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ВСТУП 

Лексичний склад будь-якої мови містить слова питомі та запозичені. 

Слова з інших мов потрапляли разом із появою нових предметів, а також для 

збагачення та урізноманітнення словникового складу. Не є винятком лексичний 

склад української мови, значну частину якого становить іншомовна лексика.  

Іншомовні слова є продуктивним способом розширення словникового 

запасу. Проблема їх дослідження в українському мовознавстві не нова. 

Науковці студіювали це явище ще в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

(П. Житецький, Д. Шелудько, І. Шаровольський, І. Огієнко). Погляд на цю 

проблему був різнобічний. Л. Булаховський, Ю. Жлуктенко, Л. Гумецька, 

Й. Андреш, П. Лизанець, М. Рогаль, В. Титаренко, Л. Худаш, В. Русанівський, 

А. Непокупнй, Н. Романова, С. Гриценко та інші вивчали мовні контакти різних 

періодів, результати цих контактів (поява тюркізмів, полонізмів, германізмів 

тощо), та функціонування запозиченої лексики.  

Існує велика кількість робіт, присвячена лексиці іншомовного 

походження. У працях П. Житецького та І. Огієнка простежується певна основа 

для подальших досліджень. С. Урбаньчик подає загальне уявлення про 

історичні передумови та причини запозичень, висвітлює не лише становище 

української мови, але й польської, проводить певну аналогію розвитку цих двох 

мов. В. Титаренко аналізує лексику іншомовного походження в пам’ятках 

північноукраїнського ареалу та класифікує їх за тематичними групами.  

Безпосередньо впливи певних мов вивчали багато дослідників. Д. Будняк 

звернула увагу на семантичні групи полонізмів на матеріалах ЕСУМу та СУМу, 

простежила способи їх використання в різних стилях. В. Русанівський 

зосередив свою увагу на відмінності впливів на різних територіях України. 

Історичний аспект розглянули в своїх працях А. Яковлів, Л. Гумецька, 

Й. Мацурек, Й. Андреш та ін. Досліджував вплив старочеської мови в 

українському діловодстві ХVІ–ХVІІ ст. А. Яковлів. Й. Мацурек порівняв чеські 

та галицько-волинські грамоти. Й. Андреш розглядав різні шляхи проникнення 

та різні способи впливу чеської лексики. О. Макарушка, Е. Реп’єва, 

Р. Юналеєва досліджували появу, способи засвоєння та функціонування 



тюркізмів. Вивчали запозичення з грецької мови О. Пономарів, Ю. Осінчук 

та ін.  

Нещодавно вийшла ґрунтовна монографія С. Гриценко, у котрій авторка 

глибоко проаналізувала динамічні процеси, які відбувалися в староукраїнській 

мові під впливом запозичених слів, також дослідниця подала найбільш повний 

список літератури з цієї проблематики та навела досить великий перелік 

запозичених слів у цей час. 

Українська літературна творчість є безпосереднім носієм лексики. Саме 

завдяки літературним пам’яткам ми маємо змогу досліджувати словниковий 

склад певного періоду та робити висновки про його функціонування.  

Актуальність роботи. Багато вчених працювало над питанням 

проникнення іншомовної лексики в староукраїнську мову, висловлювалися 

різні думки з приводу ролі запозичень в українському словниковому складі, 

проте певні твори залишилися малодослідженими і поки не стали окремим 

предметом студій. Серед них і «Ключ царства небесного», написаний 

визначним українським полемістом Герасимом Смотрицьким (підгот. до друку 

В. В. Німчук, В. М. Мойсієнко), та «Лѣкарство на оспалий умислъ», створений 

Дем’яном Наливайком (підгот. до друку Н. Бондар, О. Макарова, В. Мойсієнко, 

С. Радомська). 

Мета роботи – виявити та проаналізувати лексику іншомовного 

походження в «Ключі царства небесного» Герасима Смотрицького та в 

«Лѣкарстві на оспалый оумыслъ чоловѣчїй» Дем’яна Наливайка (частині, 

перекладеній на староукраїнську мову), розподілити її на тематичні групи, 

установити походження запозичень, з’ясувати стилістичні особливості. 

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1. Вибрати запозичену лексику з пам’яток Острозького осередку. 

2. Виокремити тематичні групи слів іншомовного походження, наявні в 

досліджуваних пам’ятках. 

3. Класифікувати запозичення за походженням з мови-донора. 

4. Проаналізувати лексико-семантичні особливості функціонування 

запозичень у студійованих текстах. 



Об’єктом дослідження є тексти пам’яток діячів Острозького освітньо-

культурного осередку, зокрема «Ключ царства небесного» Герасима 

Смотрицького та «Лѣкарство на оспалый оумыслъ чоловѣчїй» Дем’яна 

Наливайка. 

Предмет дослідження – апелятивна лексика іншомовного походження 

вищезазначених творів. 

Методи дослідження. У роботі використано різні прийоми описового 

методу: за допомогою спостережень виявлено лексеми іншомовного 

походження, за допомогою прийомів узагальнення та класифікації запозичення 

розподілено на тематичні групи, мови-донори. Використано також прийоми 

зіставного та порівняльно-історичного методу. 

Окремі положення та результати роботи висвітлені в статтях: 

«Лексика грецького походження в “Ключі царства небесного” Герасима 

Смотрицького» (зб. «Scripta manent», Луцьк, № 5, 2018), «Запозичена лексика в 

полемічній творчості Герасима Смотрицького» (зб. «Студентські лінгвістичні 

студії», Житомир, № 9, 2018), «Полонізми в “Ключі царства небесного” 

Герасима Смотрицького» (зб. «Слобожанська беседа – 11. Лінгвістика тексту і 

вивчення української ментальності», Старобільськ, Вип. 11, 2018) та 

представлені на XVI Всеукраїнській науковій конференції молодих філологів 

«Vivat academia» (Львів, 2018).  

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

загальних висновків та списку використаної літератури, який налічує 37 

позицій. Загальний обсяг роботи – 35 сторінок, основного тексту – 30 сторінок. 



РОЗДІЛ 1 

ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ  

СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

1.1. Історичні передумови мовного обміну в XVI–XVII ст. 

Мовна ситуація України XVI–XVII ст. дуже різноманітна. Це зумовлено 

тим, що за період свого існування та розвитку наша держава мала різного 

характеру відносини з різними країнами: воєнні, торгові, союзницькі тощо. 

Через часті мовні контакти відбувався постійний обмін словами, у деяких 

випадках він навіть набував примусового характеру. 

Варто зазначити, що попри функціонування більше десятка мов у різний 

час (староукраїнська, церковнослов’янська, польська, латинська, грецька, 

чеська, німецька, гебрайська, ідиш, вірменська, угорська, кипчацько-турецька, 

словацька, молдавська, італійська та ін.) на різних українських територіях, не 

всі так широко використовувалися, тому й різним був вплив на українську [27, 

с. 154]. Є мови, які більш потужно вливалися до словникового складу, ніж інші: 

церковнослов’янська, польська, латинська, грецька, чеська. «Важливим 

чинником динаміки української мови, зокрема XVI–XVII ст., виявилися широкі 

контакти українців з іншими народами, які корелювали з міжмовною 

взаємодією, що зумовили зміну складу та функцій її структурних елементів. 

Промовистим для дослідження історії мови є не лише наслідки взаємодії, а й 

особливості її протікання» [6, с. 4]. 

Найдавніші лексичні запозичення належать ще до праслов’янського 

періоду, до яких відносять лексеми з готської або з діалектів прагерманської 

мови [37]. 

Іншими джерелами запозичень, які належать до архаїчних, є латинська, 

грецька та тюркська мови. Латинізми починають успадковуватися ще з 

києворуської мови. З поширенням науки та вивченням латинської мови в 

українських школах, латинізми не припиняють приходити до нас і в ХV–

XVIII ст., частина з них увійшла через польське посередництво [там само]. 

Разом із християнством на наші землі прийшла грецька мова, якою 

користувалися тогочасні церковнослужбовці. Зі становленням християнської 



віри та  поширенням впливу на підпорядковані землі, почали приходити на 

українські території слова на позначення нових церковних термінів. Оскільки 

християнське віровчення базувалося на грецькій мові, то й переймалися для 

цього переважно грецизми.  

У ХVІ–ХVІІ столітті грецька стала одним із основних предметів навчання 

в школі та інших навчальних закладах і продовжувала використовуватися в 

богослужбових обрядах. Проте через недоступність освіти значній кількості 

населення, надто значного впливу грецька мова в нас не набула. Побутували 

певні лексеми та кальки, пристосовані до української мовної системи.  

Окрім християнства, існували й інші шляхи проникнення грецизмів до 

лексичного складу українців, зокрема: активна торгівля Русі з Візантією, 

перебування протягом тривалого часу грецьких колоній на українських 

територіях, стрімкий розвиток науки тощо.  

За століття до хрещення Русі, унаслідок політичних та торгових відносин, 

до української лексики починають активно приходити тюркізми. Перші 

запозичення вчені відносять до VІ ст. У ХІІІ ст. з приходом монгольської 

навали,  у різні царини життя українців проникають нові групи слів [37].  

У першій половині ХVII ст. через ослаблення становища Литовського 

князівства до Польщі відходять території Волині та Наддніпрянщини. Більша 

частина України, окрім Буковини та Закарпаття, знаходиться під владою 

Польської Корони. Така ситуація сприяла швидкій полонізації населення 

України. Способом боротьби проти втрати національної свідомості стало 

створення братств (Львівське, Городецьке, Київське, Луцьке), завданням яких 

було відродити культуру та освіту. Парадоксальність ситуації полягає в тому, 

що: боротьба проти польсько-католицької експансії відбулася одночасно зі 

зростанням прагнення прилучитися до культурних набутків 

західноєвропейських народів; носієм цих досягнень часто виступала католицька 

церква [16, с. 49], яка була панівною в Польщі.  

Середньовічна чеська літературна мова перебувала на високому рівні 

розвитку. Вона була популярною серед всіх слов’янських народів: «польська 

мова, перебуваючи під сильним чеським впливом, мала значне поширення в 



Литовсько-Руській державі і в українських землях, що входили до складу 

Польщі, що сприяло проникненню в староукраїнську літературну мову 

чеського мовного елемента, засвоєного поляками [2]. Про безпосередність 

мовних чесько-українських контактів свідчать чисельні поселення чехів на 

території українських земель. Найбільший вплив, за Й. Андрешем, чеська 

чинила на староукраїнську ділову мову. Велика кількість ділових та юридичних 

документів слугувала своєрідним зразком для західноруських статутів, актів 

грамот тощо [2]. Й. Мацурек першим документально довів вплив 

староукраїнської грамоти на старочеську [36]. 

Ще до часів Київської Русі, люди, що проживали на сучасній території 

України, мали контакти з германськими племенами. У німецько-українських 

мовних контактах учені виділяють певні періоди, зокрема: 1) Х–ХІ ст.; 2) ХІІ–

ХІІІ ст.; 3) ХІV–XVII ст.; 4) XVIII ст.; 5) ХІХ – поч. ХХ ст.; 6) 20–40-і pp. ХХ 

ст.; 7) 50-і pp. ХХ ст. по наш час [37]. У ХІV–XV ст. стали безпосередніми 

контакти української мови з європейськими. Запозичення цього періоду можна 

поділити за тематичними групами: торгівля, побут, ремісництво та ін. У появі 

запозичень не останню роль зіграли  й країни-посередники, зокрема Чехія та 

Польща, через посередництво якої до української проникають терміни 

друкарської справи, торгова лексика, з’являються слова на позначення понять із 

галузі техніки, будівництва та архітектури тощо [37].  

Отже, потужний іншомовний вплив на українську мову XVI–XVII ст. був 

зумовлений складною політичною, релігійною, культурною ситуацією в 

Україні, а поширені на її теренах мови (українська (руська), 

церковнослов’янська, грецька, латинська, вірменська, турецька, кипчацько-

татарська, польська, чеська, німецька, угорська, італійська, французька) 

маніфестували змагання різних ідеологій та політико-економічних систем, 

ставали передвісниками народження нового світобачення, нової концепції 

світу, тому великого значення набуває різностороннє дослідження цих впливів.  

 

 

 



1.2. Способи виявлення запозичень. 

Учені визначають кілька умов, за яких запозичення приходили до 

лексичного складу українців: по-перше, взаємодія двох споріднених мов, що 

мали схожу структуру (польська, білоруська, чеська); по-друге, взаємодія мов 

неспоріднених (тюркські, германські, латинська, грецька тощо); по-третє, 

мовознавці вказують на запозичення з української розмовної  в літературну 

мову. Взаємодія може відбуватися не обов’язково в умовах двомовності, це 

може залежати й від інших факторів, зокрема: рівня розвитку країн, 

географічного сусідства, політичних відносин тощо. 

Однією з основних проблем, яка стоїть на заваді вивченню запозичених 

слів, є їх критерії вияву. Попри те, що українське мовознавство має велику 

кількість праць, присвячених запозиченням, не існує єдиної системи їх 

ідентифікації. Особливо це відчутно в дослідженнях слів зі споріднених мов, 

зокрема в наших студіях проблемним є виокремлення полонізмів. Через їх 

спільні витоки важко зробити висновок про те, чи певне слово належало до 

спільнослов’янської мови чи є запозиченням, і яка саме мова стала донором. 

Зовнішні ознаки мови-джерела не завжди виявляються, оскільки чужі лексеми 

настільки асимілюються в мові-реципієнті, що на фонетичному та 

морфологічному рівнях нічим не відрізняються від питомих [26, с. 38]. 

Водночас близькостороннім та територіально суміжним мовам, які знаходяться 

в стадії постійного розвитку не завжди властиві процеси розподібнення, а може 

бути й навпаки, на думку Т. Черниш, «збереження елементів первісної єдності, 

взаємне нашарування, і, нарешті, паралельне, незалежне виникнення 

новотворів, результатом чого є явища вторинної подібності цих мов на різних 

рівнях їх будови» [31, с. 14]. 

І. Огієнко один з перших дослідив основні методичні прийоми, які 

допомагали б ідентифікувати запозичення. На його думку, слід брати до уваги: 

1) наявність спільних коренів порівнюваних слів у двох мовах; 2) наявність 

однакового семасіологічного, смислового  значення слів у мові-реципієнті та 

донорі; 3) адаптацію та звукові особливості слова; 4) фіксацію лексеми в інших 

слов’янських мовах, яка вказує на сумнівність запозичення; 5) історичні та 



історико-культурні факти, які можуть мати вказівку на джерело та час 

запозичення; 6) можливі посередництва; 7) розвиток слова з прамови; 8) аналіз 

найдавніших, а не сучасних форм слова тощо [20, с. 20–24]. 

Різні процеси в кількох суміжних мовах можуть призвести до утворення 

аналогічних слів. В. Мартинов уважає одним із найбільш вагомих критеріїв 

виділення запозичень відсутність у мові-реципієнті абсолютного синоніма до 

слова, яке проникло з мови-контактера [13, с. 23]. 

Отже, не правильно було б стверджувати про достовірність чи 

недостовірність певних критеріїв при такій їх великій кількості. Кожен з них 

має велике значення залежно від очікуваного кінцевого результату. Нині це 

питання відкрите в мовознавстві й найбільш правильним, на нашу думку, є 

використання якомога більшої кількості підходів, які могли б дослідити слово з 

різних боків.  

Серед великої кількості запозичень в українській мові найбільші 

проблеми з’являються  при дослідженні полонізмів, оскільки мови мають схожу 

культуру та спільне походження. Постійні контакти створюють труднощі в 

розмежуванні польських запозичень в українській мові та українських – у 

польській. Аналізуючи такий двосторонній вплив, І. Огієнко наголошував: 

«питання впливу польської мови на мову південних русів – темне, спірне, не 

вирішене й заплутане. Досить складно розмежовувати межі впливів цих мов 

одна на одну» [21, с. 358]. 

На заваді вияву слів іншомовного походження також стоїть відсутність 

повних історичних та етимологічних словників. На сьогодні існують Словник 

старопольської (XVI–XVІІ ст.) та Словник української мови (XVI – І пол. 

XV ст.). Для встановлення етимології тих чи тих слів стали б в пригоді 

словники інших слов’янських мов, проте вони теж не видані до кінця. 

П. Гриценко зуважив, що «з’ясування багатьох аспектів українсько-польських 

контактів  окреслюється в новому світлі саме завдяки національним і 

регіональним польським та українським лінгвістичним атласам і діалектним 

словникам (а не лише на основі словників літературних мов), оскільки атласи з 

їх точною локалізацією явищ і відбиттям ступеня їх поширення в говірках часто 



дають вичерпну відповідь: чи  центром поширення явища були українські 

говірки, чи порубіжні явища виникли як інноваційні елементи перехідної  зони» 

[5, с. 201–202]. Не можна не погодитися з думкою науковця, проте нині такі 

дослідження здійснити практично неможливо, оскільки вони базуються на 

інформації про ареал поширення певних лексем, а словники та атласи, у яких 

мала б бути така інформація, остаточно не укладені та не видані. У дослідженні 

ми будемо розмежовувати власне полонізми та слова, запозичені через 

польське посередництво.  

Зауважимо, що науковці на підставі нових досліджень стверджують, що в 

XVI – першій половині XVII cт. Впливу російської мови на українську не було. 

 

1.3. Острозький освітньо-науковий осередок у XVI–XVII ст. 

У другій половині XVI – початку XVII ст. на українських землях взірцем 

європейської освіти стала Острозька академія, організована й підтримувана 

українським магнатом і київським воєводою князем Костянтином-Василем 

Острозьким. За характером і змістом навчання її можна вважати першою 

спробою створення в Україні школи вищого типу. Сучасники й дослідники 

називали цей заклад «грецьким колегіумом», «тримовним ліцеєм»,  

«академією». Тут викладали «сім вільних наук». Гурток учених-книжників, які 

працювали в Острозькому культурно-освітньому осередку, не був однорідним. 

Тут зібралися не лише представники традиційної для України 

східнопатристичної традиції з більшою або меншою акцентуацією містичного 

компонента у світогляді тієї чи тієї персоналії, а й католики, антитринітарії, 

греки візантійського й римського походження, кілька московських утікачів, 

серед яких був друкар Іван Федоров. Осередок складався з колегіуму, або 

академії (під такими назвами цей навчальний заклад згадується в різних 

тогочасних джерелах), друкарні та науково-літературного гуртка, що працював 

над перекладом слов’янською мовою Біблії. На жаль, академія і гурток після 

смерті князя К. Острозького (1608 р.) відчутно занепали. А коли Острог 

перейшов до його онуки, школу реорганізували в єзуїтську колегію, у 30-х рр. 

XVII ст. заклад припинив своє існування [24]. Більшість викладачів 



Острозького колегіуму, книжників науково-літературного гуртка і друкарні 

мали ґрунтовну на той час освіту, яку здобули в провідних європейських 

університетах і місцевих учителів. Першим ректором Острозької академії був 

письменник-полеміст, культурний і освітній діяч XVI ст. Герасим 

Смотрицький (?–1594). 

Відомостей про знаного українського письменника, полеміста, 

культурного та церковного діяча, однієї із найосвіченіших постатей своєї доби 

Г. Д. Смотрицького (?–1594), на жаль, сьогодні небагато. Виходець із дрібної 

шляхетницької родини з Поділля, син відомого своєю літературно-книжною 

працею дяка й переписувача книг Данила із Смотрича служив гродським 

писарем у Кам’янець-Подільському старостві. Де одержав Г. Смотрицький 

освіту – невідомо. Сам письменник-полеміст говорив про себе, що не бачив 

школи. Одначе самоосвіта письменника відповідала європейському рівневі. 

Один із його сучасників – польський історик писав про глибоку обізнаність 

Герасима Смотрицького в грецькій, латинській і церковнослов’янскій мовах. У 

1576 році Г. Д. Смотрицького запросив князь до Острога, де став одним із 

провідних діячів ученого Острозького гуртка, а з 1580 року – першим ректором 

Острозької академії. З творчого доробку вченого відомі лише полемічна 

передмова до Острозької Біблії, віршована посвята князеві В.-К. Острозькому, 

чолобитна до короля Стефена Баторія від шляхти Брацлавського воєводства, 

трактат «Порядок шкільний» 1588 року, а також відповідь єзуїту Б. Гербастові 

на «Виводі віри римського костела», що стала широко відомою під назвою 

«Ключ царства небесного». Існує припущення, що укладачем грецького 

букваря, виданого в Острозі 1578 року, міг бути хтось із викладів Академії, 

зокрема називається прізвище й Герасима Смотрицького. 

Найвідомішою працею Герасима Смотрицького став «Ключ царства 

небесного» (відома й під іншою назвою «Календар римський новий»). Твір 

належить до перших точно датованих видань післяфедорівського періоду 

Острозької друкарні. Книга складається із чотирьох частин: присвяти 

Олександру Костянтиновичу Острозькому, Звернення «До народовъ рускихъ 

корωткая а пилная прεдмовка» й двох полемічних трактатів «Ключъ црства 
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Підготували до друку аналізоване видання В. М. Мойсієнко, В. В. Німчук. 

Одним із представників Острозького культурного осередку кінця XVI – 

першої половини XVII ст. є також Дем’ян Наливайко (?–1627). Його 

діяльність відображає загальні інтереси членів цього наукового центру: писав 

різні за обсягом праці «простою» мовою (перекладні та оригінальні), зокрема 

передмови до «Часослова» (1602), «Октоїха» (1604, Дермань); вірші до 

«Лікарства…», плач «Лемент дому княжат Острозьких» (1604 р., Дермань), 

здійснював переклади творів Й. Златоустого «Лікарство на оспалий умисл 

чоловічий», «О слові Давида пророка» та твору Василія Великого «Тестамент» 

(1607 р., Острог), переклади сентенцій із Біблії та творів Отців церкви «Лекції 

словенськії Златоустого от Бесід євангельських от ієрея Наливайка вибраниє» 

(перед 1627 р., Острог). Л. Гонтарук пише: «У виборі текстів для перекладу Д. 

Наливайко дотримувався традиції. Перекладні та редаговані в монастирях, 

міських церковних школах та магнатських резиденціях праці Йоана 

Златоустого й інших Отців церкви посідали чільне місце серед богословських 

праць» [4, с. 114]. Проте ці переклади були зроблені переважно 

церковнослов’янською мовою, Д. Наливайко ж перекладав їх ще й «простою 

руською» мовою. У тогочасній Україні богословських праць, написаних 

українською мовою було небагато, порівняно із церковнослов’янськими 

творами. Переважно це передмови, звернення до читача чи посвяти на герб . За 

словами І. Фаріон, наприкінці XVI – у першій половині XVII ст. було 

переписано та видрукувано українською мовою низку богослужбових пам’яток, 

серед них п’ять Євангелій, ряд так званих Учительних Євангелій (друкованих 

та недрукованих), богословські твори, а також переклади Д. Наливайком творів 

Василія Великого та Йоана Златоустого. З огляду на такий контекст стає 

зрозуміло, що його роль була досить вагомою у створенні української 

богослужбової, а отже, і писемної мови XVI – першої половини XVII ст. 

Характерною особливістю письмової діяльності Д. Наливайка було те, що автор 



писав один і той же твір паралельно двома мовами: українською та 

церковнослов’янською. Побудова творів таким чином була новаторською. 

Імовірно, до Д. Наливайка спроба паралельно подати церковнослов’янський 

текст і його переклад «простою мовою» була здійснена  на початку 70-х років 

ХVІ ст. у Євангелії В. Тяпинського. Такий принцип побудови тексту 

Д. Наливайко, очевидно, перейняв із Польщі, де подібні за змістом богословські 

твори часто друкувалися одночасно латинською та польською мовами. 

Зважаючи на мовну вторинність перекладу розуміємо, багато його рис 

зумовлені прив’язаністю тексту до оригіналу та до мови оригіналу. 

Дослідження таких науковців як Л. Гонтарук [4], О. Іванова [10], Т. Новікової 

[15], С. Лісняка [11], І. Фаріон [29] доводять, що мова перекладу, навіть якщо 

вона й не справляє враження неправильної, значно відрізняється від 

нормативної своїми формами. Тут йдеться не лише про мовні норми, але й про 

правила  побудови тексту, що існують в суспільстві адресатів перекладу. 

 

Висновки до розділу 1 

Отже, за час свого існування Україна мала відносини з різними 

державами, що сприяло інтенсивному обміну лексикою. У літературно-

писемному мовленні завжди функціонувало щонайменше п’ять мов і їх 

паралельне використання стимулювало розвиток лексичного запасу тогочасної 

української. При цьому мова могла залежати від ситуації (наприклад, у 

художньому стилі вибір був довільним, а в діловодстві треба було зважати на  

суспільно-політичні умови). Багато вчених різносторонньо займалися 

вирішенням цієї проблеми. Вони висвітлюють різносторонні погляди та 

способи вивчення лексем. Проте, не зважаючи на всі досягнення, усе ж 

залишилися відкриті питання, деякі потребують перегляду та допрацювань у 

зв’язку з появою нових фактів, пам’яток, глибших узагальнень. Значна 

кількість лексем не має достовірної інформації про своє походження та 

етимологічне джерело, існують навіть випадки появи однієї лексеми одночасно 

з різних джерел, наприклад, латинізми в одному тексті запозичилися 

безпосередньо з латинської, в іншому – через польське посередництво.  



РОЗДІЛ 2 

ВІДОБРАЖЕННЯ МОВНИХ КОНТАКТІВ У ПАМ’ЯТКАХ 

ОСТРОЗЬКОГО ОСЕРЕДКУ 

2.1. Мовна картина запозичень у творців Острозького 

осередку. 

В Острозькій академії подібно до європейської системи навчання освітня 

програма охоплювала сім вільних наук, які поділяли на trivium (граматика, 

риторика, діалектика) і quadrivium (арифметика, геометрія, музика й 

астрономія). Найбільшу увагу приділяли trivium, насамперед мовам, оскільки 

перекладацька й літературна праця потребували серйозної філологічної 

підготовки. В Острозі викладали старослов’янську, грецьку й латинську мови. 

Особливого значення, з огляду на розвиток традиції української духовної 

культури, надавалося старослов’янській і грецькій мовам. Латину було введено 

до програми з урахуванням того місця, яке вона посідала в системі 

університетської і гуманістичної освіти в усіх європейських країнах [24], тому 

за такої мовної ситуації діячі острозького осредку вільно вживали в мовній 

практиці запозичення з різних мов. 

З аналізованих текстів стає зрозумілим, що їх автори активно 

використовували церковнослов’янську мову. До старослов’янізмів ми 

віднесли лексеми: благо ‘добро, достаток, добробут, заможність, щастя’ та 

похідні від неї: блгаѧ, блг
с
влѧεть, блговҍствованнεмъ, благословεниεмъ, 

блсловε
н
ство, блгословіти, блажεтво, блажε

н
ы

й
 тощо. Ужито 

церковнослов’янізми (старослов’янізми): воско
р
мивши від кормити ‘давати 

кому-небудь їжу, годувати’ [Ключ, с. 9], префікс вос- надає певної піднесеності; 

ωтрок 
 
‘хлопець-підліток’ [Лҍкарство, с. 15] (стсл. отрокъ [ЕСУМ ІV, с. 235]

1
); 

клεвεтникъ ‘наклепщик, людина, що говорить неправду’ [Лҍкарство, с. 12] 

(стсл. клεвεтникъ [ЕСУМ ІІ, с. 456]) тощо. Окремі слова зберігають фонетичні 

та словотворчі риси старослов’янської мови, зокрема неповноголосі форми: 

власть ‘влада’ [Ключ, с. 11]; храмъ ʻбудівля, де відбуваються богослужіння, 

                                                 
1
 Тут і далі в круглих дужках наводимо етимони запозичених слів з покликанням на словники, які вказують на 

іншомовне походження лексеми. 



релігійні обряди’ [Лҍкарство, с. 3] (стсл. храмъ [ЕСУМ VІ, с. 207]); дрεвнихь 

‘старий, давній, ветхий’ [Ключ, с. 37]; -град-: ωного стого і богоразу
м
ного 

мужа Гεнадїа патріарха ко
н
ста

н
тїноградского [Ключ, с. 21]; ра- на початку 

слова: зразумҍти, разумҍти, разум ‘здатність людини мислити, відображати й 

пізнавати об’єктивну дійсність’ [Ключ, с. 10; 17]; расказа
л
 ʻуказувати, навчати, 

наказувати, проповідувати, розказувати’ [Ключ, с. 16]; звукосполука щ (<*tj): 

немощи ʻслабкість, хвороба,  недуг, захворюванняʼ [Ключ, с. 9], немощны
х
 

ʻхворийʼ [там само]; животворѧщую ‘той, що дає силу, енергію для життя, 

оживляє організм; живодайнийʼ [Ключ, с. 35]; сїающаго ‘той, що сяє’ [Ключ, 

с. 2]; дающаго ‘той, що дає’ [Ключ, с. 2]; настоящимъ ‘який є насправді, у 

дійсності; істинний, дійсний’ [Ключ, с. 2]; поклонѧющихсѧ ‘тих, що 

кланяються’ [Ключ, с. 20]. За словотворчими ознаками, до старослов’янізмів 

учені відносять слова що мають суфікси -знь, -тель, -ство, -иня. Переважно це 

лексеми абстрактного характеру, зокрема εстεство ʻнайголовніше, основне в 

кому-, чому-небудь, суть, зміст, природна здатність’ [Ключ, с. 1]; 

противозако
н
ство ʻневідповідність закону, суперечливість йомуʼ [Ключ, с. 20]; 

глупьство ʻнерозсудливість, необдуманий, нерозумний учинок’ [Ключ, с. 8]; 

нεдовҍрство ʻнедовір’яʼ [Ключ, с. 6]; всεтворитεлны
м
 ʻтой, що створив всеʼ 

[Ключ, с. 23] та ін.  

Уживання старослов’янізмів, було зумовлено стилем пам’яток, проте, 

водночас обмежувався лише кількома тематичними групами. Їх вплив не був 

надто значним. Переважно це іменники абстрактного характеру, деякі 

прикметники, слова на позначення певного стану та дій людини тощо. 

Оскільки тогочасні Українські території були під короною Речі 

Посполитої,  польська мова активно побутувала серед українців, тому 

культурні діячі досить добре володіли нею, уживали в полемічних виступах 

проти католицизму й таким чином неминуче вносили елементи польської мови. 

У досліджуваних текстах також потужно представлені полонізми: мεшка
н
ε 

‘перебування на одному й тому ж місці певний час з ночівлею, місце для 

проживання’ [Ключ, с. 15] (пол. mieszkanie [ЕСУМ III, с. 456]); огεнь ‘вогонь’ 

[Ключ, с. 25] (пол. ogień [ЕСУМ IV, c. 152]); яблу
ш
ка ʻфрукт яблуні, яблуко’ 

https://pl.wiktionary.org/wiki/mieszka%C4%87#pl


[Ключ, 4] (пол. jabłkо, jabłuszkо [SJP]); вε
л
ка ноць ʻВеликдень, Пасха’ [Ключ, 

с. 24] (пол. Wielkanoc [SJP]); цнота ‘чеснота, невинність’ [Лҍкарство, с. 5] (пол. 

cnota [ЕСУМ VІ, с. 262]); злото ʻзолото’ [Лҍкарство, с. 3] (пол. złoto [ЕСУМ ІІ, 

с. 267]); статεчность ‘розважливість, поважність, добропорядність’ 

[Лҍкарство, с. 9] (пол. stateczność [ЕСУМ V, с. 399]); моци ʻсила’ [Лҍкарство, 

с. 14] (пол. moć [SJP]); нεндза ʻнужда, злидні’ [Ключ, с. 37] (пол. nędza [ЕСУМ 

IV, c. 70]); зацный ʻреспектабельний’ [Ключ, с. 2] (пол. zacnу [SJP]); цнота 

ʻчеснота, невинність, дівочість, непорочністьʼ [Ключ, с. 5] (пол. сnota [ЕСУМ 

VI, c. 167]); обцы
й
 ʻлюдина, що не належить до певного середовища, чужий’ 

[Ключ, с. 2] (пол. obcy [SJP]); брус(ами) ʻнеотеса, грубіян’ [Ключ, с. 10] (пол. 

brus [ЕСУМ 1, с. 268]; яснεосвецоноε ʻвисокоосвічений’ [Ключ, с. 1] (пол. 

jasnooświecony [SJP]); хлопѧта ʻселяни, хлопці’ [Ключ, с. 32] (від пол. chłop 

[ЕСУМ VI, c. 183]) та ін. 

Отже, польська мова була досить поширеною серед українського 

населення в період життя та діяльності творців острозького осередку. Слова 

польського походження майже  однаково представлені в різних тематичних 

групах: лексеми на позначення певного стану та діяльності людини, предметів 

та явищ повсякденного вжитку, номінативи соціальних верств тощо. 

Разом із християнством на наші землі прийшла грецька мова, якою 

користувалися тогочасні церковнослужбовці. Зі становленням християнської 

віри та поширенням впливу на підпорядковані землі, почали приходити на 

українські території слова на позначення нових церковних термінів. У 

номінаціях богослужбово-обрядової лексики використовують Герасим 

Смотрицький та Дем’ян Наливайко слова з грецькими етимонами: апостол 

ʻпосланець’ [Ключ, с. 18] (гр. απόστоλος [ЕСУМ I, c. 80]); εпископ ʻнайвищий 

керівник церковного життя кожної єпархіїʼ [Ключ, с. 12] (грец. έπί ʻна, при’ + 

σκοπέω ʻдивлюся’ [ЕСУМ II, c. 180]); патрїа
р
х ʻгрецька назва старійшин, 

родоначальників, титул єпископа-предстоятеля православної церквиʼ [Ключ, 

с. 21] (грец. πατήρ ʻотець’ та άρχή ʻначало’ [ЕСУМ IV, с 317]); εрεтиковε 

ʻвідступникиʼ [Ключ, с. 8] [ЕСУМ ІІ, с. 181]; херувим ʻангел високого чину’ 

[Лҍкарство, с. 3] (грец. χερουβίμ [ЕСУМ VІ, с. 171]); дїавол ʻчорт’ [Лҍкарство, 



с. 4] (грец. δίαβολος [ЕСУМ ІІ, с. 81]); анкір ʻякір’ [Лҍкарство, с. 7] (грец. 

αγκυρα [ЕСУМ І, с. 74]); тиран ‘тиран, самодержець’ [Лҍкарство, с. 7] (гр. 

τύραννσς [ЕСУМ V, с. 571]); содом
ч
икъ ‘розпустник, статево ненормальна 

людина, грішник’ [Лҍкарство, с. 12] (від гр. Σόδομα [ЕСУМ V, с. 343])
 
тощо. 

Описані назви прийшли до нас з поширенням впливу християнства та 

розвитком конфесійної літератури через посередництво старослов’янської 

мови. Грецька мова обслуговувала певні царини життя українців. Письменники, 

задля кращого розуміння своєї творчості та швидшого її поширення, 

використовували лише найбільш уживані й зрозумілі для своїх сучасників 

слова. Значна частина з них зберігається й нині в словниковому складі 

українців. Виявлена в текстах лексика грецького походження кількісно значно 

поступається запозиченням з інших мов, серед яких домінують полонізми, 

латинізми, германізми. Із виокремлених грецизмів більшість належить до 

конфесійної царини. 

Початки культурно-мовних стосунків між Німеччиною та Україною 

сягають періоду XVI–XVII ст. велику роль у поширенні германізмів зіграла  

суміжність територій, торгівля з країнами Західної Європи та поширення 

магдебурзького права. У аналізованих текстах виявили слова германського 

походження, котрі потрапляли в староукраїнську мову переважно через чеське 

та польське посередництво: жа
р
товати ʻобдурювати’ [Ключ, с. 3] (свн. sërten 

[ЕСУМ ІІ, с. 167]); гара
з
дь ʻчудово, добреʼ [Ключ, с. 27] (гот. garazds ʻздатний 

добре говорити’ [ЕСУМ І, с. 470]); фрасу
й
сѧ ʻзлитися, гніватися’ [Ключ, с. 35] 

(нім. fressen [ЕСУМ VI, с. 128]); шкода ‘матеріальні втрати, збитки’ [Лҍкарство, 

с. 8] (від двн. scado [ЕСУМ VІ, с. 433]); ланцух ʻланцюг, суцільний ряд кілець, 

послідовно з’єднаних один з одним’ (нім. lanne [ЕСУМ ІІІ, с. 192]). Широко 

використовуються в текстах назви одягу та його частин, запозичені з німецької 

мови, зокрема шарлаты ʻодяг червоного кольоруʼ [Ключ, с. 28] (свн. scharlat 

[ЕСУМ VI, c. 383]); футро ‘хутро’ [Ключ, с. 32] (нім. futter [ЕСУМ VI, c. 225]; 

шати ʻодяг’ [Лҍкарство, с. 31] немає цілком доведеного походження слова, 

проте більшість учених припускає, що  лексема запозичена з германських мов 

(очевидно, від прагерманського hetaz [ЕСУМ VI, c. 388]). Отже, лексеми 



німецького походження не надто поширені, проте мали вплив на лексикон 

досліджених творів. 

Латинська мова в країнах Західної Європи завжди лишалася мовою 

науки, мистецтва та католицької церкви. До латинізмів ми віднесли: докторы 

‘учитель’ [Ключ, с. 12] (лат. doctor [ЕСУМ II, c. 104]; кардыналы ‘найвища 

посадова особа католицької церкви після папи’ (Ключ, с. 41) (лат. cardinalis 

[ЕСУМ II, c. 390]); кгрεкомъ ‘грек’ [Ключ, с. 7] (лат. graecus [ЕСУМ I, c. 591]); 

цεсаромъ ʻцісарʼ [Ключ, с. 20] (лат. cesar [ЕСУМ VI, c. 240]); цεрεмонии 

ʻцеремонія’ [Ключ, с. 38] (лат. ceremonia [ЕСУМ VI, c. 240]); дεкрεтъ 

ʻпостанова’ [Ключ, с. 21] (лат. decretum [ЕСУМ II, c. 27]); фамїлии ʻсім’яʼ 

[Ключ, с. 42] (лат. familia [ЕСУМ VI, c. 70]); фу
н
дамε

н
т(ом) ʻосноваʼ [Ключ, 

с. 19] (лат. fundament [ЕСУМ VI, c. 137]); натура ʻприродні властивості, 

характер’ [Лҍкарство, с. 12] (лат. naturа [ЕСУМ ІV, с. 49]); корона ʻкорона’ 

[Лҍкарство, с. 10] (лат. corona [ЕСУМ ІІІ, с. 41]) та ін. 

У словниковому складі творів поширеними є кілька найбільш впливових 

на той час мов: польська, старослов’янська, грецька, німецька та латинська, які 

неоднаково використані, найбільше уживані полонізми старослов’янізми.  

 

2. 2. Тематичне наповнення іншомовними словами пам’яток 

острозьких діячів. 

Однією з найбільш наповнених запозиченнями є група слів на 

позначення соціальних верств, осіб: тиран ‘тиран, самодержець’ (гр. τύρανσς 

[ЕСУМ V, с. 571]): Тихого бовҍ
м
 и поко

р
ного пна наоукою пого

р
дҍвши, а 

срокгого и тирана нεспокойного и нашого сп
с
εнїа ворога, росказа

н
ѧ вшелѧкїε 

чинишъ [Лҍкарство, с. 7]; товариш ‘товариш, друг’ (від тюрк. tavariš [ЕСУМ V, 

с. 586]): А ѧ ннҍ товаришовъ всҍ
х
, мои

х
 и твои

х
, на рε

ч
 противную взываю 

[Лҍкарство, с. 8]; содом
ч
икъ ‘розпусник, статево ненормальна людина, грішник’ 

(від гр. Σόδομα [ЕСУМ V, с. 343]): алε впро
д 

будучи добры
м
, а потымъ нεхай 

боудε
т 

блоудникъ, нεхай чужоложни
к
, псоу подобныи вшεтεчни

к
, содо

м
чикъ, 

злодҍй, пѧница, клεвεтникъ, и илε є
с 

грҍхо
в 

тымъ подобных
ъ 

[Лҍкарство, с. 12]; 

ωтрок ‘хлопець-підліток’ (стсл. отрокъ [ЕСУМ ІV, с. 235]): Напро
д  

оуказоуε
т 



εмоу чюдо, котороε сѧ стало на
д 

трома ωтроками в пεчи [Лҍкарство, с. 14]; 

продки ‘предки’ (пол. prodek [ЕСУМ ІV, с. 560]): который нҍкоторыε силы εго 

и промысл оубо
з
ского многиε чюда и и

н
шим повεдати бы мҍлъ, которыε при нε

м
 

и за про
д
ковъ εго дҍѧлисѧ [Лҍкарство, с. 15]; клεвεтникъ ‘наклепщик, людина, 

що говорить неправду’ (стсл. клεвεтникъ [ЕСУМ ІІ, с. 456]): алε напро
д 

будучи 

добры
м
, а потымъ нεхай боудε

т 
блоудникъ, нεхай чужоложни

к
, псоу подобныи 

вшεтεчни
к
, содо

м
чикъ, злодҍй, пѧница, клεвεтникъ, и илε є

с 
грҍхо

в 
тымъ 

подобных
ъ 

[Лҍкарство, с. 12]; волхвъ ‘чарівник, чаклун, провісник’ (стсл. вълхвъ 

[ЕСУМ І, с. 423]): Поты
м 

прεмоу
д
рости εго бо

з
скоε, и ω пришлих справа

х 

вҍдомости εго, знаки пεвныε ωде
р
жавши, а во

л
ховъ ωны

х 
чары і астрономии, и 

вшεлѧкого шата
н
ского ча

р
нокни

з
ства тҍнь внҍвε

ч 
ωбεрнε

н
ε видѧ, εщε го

р
ши

м 
сѧ 

ныжъ пε
р
шε былъ показа

л  
[Лҍкарство, с. 15]; кориговатεлεви ʻлюдина, що 

виправляє, коригуєʼ: чи пак звεздамъ творεцъ сопротивилсѧ оному сволному 

кориговатεлεви [Ключ, с. 24]; докторы ‘учитель’ (лат. doctor [ЕСУМ II, c. 104]: 

учитεлε или докторы з народу и црвї гр
ч
скоε [Ключ, с. 12]; кардыналы ‘найвища 

посадова особа католицької церкви після папи’ (лат. cardinalis [ЕСУМ II, 

c. 390]): и всҍ кардыналы собралъ, до того нε помогуть нҍчого [Ключ, с. 41]; 

кгрεкомъ ‘грек’ (лат. graecus [ЕСУМ I, c. 591]): бгъ кгрεкомъ и руси всε ω
т
нѧ

л 

[Ключ, с. 7]; цεсаромъ ʻцісарʼ (лат. cesar [ЕСУМ VI, c. 240]): прε
д
 намεснико

м
 

εго мниманы
м
 и цεсаромъ нε попускають [Ключ, с. 20]; свщεн

н
ики ʻслужитель 

культу православної церкви, за саном середній між дияконом і єпископом, а 

також особа, що має цей сан; служитель культу, який відправляє церковну 

службу’: там жε пр
о
роки и свщε

н
ники старцҍ и двицҍ нε в вεликой повазεи и 

учтивости были [Ключ, с. 22]; хлопѧта ʻселяни, хлопці’ (від пол. chłop [ЕСУМ 

VI, c. 183]): Июдаша хлопѧта страшили тыми крεкотъками [Ключ, с. 32]; 

па
н
ствъ ʻкраїнаʼ (пол. państwo [SJP]): многою славою свҍта того за нада

н
εмъ 

вεлики
х
 па

н
ствъ и богатствъ звεдεны

й
 [Ключ, c. 19]; обцы

й
 ʻлюдина, що не 

належить до певного середовища’ або ʻчужий’ (пол. obcy [SJP]): не дҍдичить 

обцы
й  

[Ключ, с. 2]; брус(ами)  ʻнеотеса, грубіян’ (пол. brus [ЕСУМ 1, с. 268]: з 

обу сторо
н 

многими брусами, или ослами быстε то
л
ко хотҍли  сами ржу 

нε
д
бальства вашεго отерти и прояснити [Ключ, с. 10] та ін. 



Жанром пам’ятки зумовлена поява лексем абстрактного характеру: 

цнота ‘чеснота, невинність’ (пол. cnota [ЕСУМ VІ, с. 262]): Прεто абы-сь нε 

ωтчаѧвсѧ в доброε ωт мҍны, бо εсли шата
н 
только мого, житѧ з ве

р
ха ωного и 

з высокости цно
т
 в тую найго

р
шую спросность струти

л 
[Лҍкарство, с. 5]; 

шкода ‘матеріальні втрати, збитки’ (двн. scado [ЕСУМ VІ, с. 433]): Шкода 

бовҍ
м 

на
с 

вεликаѧ по
т
кала [Лҍкарство, с. 8]; статεчность ‘розважливість, 

поважність, добропорядність’ (пол. statecznost [SJP]): То
т
 на

м
 знагла роспалε

н
εм 

пожа
д
ливости нεпристойноε ωго

р
нεный будучи, здоро

в
ε, статεчность, и 

ω
з
добу всю, внҍвε

ч 
ωбε

р
ноуль, и сталсѧ нεво

л
нкъ роскошам [Лҍкарство, с. 9]; 

моци ʻсили’ (пол. moć  [SJP]): Кто бовҍ
м
, повҍ

ж
 ми, на

д
 вавило

н
ского кролѧ бы

л
ъ 

мε
р
зεнҍйши

м
, который хоть ю

ж
 былъ Бга нб

с
ного моци та

к
 дозналъ, жε и 

пророки εго Данїилови кланѧ
л
сѧ, и росказа

л
 εму манну ωфҍровати и кадило 

[Лҍкарство, с. 14]; глупьство ʻнерозсудливість, необдуманий, нерозумний 

учинок, не надто важлива справа та нерозумна, недоречна поведінка’ [ЕСУМ І, 

с. 530]: кгды
ж 

молча
н
ε с часом слуш

н
ымъ за мудрость почитано бываеть и 

з
пожиткомъ, а часомъ тε

ж
 за глупство и 

з
 шкодою [Ключ, с. 8] та ін. 

У досліджуваних текстах досить широко представлена група слів 

повсякденного вжитку, зокрема: злото ʻзолото’ (пол. złoto [ЕСУМ ІІ, с. 267]): 

нε злото
м
 бовҍмъ и срҍбро

м
, алε дха стго свҍти

л
сѧ ласкою [Лҍкарство, с. 3]; 

жεлҍзный ʻзалізний’ (стсл. жεлҍзный [ЕСУМ ІІ, с. 229]): И доброε ѩрмо 

скрутивши, и бεрεмѧ лεгкоε з сεбε звергши, жεлҍзными оковами вмҍсто ωны
х
 

сεбε ωковал-εсь [Лҍкарство, с. 7]; драхма ʻгрецька грошова одиниця’ (грец. 

δαρχμα [ЕСУМ ІІ, с. 123]): Алε и
ж

 εдиноу драхму знашε
д
ши  нεвҍста соусҍдо

в 

зо
з
вала, оуча

с
никами быти свого вεсε

л
ѧ, мовчи, радуйтεсѧ вεспо

л
 зо мною 

[Лҍкарство, с. 7]; ланцух ʻланцюг, суцільний ряд кілець, послідовно з’єднаних 

один з одним’ (нім. lanne [ЕСУМ ІІІ, с. 192]): и ω
т
 ωного ланцуха надми 

оу
р
вавшисѧ, потонути в глубости грҍхов моусимо [Лҍкарство, с. 7]; натура 

ʻприродні властивості, характер’ (лат. nature [ЕСУМ ІV, с. 49]): кг
д
ы ж 

жа
д
ного оушибку натура εго бо

з
скаѧ стого нε ω

т
носи

т
 [Лҍкарство, с. 12]; 

мεшка
н
ε ‘перебування на одному й тому ж місці певний час з ночівлею, місце 

для проживання’ (пол. mieszkać [ЕСУМ III, с. 456]): εсли кто будεтъ миловати 

https://pl.wiktionary.org/wiki/mieszka%C4%87#pl


мεнε а сло
в 

моих пи
л
но слухати, тεды и ωтцъ мо

й 
пε

в
нε сѧ εго тεжъ 

ро
з
милуωтъ, а до нεго при

й
дεмо и мεшка

н
ε собҍ у нεго учинимо [Ключ, с. 15]; 

огεнь ‘вогонь’ (пол. ogień [ЕСУМ IV, c. 152]): якъ они зовут пεкε
л
ный огεнь 

[Ключ, 25]; начинε ʻпосуд, столові прибори’ (пол. naczynia [SJP]): ачъ и ты
х 

чεтырεхъ ро
з
личными фортε

л
ми и дивными штуками чεрε

з 
розмаитыε начи

н
ѧ 

дха свого нεпрεста
н
но оусилуεть тягнучи до сεбε [Ключ, с. 19]; яблу

ш
ка ʻфрукт 

яблуні, яблуко’ (пол. jabłuszkо [SJP]): показуюти мъсли
ч
ныε в поста

в
ках и 

словкахъ яблу
ш
ка [Ключ, с. 4]; способы ʻпевна дія, прийом або система 

прийомів, яка дає змогу зробити, здійснити що-небудь, досягти чогосьʼ [ЕСУМ 

V, с. 381]: ро
з
ными способы [Ключ, с. 9]; фортεлεмъ ʻнесподіваний учинок, 

витівка, хитрощі, підступи, заміри’ (пол. fortel [ЕСУМ VI, c. 122]): а 
з
 старого 

калε
н
даря на новы

й
 пεрεступи

в
ши, фортεлεмъ остатокъ ω

т
правїли [Ключ, 

с. 30]; шарлаты ʻодяг червоного кольоруʼ (свн. scharlat ʻбагрянець, яскраво-

червоний колір’ [ЕСУМ VI, c. 383]): и шарлати и орати из ораторми бывают у 

нεго якъ смεтыε [Ключ, с. 28]; футро ‘хутро’ (нім. futter [ЕСУМ VI, c. 225]: 

нεхай бы бεзъ футра и тεплоε изъбы потрывалъ хотѧ зъ годину [Ключ, с. 32]; 

штуками ʻштука, шматок’ (нім. stücke [ЕСУМ VI, c. 482]): ачъ и ты
х 

чεтырεхъ 

ро
з
личными фортε

л
ми и дивными штуками чεрε

з 
розмаитыε начи

н
ѧ дха свого 

нεпрεста
н
но оусилуεть тягнучи до сεбε [Ключ, с. 19]; цифри ʻсимвол, що 

позначає числоʼ (нім. ziffer [ЕСУМ VI, c. 254]); барвы ʻколір’ (свн. varwe 

[ЕСУМ VI, c. 140]): бо якось тыε новопεрεмънныε квҍтки и маи вмҍсто зεлεноε 

барвы всε бҍлою намъ зверху притрѧсають [Ключ, с. 26]; хліб ʻхліб, паляниця 

хліба’ (герм. hlaiba [ЕСУМ VI, c. 181]): и в потε лица мусить ясти хлҍбъ свой 

[Ключ, с. 27]; ярма
р
кахъ ‘захід, у рамках якого продавці демонструють та 

продають свій товар’ (двн. jarmarkat [ЕСУМ VI, c. 552]): о ярма
р
кахъ и записεхъ 

[Ключ, с. 28]; фамїлии ʻсім’яʼ (лат. familia  [ЕСУМ VI, c. 70]): и подъ имεнεмъ 

зацного дому вεликоε фамїлии княжити [Ключ, с. 42] тощо. 

Частину слів віднесли до церковнослужбового вжитку: храмъ ʻбудівля, 

де відбуваються богослужіння, релігійні обряди’ (цсл. храмъ [ЕСУМ VІ, 

с. 207]): И ωваѧ церков, альбо храмъ, стҍйшїи бы
л 

на
д
 ωный [Лҍкарство, с. 3]; 

херувим ʻангел високого чину’ (від грец. χερουβίμ [ЕСУМ VІ, с. 171]): И вмҍсто 

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=st%C3%BCcke&action=edit&redlink=1


хεрувимо
в
 и скрынҍ, Ха, і εго ωца, и оутҍшитεлѧ дха, мҍл-εсь мεшкаючоо в собҍ 

[Лҍкарство, с. 3]; дїавол ʻчорт’ (грец. δίαβολος [ЕСУМ ІІ, с. 81]): Длѧ того бовҍ
м
 

дїаво
л
 в ω

т
чаѧнїε оуводи

т
 наши оумыслы, абы ѩко мого ω

т
тѧти надҍю нашу, 

которую маεмо до Бга [Лҍкарство, с. 4]; пророк ʻпровісник’ (стсл. пророкъ 

[ЕСУМ ІV, с. 600]): А εсли бы тε
ж

 мѧ, которыε ωт того плачу загамувати 

коусилисѧ, проро
ц
кїε до нихъ боудоу мовити слова, зоставте мѧ го

р
ко плакати 

и нε стҍштε мѧ [Лҍкарство, с. 8]; вε
л
ка ноць ʻВеликдень’ (пол. Wielkanoc [SJP]): 

вошло бы бжε нарожε
н
ε оу вεсну, а вε

л
ка ноць в лҍто [Ключ, с. 24]; апостол 

ʻпосланець’ (гр. απόστλος [ЕСУМ I, c. 80]): ап
с
толовε свтыε нε были ви

н
ны и и

х
 

достойность за тоε змазана нε была [Ключ, с. 18]; блгословениε ʻхвалебні 

слова’, що є калькою з грецької (грец. εуλογία [ЕСУМ I, c. 204]): таковы
м
 

блгословениемъ почти
л
 и оувε

л
билъ бгъ одного великого Владимεра [Ключ, с. 2]; 

εпископ (грец. έπί ʻна, при’ + σκοπέω ʻдивлюся’ [ЕСУМ II, c. 180]) ʻнайвищий 

керівник церковного життя кожної єпархіїʼ: та
к
 и потом при всѣхъ ап

с
толѣхъ 

Никола
й
, Дима

с
, Фи

г
гесъ, Иεрмогенъ ап

с
тлъми и єпископами бывшы ω

т
ступили 

ω
т
 вҍры с нεвҍрными суть причтεни [Ключ, с. 12]; патрїа

р
х (грец. πατήρ ʻотець’ 

та άρχή ʻначало’ [ЕСУМ IV, с 317]) ʻтитул єпископа-предстоятеля православної 

церквиʼ: ωного стого і богоразу
м
ного мужа Гεнадїа патріарха 

ко
н
ста

н
тїноградского [Ключ, с. 21]; εрεтиковε ʻті, що виступать проти 

загальноприйнятого в суспільстві вчення, відступникиʼ [ЕСУМ ІІ, с. 181]: а в 

таковыхъ и жидовε, и εрεтиковε, и бусурмани, молчанεмъ нε тεрпѧт якъ вы 

[Ключ, c. 8] та ін. 

Виявлено також лексеми на позначення стану чи певних дій людини, 

зокрема: праца ʻробота’ (пол. praca [ЕСУМ ІV, с. 557]): И ю
ж

 моу на
д
 то нε 

потреба працҍ и троу
д
ностεй до спротивлε

н
ѧ нашого [Лҍкарство, с. 11]; 

звҍтѧжить ʻперемагати, досягати’ (пол. zvycięzyć [ЕСУМ ІІ, с. 250]): И εсли и в 

тисѧчу оупа
д
ковъ оупадεтъ, встанεтъ знову, и звҍтѧжить оумысломъ 

ω
т
чаѧнїѧ, и потоужность свою ро

з
слаби

т
 [Лҍкарство, с. 11]; потрафити 

ʻмогти, зробити щось удало, догодити’ (пол. potrafić [SJP]): абы такъ на 

простака пришло, трудно бы в тоε мо
г
 потрафити [Ключ, с. 33]; моцно и 

нεпоколεбимо [Ключ, с. 20]; во
н
тпитε (пол. wąpic [ЕСУМ 1, с. 425]: нε вҍдати 

https://ru.glosbe.com/el/ru/%CE%B5%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1


чи оу вҍрε во
н
тпитε чи оба избавлε

н
ε [Ключ, с. 8]; запомнε

л 
ʻзабутися’

 
(пол. 

zapomnić [SJP]): и церковъ всю въсхо
д
ную зъ εрεтиками осудити хотҍлъ бы, 

запомнε
л
, бга и правды εго и оныхъ свεти

л
никовъ, вεлики

х
 и нεзыблемыхъ 

сто
л
пов црковных учителей кгрецкихъ [Ключ, с. 12]; обεцалъ ʻобіцяти, дати 

словоʼ (пол. ʻobiecać [ЕСУМ II, c. 153]): с которыми и самъ пасты
р
 нб

с
ны

й
 

быва
л
, якъ сѧ обεцалъ [Ключ, с. 18]; жа

р
товати ʻобдурювати, мучити, битися’ 

(свн sërten [ЕСУМ ІІ, с. 167]): з бгомъ жа
р
товати [Ключ, с. 3]; фрасу

й
сѧ 

ʻзлитися, гніватися’ (нім. fressen [ЕСУМ VI, с  128]): нε фрасу
й
сѧ я за тεбε буду 

жи
в 
[Ключ, 35] тощо.  

 

2.3. Лексико-семантичні особливості слів іншомовного походження 

в острозьких пам’ятках XVI–XVII ст. 

Інтерпретація світу кожною окремою мовою відрізняється від інших. 

Завдяки функціонуванню на території України одразу кількох мов, ми маємо 

змогу оцінити єдність цих уявлень у творчості Герасима Смотрицького та 

Дем’яна Наливайка. Оскільки автори свідомо добирали слова, створюючи або 

перекладаючи текст, то виникає запитання, чому, знаючи рідне слово, вони 

використовували запозичено. Напевно, це було зумовлено мовною ситуацією, і 

для багатьох ці запозичення сприймалися не як чужі. 

Використання аналогічних за значенням, проте різного походження 

лексем, послужило в аналізованих текстах появі синонімічних рядів, утворених 

на основі запозичень з різних мов або питомих слів і запозичених, зокрема: 

нεндза – оубо
з
ство, моцъ – сила, сумнεнε – вонтъпεньε тощо. Наприклад, нεндза 

та оубо
з
ство, убожεство, значення яких є синонімічними – ʻнужда, злидні, 

матеріальна незабезпеченість, нестатки, брак засобів для існування, бідністьʼ, 

полеміст використовує в схожих мовних ситуаціях: законъною нεндзу клεпати 

нεборачъку [Ключ, с. 37]; и ω
т
чεски

х
 прави

л
 собо

р
ни

х
 ни в чо

м
 нε нарушаючї а 

ижъ суть в убожεствҍ [Ключ, с. 20]; ра
д
 бы бҍдны

й
 оубо

з
ство своε роботою 

по
д
могъ, боитсѧ пна мусить лишити [Ключ, с. 20]. Також автор паралельно 

вживає слова моцъ і сила: я
к
 жε тεжъ росторопный строитεль в мҍстε, гдεбы 

сѧ загорҍлъ а моцъ вεликую взѧ
л
 и пεкεлный огεнь [Ключ, с. 25]; тутъ потрεба 



обачувати пи
л
но якова того чорнила дховнаѧ сила [Ключ, с. 15], бж

с
твεную 

власть и силу [Ключ, с. 11], нε ра
з
дҍлную силу, власть и εдность [Ключ, с. 17]. 

Можна простежити тенденцію автора використовувати слово сила в 

абстрактному значенні. 

Лексеми сумнεнε (стсл. сумнεнε) і вонтъпεньε (пол. wątpienie) мають 

значення ‘невпевненості щодо вірогідності, можливості чого-небудь, браку 

твердої впевненості в комусь, чомусь’: Зверху нεнъдза доεдаεть, а внутръ 

сумнε
н
ε грызεть [Ключ, с. 27], з добры

м
 сумнε

н
εмъ, а 

з
 боѧзню бжεю 

присмотри
м
сѧ пильно [Ключ, с. 16], бε

з
 великого жалю и сумнε

н
ѧ [Ключ, с. 8]; 

ани сѧ тому диву
й
те, жε жидовскаѧ вε

л
ка ноць по нашεй припадають, бо 

мають рокъ прεступъный, тымъ своихъ вонтпεньε покрепилъ, а по других и в 

домы посылалъ [Ключ, с. 33]. Варто звернути увагу на те, що лексема 

вонтпεньε використовується лише раз, на противагу лексемі сумнε
н
ε, яка 

фіксується частіше. Це дає нам підстави вважати, що вищевказані слова автор 

ужив підсвідомо. 

У реченні: злучили моцно, и звѧзали крҍпко нε ра
з
дҍлную силу, власть и 

εдность є два ряди синонімів: злучили і звѧзали, моцно і крҍпко. Причому, у 

такому їх поєднанні між собою можна помітити, що обидві лексеми сполуки 

звѧзали крҍпко є українського походження, проте притаманні для всіх 

слов’янських мов, а слова злучили – українське, моцно – польське (від пол. 

mocnіе). 

Лексема старослов’янського походження восто
ч
наѧ та питома въсхо

д
наѧ: 

црковъ свтаѧ восто
ч
наѧ стоить крεпко и неоступимо [Ключ, с. 12], цεрковъ 

свтаѧ въсхо
д
наѧ змазы на собі нε ωтнεсла и ннҍ εсть чыста и нεпорочна 

[Ключ, с. 13]. 

У тексті наявні слова на позначення темпоральності: стсл. врεмѧ 

(стсл. врεмѧ) та питоме час: Тоε ли што было злоε врεмѧ и ω
т
кинεно, чили тоε  

што εсть доброε и вҍчно [Ключ, с. 12], и
ж

 кгды бы насвѧтши
й
 папεжъ яко 

на
й
вы

ш
ый намҍсни

к
 бжый а всε

го
 свҍта голова та

к
 мдрε а потужнε в ча

с
 тому 

нε забεжа
л 
[Ключ, с. 24] – за контекстом лексеми були рівноправними, проте, у 



реченні свҍта вεдлε врεмεнъ и часовъ имъ даныε [Ключ, с. 41] автор уживає 

одразу обидва слова з метою ампліфікації. 

Синонімами виступають германізм шати: и в пεршїε коштовныε 

оубиранъ бываε
т
 шати [Лҍкарство, с. 24] та питоме оубиръ: оубиръ εго бҍлый 

ѩкъ снҍгъ [Лҍкарство, с. 47] зі значенням ʻсвятковий одяг’.  

Значне використання полонізмів та церковнослов’янізмів в аналізованих 

текстах призводило також до появи дублетних назв: голова – глова – глава. 

Окрім вищевказаних, у тексті побутують церковнослов’янізми, що мають 

питомий відповідник, який є майже тотожним за своїм звуковим складом: 

старослов’янське зразумҍти й питоме зрозумҍти [ЕСУМ VІ, с. 31]: прεто 

правовҍрныε народовε рускиε, тоε што εсть с пи
л
ностю рачтε прочитати и 

з
разумҍти [Ключ, с. 14], с пилностю прочитати, и добрε зразумҍти тоε малоε 

составлεнε [Ключ, с. 10], с чого можεм снаднε обачити, и властнε зрозумεти 

[Ключ, с. 33].  

Зіставляючи церковнослов’янський текст Д. Наливайка та його переклад 

староукраїнською мовою, виявляємо також значну кількість синонімів, які 

з’являлися під іншомовним впливом: власы – волосами 69, здравїю – здоровьѧ 

13, въздоуха – повѣтрю 40, конεхранитεлю – конюшому 149, εдиноборци – 

катовε 54, животномъ – быдлу 169; лицεмъ к лицоу – твару в тва
р  

44 тощо. 

Окремі запозичення в мові-реципієнті зазнавали змін семантики: 

шарлаты ʻодяг червоного кольоруʼ (пор.: свн. scharlat ʻбагрянець, яскраво-

червоний колір’ [ЕСУМ VI, c. 383]): и шарлати и орати из ораторми бывают у 

нεго якъ смεтыε [Ключ, с. 28]; футро ‘хутро’ (пор.: нім. futter – ʻпідкладка, 

підшивка’ [ЕСУМ VI, c. 225]: нεхай бы бεзъ футра и тεплоε изъбы потрывалъ 

хотѧ зъ годину.  

Виявляємо вживання іншомовних слів у переносному значенні: 

фу
н
дамε

н
т(ом) ʻосноваʼ (лат. fundament [ЕСУМ VI, c. 137]): самъ то

л
ко на

д
 

всεми, и пεрε
д
 всҍми, всεго свҍта головою, εдины

м
 на

й
вы

ш
шы

м
, пастырεм 

камεнε
м
 вҍры фу

н
даме

н
том црковнымъ [Ключ, с. 19]; нεндзную ‘бідний, 

нещасний’ (пол. nędzny [SJP]): Ѩк жε тεды ωстоѧтисѧ ю
ж

 можε
ш
 

оутоплюючи нεндзную свою душу [Лҍкарство, с. 7]; анкір ʻякір’ (від грец. 



αγκυρα [ЕСУМ І, с. 74]): а εсли бы кто в посро
д
ку оуста

л
, пустившисѧ а

н
кіры 

тоε, выпасти моуси
т
 зара

з
, и оутоноути на глубокость злостεй пришε

д
ши 

[Лҍкарство, с. 7]; ланцух ʻланцюг’ (нім. lanne [ЕСУМ ІІІ, с. 192]): и ω
т
 ωного 

ланцуха надҍи оу
р
вавшисѧ, потонути в глубости грҍхов моусимо [Лҍкарство, 

с. 7]; дїамεнтъ ʻдіамант, вид дорогоцінних каменів’  (лат. diamas [ЕСУМ ІI, 

c. 83]): А на
д
 то, волосы, которыε соуть оу на

с
 найслабшεε створε

н
ε, и тыε 

тог
д
ы на

д
 дїамεнтъ были мо

ц
нεйшими, и

ж
 могли спростати всεпожираючомоу 

поломεню [Лҍкарство, с. 17. Також автори могли вдаватися до пояснення 

значень слів відповідниками, так званими глосами, напевно, з метою 

конкретизації багатозначних або малозрозумілих слів: И ωваѧ церков, альбо 

храмъ, стҍйшїи бы
л 
на

д
 ωный [Лҍкарство, с. 3] та ін. 

 

Висновки до розділу 2 

Отже, у результаті проведеного дослідження в пам’ятках Острозького 

осередку виявлено лексеми, запозичені з польською, старослов’янської, 

грецької, німецької, латинської та кількох інших мов. Значна кількість слів 

віднесена до групи полонізмів. Переважно це лексеми на позначення предметів 

повсякденного вжитку, певного стану чи діяльності людини та службові слова. 

Група запозичень зі старослов’янської мови є другою за кількістю слів. 

Найбільш поширеними є старослов’янізми  абстрактного характеру.  

Лексика грецького та латинського походження теж мала значну нішу в 

лексиконі творів, проте поступалася кількісно вищевказаним мовам. 

Побутування обмежувалося певними царинами. Не надто багато виявлено в 

текстах запозичень з німецької та інших мов. Окрім слів, ужито й запозичені 

афікси з грецької та церковнослов’янської мови. 



ВИСНОВКИ 

Лексика іншомовного походження в українській мові посідає помітне 

місце. Запозичення, прийшовши в словниковий склад українців, або лишалися 

незмінними, або пристосовувалися до фонетичних умов мови-реципієнта. 

Мовна ситуація ХVІ–ХVІІ ст. сприяла розширенню словникового запасу та 

словотворчих засобів, урізноманітненню мови. Мало це свій відбиток і на 

тогочасній літературі, що ми можемо спостерігати й у полемічному творі 

«Ключ ц рства небесного» Герасима Смотрицького та перекладі «Лѣкарстві на 

оспалый оумыслъ чоловѣчїй» Дем’яна Наливайка, роль яких була досить 

вагомою у створенні української богослужбової, а отже, і писемної мови XVI – 

першої половини XVII ст. 

Проведене дослідження дало змогу визначити  запозичену лексику  у 

вищевказаних джерелах. Найбільшого впливу лексична система творів зазнала 

з боку впливових на той час мов: польської, латинської, грецької та 

церковнослов’янської. Наповнення тематичних груп кожної мови кількісно 

відрізняється. 

Велику кількість виявлено слів польського походження, які представлені 

в багатьох тематичних груп, проте найбільше лексем на позначення предметів 

повсякденного вжитку (мεшка
н
ε ‘перебування на одному й тому ж місці певний 

час з ночівлею, місце для проживання’, огεнь ‘вогонь’, крекотъка ‘брязкальце’, 

яблу
ш
ка ʻфрукт яблуні, яблуко’ тощо), певного стану чи діяльності людини 

(будованьε ʻбудування’, фортεлεмъ ʻнесподіваний учинок, витівка’, 

потрафити ʻзробити щось удало, догодити’, запомнε
л 

ʻзабувся’,
  

обεцалъ 

ʻобіцяв, дав словоʼ тощо) та службових слів (а ʻі’, барзо ʻдуже’, вε
л
ми ʻдуже’, 

колвεкъ ʻякщо, можливо’, понεва
ж

 ʻтому що’ та ін. 

Друга за чисельністю є група слів старослов’янського походження. 

Найбільш уживані старослов’янізми абстрактного характеру (благо ‘добро, 

достаток, добробут, заможність, щастя’ тощо). Окрім лексем, запозичувалися 

ще й словотворчі афікси.  

Виявлено запозичення також з грецької мови, яка в ХVІ–ХVІІ ст. була 

поширеною лише в певних царинах життя українців. Грецизми представлені  



переважно церковною тематикою (апостол ʻпосланець’, благословениε 

ʻхвалебні слова’, єпископ ʻнайвищий керівник церковного життя кожної 

єпархіїʼ тощо). Деякі пізніше розширювали семантичне поле та виходили за 

межі духовних понять. 

Запозичення з латинської мови були трохи менше вживаними в 

пам’ятках, проте лексеми на позначення соціальних верств автори 

використовують досить часто (цεсаромъ ʻцісарʼ, доктор ʻучитель’, кардыналы 

ʻголовний’,  кгрεкомъ ʻгрекʼ). 

Кількісно наповнили лексикон студійованих авторів слова германського 

походження. Багато з них прийшло через посередництво польської мови. 

Найбільш поширеними є слова на позначення предметів повсякденного вжитку 

(хліб ʻхліб’) та одягу (шарлаты ʻпурпурʼ, футроʻпідкладка, підшивка’). 

Виявлено кілька поодиноких лексем з тюркської (бусурмани 

ʻмусульманиʼ, товаришъ ‘однодумник’) та інших мов. 

Слова зазначених мов потрапляли до української різними шляхами: 

опосередковано та безпосередньо, з розмовного та писемного мовлення, що 

відображалося на процесі адаптації чужих лексем: одна частина слів зазнавала 

змін у процесі розвитку мови, інша лишалася оригінальними (вомпити, 

яблушко,  вεлка ноць  тощо). 

Лексика іншомовного походження запозичувалася для номінування нових 

предметів. Проте, нерідко з’являлися слова для позначення вже існуючих та 

побутували паралельно з питомим словом (голова – глава, розум – разум). 

Появу варіантів назви одного й того ж предмета з кількома різними лексемами 

можна пояснювати побутуванням в один період на території тогочасної 

України різних мов. Унаслідок таких процесів з’явилися синонімічні ряди. 

Низка слів виконувала роль термінів (декрет, постанова та ін), широко в 

аналізованих текстах запозичення мали переносне значення. 

Еволюція слів іншомовного походження була різноманітною: одні 

залишалися, витіснивши питомі слова або співіснуючи з ними паралельно, інші 

архаїзувалися. Частина з них функціонує й тепер в українській мові. 



Отже, у представлених пам’ятках використано значну частину слів 

іншомовного походження, що було наслідком тогочасної мовної ситуації. 

Острозькі діячі використовували слова різних мов, що побутували в описаний 

період у староукраїнській мові. Велика частина слів залишилася в активному 

словниковому запасі українців і побутує на сьогоднішній день. Це дослідження 

дало змогу оцінити лише ситуацію літературних пам’яток аналізованого 

періоду, оскільки живе мовлення могло відрізнятися від літературного. 
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