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МЕТА:  
 

1) ознайомитися з працею «Історія української 

мови» відомого мовознавця Юрія 

Володимировича Шевельова; 

2) розглянути спроби відтворення української 

мови Х століття за працею «Історія української 

мови» Ю. Шевельова; 

3) дати оцінку стану тогочасної української 

мови. 



Часто буває, що мовні записи, зроблені 

чужинцями або на чужині, краще дають 

зрозуміти стан мови, ніж записи, зроблені 

мовцями на території цієї мови. Для чужоземця 

графічно-правописної традиції не існує, і він 

здебільшого намагається записати те, що чує, 

себто справжню вимову. 



Наприклад: 

1) Боплан у першій половині 17 ст. позаписував на своїй мапі 

українські назви. 

2) Українська форма займенника що до цього часу вважалася наявною 

з початку 17 ст. Нещодавно видатний французький славіст Б. 

Унбегаун відкрив її в українських грамотах, писаних 1502 року в Кафі 

(Крим), де писаря не сковувала правописна традиція. 



Писані пам’ятки з 

території України 

починаються з середини 

11 сторіччя. Але рівно 

тисячу років тому 

відомості про Україну 

збирав науковець з 

покликання 

візантійський імператор 

Костянтин ХІІ 

Багрянородний, пишучи 

для свого сина Романа 

трактат про те, як 

правити імперією і як 

поводитися із сусідами 

Візантії («De 

administranto imperio»).  В 

цьому трактаті подані 

назви 7 дніпровських 

порогів. 



Костянтин Багрянородний подає звичайно для порогів 

не одну назву, а дві, а далі додає до них власне 

тлумачення грецькою мовою. Одну назву він подає 

«руською» мовою, другу – «слов’янською». 



Коли людина записує слова чужої мови, якої вона 

практично не вживає сама, завжди можливі мимовільні 

перекручування звуків чужих слів, мимовільні 

підставлення звуків ї їх поєднань, звичних у власній мові. 

Так сталося і у «De administranto imperio», оскільки, три 

складники записів імператора дуже часто не 

узгоджувались між собою.   



Через непорозуміння, 

викликанні у творі 

Багрянородного, 

написана нова книга 

шведського славіста 

Кнюта-Улюфа Фалька 

про назви дніпровських 

порогів. Найцікавіше 

те, що, кажучи словами 

самого автора: «Нове в 

моїх дослідженнях 

передусім те, що я 

вказую, що слов’янські 

назви – це 

давньоукраїнські 

назви» 



Фальк уважає, що Костянтин записав назви порогів у столиці Візантії від 

якогось варяга, прибулого з території України і тому двомовного, тому що 

назви порогів Костянтина не цілком відповідають у подробицях географічним 

даним (назви подано для 7 порогів, коли їх було 9, тай порядок назв не зовсім 

відповідає порядкові порогів).  



Принцип, покладений в 

основу всієї праці 

Кнюта-Улюфа Фалька: 

«руські» і «слов’янські» 

назви порогів, значать 

одне й те саме: вони є 

переклад з однієї мови 

на другу. Автор 

твердить, що первісними 

були давньошведські 

назви. 



Усі назви порогів 

Фальк виводить із 

загальних іменників, 

зв’язаних з характером 

і зовнішністю того чи 

іншого порога: 

гомінкий, кипучий, 

скелястий і т.д. В 

основу праці покладена 

гадка про те, що 

«руські» назви повинні 

своїм значенням 

відповідати 

«слов’янським». 



Побудовані на потрійній відповідності давньошведської, 

давньоукраїнської назви і самого характеру кожного порога, ці 

відтворення назв імовірні. Проте вони нерідко суперечать 

третьому складникові, що є в трактаті імператора Костянтина,  - 

його грецьким тлумаченням назв. 



4) л перед приголосним перейшло в 
такого ж характеру в, як це є в 
сучасних словах вовк, повний; 
5) глухі голосні звуки ъ, ь вже не 
існували; 
6) о, що після нього занепав 
редукований голосний звук, 
перейшло в у, даючи цим початок 
тим змінам, що привели до 
сучасного українського і : 
острівний, вільний. 

Фальк стверджує такі риси тогочасної української мови, 

які були справжньою революцією в мовознавстві: 
 

1)давніх носових голосних ą, ę уже не 
було. Їх заступили відповідно у і а (я): 
Уступи, Неясит, Веручий; 
 

2) звук г вимовляється як h, тому прах; 
 

3) а вимовлялося як коротке у, творячи 
дифтонг з попереднім голосним; 
 



ВИСНОВКИ 
   1. Юрій Шевельов як критик виступав під псевдонімом Юрій 

Шерех, був одним з найвизначніших українських інтелектуалів 

XX століття, людиною, що створила свою власну легенду, для 

багатьох — безспірним авторитетом. Через свої безкомпромісні 

висловлювання щодо культурних і мовних проблем він був 

зненавиджений радянським істеблішментом. Послідовна позиція 

супротивника комунізму, відверті заяви про безумовну 

незалежність України здобули йому також чимало ворогів у 

Сполучених Штатах, де він прожив половину свого довгого життя, 

викладаючи в кращих американських університетах — 

Гарвардському, Колумбійському, Йєльському. 

   2. Юрій Шевельов завжди виступав за модернізацію української 

літератури, її входження до європейської літературної спільноти. 

Він пристрасно поборював будь-які прояви провінціалізму, 

другорядності та сервілізму у вітчизняній культурі.  
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