке явище трапляється, коли виступає твірна основа 
моносемічного дієслова. Наприклад, дієслово грюкати вживається в 
сучасній українській літературній мові в одному значенні: “створювати 
сильний грюк, шум при ударах, поштовхах, коливаннях тощо”. Похідне 
дієслово погрюкувати включає це значення у свою семантику. З тією 
відмінністю, що додатково виражає послаблений вияв дії в короткі 
інтервали. Така семантична відповідність помітна в дієсловах гуркати – 
погуркувати, дзвякати – подзвякувати, дзеленькати – подзеленькувати, 
пхинькати – попхинькувати та інших, які містять додатковий компонент 
значення – “здійснення дії час від часу”.  

Похідні дієслова переривчасто-пом’якшувальної дії виникають 
переважно на базі прямих значень твірного дієслова, але не виключена 
можливість співвідношення основ і в переносному значенні. Наприклад, 
дієслово стріляти:  

Стріляти, ю, єш, недок, розм., рідко стрілити і стрелити, ю, иш, 
док., неперех. Робити постріли. У славному-преславному Місті в 
Чигирині Задзвонили в усі дзвони, З гармати стріляли, Превелебную 
громаду Докупи скликали (Шевч., ІІ, 1963, 158).  

2. Тільки недок., перех. Убивати з вогнепальної зброї (тварин, 
птахів). – А нащо я маю безневинну щебетушку стріляти? (Вовчок, І, 
1955, 55).  

3. Неперех., перен. Видавати різкі уривчасті звуки, схожі на 
постріли. Стала стріляти крига на річці, глухо затріщала, набухаючи 
прибутною водою. (Гончар, ІІ, 1959, 200) (СУМ, ІХ, 776).  

Крім першого і другого значення, дієслово пострілювати повторює і 
третє, переносне: пострілювати. 3.перен. Час від часу утворювати гучні 
уривчасті звуки, схожі на постріли. З кожним днем все частіше 
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пострілювали на подвір’ї МТС мотори відремонтованих тракторів. 
(Збан., Переджнив’я, 1955, 300) (СУМ, VII, 381).  

Порівн. також: мекати, ю, єш, недок. 1.Кричати, видавати звуки, 
властиві козі, вівці і т. ін. Глухо мекали вівці в кошарі (Мас., Сорок.., 
1957, 319). 

2. перен. Говорити нерозбірливо, розтягуючи слова і вставляючи між 
ними “мм”, “ме”. Він довго екав та мекав на трибуні. (Козл., Ю. Крук, 
1957, 384) (СУМ, ІV, 668).  

Помекувати, ю, єш, недок. Мекати час від часу. перен. За нею 
сякався на цілу церкву старий дяк і помекував, пробуючи голос. (Коцюб., 
І, 1955, 327) (СУМ, VII, 115).  

Плювати. 1.Викидати, виштовхувати з рота слину, мокротиння і т. 
ін. 2. перен., розм. Виявляти щодо кого-, чого-небудь презирство, 
байдужість; зовсім не брати до уваги когось або щось. Не плюй в 
колодязь: пригодиться води напиться. (Народне прислів’я) (СУМ, VI, 
598).  

Попльовувати, ю, єш, недок. Плювати кілька разів; плювати час від 
часу. перен. – Чого стоїш і попльовуєш, коли всі працюють? (Чаб., Тече 
вода., 1961, 99) (СУМ, VII, 212).  

Розглядаючи особливості взаємодії дієслів переривчасто-
пом’якшувального СДД з дієсловом-мотиватором, звернемо увагу на 
явище омонімії. Матеріали словника (СУМ) засвідчують можливість 
утворення похідних зі значенням переривчасто-пом’якшувальної дії від 
дієслів-омонімів. Наприклад, від омографів гу´кати і гука´ти: 
погу´кувати, ю, єш, недок. Гу´кати не дуже сильно або час від часу. 
Скрізь тихо; між корчами звір пасеться, в дуплавині погукує сова (Фр., 
ХІ, 52, 253); погу´кувати, ю, єш, недок. Гука´ти не дуже голосно або 
час від часу. Баба погукує: –Хіба я з’їм вам кавалок печі, як буду 
зимувати? Як я посиджу який тиждень  - ну, то що ж…(Коцюб., І, 
1955, 457) (СУМ, VI, 727). Таку ж похідність виявляють дієслова 
поколювати, утворені від омонімів колоти (подрібнювати) і колоти 
(про фізичний біль). На жаль, у СУМ не зафіксовано значення 
омонімічних твірних основ і похідних, які функціонують у розмовному 
мовленні. Так, омонімічне дієслово колоти має сему: 1. Розсікти, 
розбити на частини все або багато чого-небудь (звичайно тверді 
предмети). 2. Колоти якийсь час. Інше омонімічне дієслово колоти має 
такі значення: 1. Уколоти, спричиняючи біль, поранити, торкаючись 
чимсь гострим у багатьох місцях. 2. неперех., безос. Про відчуття 
гострого болю протягом якогось часу. 3.перех. Убити чи важко 
поранити гострою зброєю всіх або багатьох.  

Похідне ж дієслово переривчасто-пом’якшувального СДД 
узагальнює в собі сему обох твірних основ і в СУМ подається в одній 
статті: поколювати, ю, єш, недок. Колоти злегка або час від часу, 
спричиняючи біль, неприємні відчуття, пощипуючи і т. ін. Холодок 
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забирався під одяг і неприємно поколював тіла, за ніч звиклі до теплого 
ліжка (Шовк., Інженери, 1935, 158) (СУМ, VII, 36).  

Такими ж семантичними ознаками відзначаються слова курити 
(курити люльку, тютюн) – покурювати, курити (курити якийсь час, 
кадити) – покурювати (ладаном).  

Від омонімічних основ утворюються похідні дієслова переривчасто-
пом’якшувального СДД, переважно не віддаляючись від значення 
твірних основ, але часто можуть втрачати при цьому омонімічність. Так, 
дієслово кувати має значення: 1. недок., перех. Б’ючи молотком по 
металу (переважно розжареному) або натискаючи пресом, надавати йому 
потрібної форми. 2. Прибивати підкови (коневі); підковувати (всього 5 
значень).  

Омонімічне дієслово кувати має 1 значення: “Видавати звуки “ку-
ку” (про зозулю)”. Похідні дієслова переривчасто-пом’якшувального 
СДД зберігають їх семантику, але втрачають омонімічність і мають 
різний звуковий склад у коренях: поковувати – Кувати час від часу 
(коваль у кузні) і покукувати – Кукати час від часу, раз у раз (про 
зозулю). Таке значення мають дієслова курити, курити – покурювати.  

Існує ряд лексем із семою переривчасто-пом’якшувальної дії, які 
твірною основою мають багатозначне дієслово. Відповідно похідне 
дієслово базується на одному значенні твірного слова, а решта похідних 
мають інше значення. Так, дієслово мазати має 6 лексичних значень. 
Але тільки перше стало твірним для утворення похідного: помазувати. 
Мазати потроху, злегка або час від часу. – Феодосіє Карпівно! Будьте 
ласкаві, пиріжки помазуйте маслом, поки гарячі (Н.-Лев., IV, 1956, 59). 
Омонімічне дієслово помазувати, утворене від твірного мазати, 
репрезентує зовсім іншу сему: церк., заст. Здійснювати обряд 
помазання. – Отож премудрий прозорливець, поміркувавши, взяв єлей Та 
взяв од козлищь і свиней Того Саула-здоровила І їм помазав во царя 
(Шевч., ІІ, 1963, 405) (СУМ, VII, 111). До таких належать дієслова 
плакати (4 зн.) – поплакувати (1 зн.),  плювати (2 зн.) – попльовувати 
(1 зн.), говорити (3 зн.) – поговорювати (1 зн.), гойдати (2зн.) – 
погойдувати (1 зн.), гримати (2 зн.) – погримувати (1 зн.), жувати (3 
зн.) – пожовувати (1 зн.), квоктати (2 зн.) – поквоктувати (1 зн.). 
Наприклад, гримати, аю, аєш, недок. 1. Сильно стукати, ударяти, бити 
чим-небудь. Але Бовдур не слухав того гомону, стояв коло дверей і… 
гримав кулаками. 2.  На кого, із спол. що  і без додатка. Голосно лаяти, 
дорікати кому-небудь у чомусь. Там дядина гримає, що дитина нікому 
не дає покою (Мирний, I, 1954, 91)(СУМ, ІІ, 167). 

Погримувати, ю, єш, недок. Гримати не дуже сильно або час від 
часу. Погримуючи рейками, попихкує потяг (Епік, Тв., 1958, 416); Ніч 
темна, хмарна. Ще й грім десь за Пслом стиха погримує (Вирган, В 
розп. літа, 59, 284)(СУМ, VI, 723). 

Інколи похідні дієслова переривчасто-пом’якшувального СДД 
виступають омонімами, хоч утворені від основи багатозначного слова. 
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Наприклад, дієслово місити – помішувати і мішати – помішувати. 
Помішувати, ю, єш, недок., перех. і без додатка. Мішати злегка або час 
від часу. – Перший [козак] звільна помішував куліш у казані (Тулуб, 
Людолови, І, 1957, 137). 

Помішувати, ю, єш, недок., перех. Місити (у 1 знач.) злегка або час 
від часу (тісто).  

Варто зазначити, що похідні дієслова переривчасто-
пом’якшувального СДД часто позначаються  як “розмовне”, хоча 
відповідні значення твірної основи цієї позначки не мають. Так,  
позначку “розмовне” мають дієслова  попихкувати, подейкувати 
(говорити), подумувати, покошувати, попхинькувати. Наприклад, 
подейкувати, ють, недок., перех. і неперех.,  розм. Говорити, 
розповідати що-небудь про когось, щось;  передавати чутки, поголоски і 
таке інше. Подейкують, ніби бригадир Іван Косило хотів покепкувати з 
Івана Моторенка (Вишня, ІІ, 1956, 52)(СУМ,VI, 738). 

Тільки частина похідних дієслів переривчасто-пом’якшувального 
СДД дістає маркер “розмовне” й “образне”. Наприклад, дієслово 
дзвонити, крім двох основних значень, має третє з позначкою “перен., 
розм.” Без потреби багато говорити; базікати, поширювати чутки, плітки 
і т. ін. І побігла [Хвеська], і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік 
налаяв і трохи не бив, і  що він гроші знайшов, й що він ховається з ними 
(Україна, І, 1960, 224) (СУМ, ІІ, 265). Похідне дієслово переривчасто-
пом’якшувального СДД подзвонювати відбиває лише перших два 
значення, а третє, з позначкою “розм.” у СУМ не фіксується. 
Подзвонювати час від часу. В тихім ранковім повітрі подзвонює 
тронка…(Гончар, Тронка,1963, 254). Дзвонити (у 2 знач.) час від часу. 
Він сидів у сільраді та подзвонював телефоном у район (Кучер, Прощай, 
1957, 462)(СУМ, VI, 740). 

Ряд похідних лексем з позначкою “розм.” зберігають значення 
твірної основи, що також має позначку “розм.” (дивитися – 
подивлятися, дриґати – подриґувати, дрімати – подрімувати, 
квоктати – поквоктувати, крякати – покрякувати, могоричити – 
помогоричувати, ляскати - поляскувати). 

Отже, між похідними дієсловами переривчасто-пом’якшувального 
СДД та їх твірними основами існують неоднозначні формальні та 
смислові зв’язки. Стилістичні варіанти похідних загалом визначає у 
мовленні намір мовця та контекстуальні умови вживання дієслів.  
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