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Мета: 

•Розглянути та проаналізувати питання підпису 
королеви Франції Анни. Дослідити лінгвістичну 
проблему напису і з’ясувати , чи має він  
зв’язок зі старослов’янською мовою. 



•У контексті загальних 
проблем лінгвістичної 
полеміки про джерела 
формування української мови 
викликає інтерес стаття «Ана 
ръина», присвячена аналізові 
власноручного кириличного 
підпису 1063 р. Анни 
Ярославни, дочки київського 
князя Ярослава Мудрого на 
грамоті сина, французького 
короля Філіпа І, регентом 
якого вона була.. 



•Проаналізувавши численні статті, присвячені дослідженню цього 
підпису, автор дійшов висновку, що вчені розглядали його з огляду 
на особливості системи звукозмін старофранцузької, латинської та 
російської мов, що не давало можливості з’ясувати звучання «ъ» та 
відсутність «g» у підписі. Натомість розв’язати це питання, на думку 
автора, допомагає характер української звукової системи ХІ ст. 



Латинський підпис, зложений тодішніми українськими 
буквами, дає право здогадатися, що українська княжна на 
чужині не забула і українських звукових законів, а підпадаючи 
під їх вплив, могла ненаголошене «е» у слові rejina вимовляти 
як закрите «е» середнього ряду, т. зн. приблизно так, як 
сьогодні звучить українське «е» в ненаголошеній позиції (напр. 
тибе, ривість). 



Пересуваючи звук «е» в тім латинськім слові під впливом власної 
української вимови в напрямі до нинішнього українського «и», королева 
Анна вибрала для нього букву «ъ», при чому сусідство попередньої букви 
«р» могло теж грати деяку ролю, пригадуючи ріжні взірці групи «ръ» зі 
староцерковнослов’янських текстів. Цілий підпис української княжни 
можемо транскрибувати нинішньою українською азбукою «Ана риїна». 



Ю. Шевельов, який звернувся до цієї проблеми у 70-х рр. ХХ ст. 
Полемізуючи із твердженням славіста М. Фасмера, що суперечка 
навколо напису має значення для вивчення історичної фонетики росій- 
ської мови, він стверджує, що зазначена проблема не має стосунку до 
історії російської мови 



Ю. Шевельов поділяє також думку, що в 
написі королеви Анни відбився процес 
загальнослов’янського звука [g] в [h], що 
відповідає природі української мови. 



Висновки: 
•На переконання Ю. Шевельова: більшість тлумачень напису Ана 
риїна зійшли нанівець, оскільки вони були скеровані на розв’язання 
проблем, пов’язаних із природою російського ъ (перед j або в будь-
якій іншій позиції), тимчасом як насправді ми маємо тут справу з 
українським явищем, що знаходить своє відображення в усіх 
слов’янських, окрім російської, мовах.  



Список використаних джерел: 
•1. Шевельóв Юрій. Вибрані праці: У двох книгах / До 100-річчя від 
дня народження / Упоряд. Іван Дзюба; передмова І. Дзюби. – Київ: 
Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, 2008. – Книга ІІ: 
Літературознавство. – 1152 с. 
•2. Шевельóв Юрій. Нарис сучасної української літературної мови 
та інші лінгвістичні студії (1947 – 1953) / Упоряд. Любомира Белея, 
Людмили Нуждак; вступна стаття, примітки Любомира Белея.– 
Київ: Темпора, 2012. – 664 с. 
•3. Шевельóв Юрій. Третя сторожа: Література. Мистецтво. 
Ідеології.– Київ: Дніпро, 1993. – 590 с. 
 


