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Олександр Божко

УКРАЇН ІЗМ И  В МОВІ ВІРМ ЕНСЬКИХ  
АКТО ВИ Х ЗАПИСІВ X V I -  X VII ст.

З  м .К А М ’Я Н Ц Я -П О ДІЛ ЬС ЬК О ГО
Появу перших вірменських поселень 

на українських землях історики відносять 
до часів Київської Русі [Хачикян 1961, 
110; Dachkdvytch 1973-1974,10,305-358; 
Dachk6vytch 1975-1976, 11, 323-375]. 
Впродовж сторіч їх налічувалося близько 
семидесяти. Найбільші з них -  у містах 
Кам'янці-Подільському та Львові -  за
сновані в XIII -  XIV ст. їх оформлення в 
самоврядні громади припадає щонай
пізніше на другу половину XIV ст. Уже в 
1363 р. у Львові була кафедра вірмен
ського єпископа [Сецинский 1895,176], а 
1398 р., як свідчить фундаційний напис 
вірменського купця Сінана Хутлубея, 
споруджено вірменську церкву св. Ніко- 
гайоса у Кам'янці-Подільському [Кучук- 
Иоаннесов 1903, 11, 41]. Ще раніше -  17 
червня 1356 р. грамотою польського ко
роля Казиміра III Великого вірменам цих 
двох міст дозволялося мати власне судо
чинство [Przezdziecki 1841, 1 ,147-148].

Вірменські судді керувалися “Судеб
ником” Мхітара Гоша (1130 -  1213), в 
якому поряд з церковними канонами 
використані норми вірменського звичає
вого права та пристосовані до тодішньої 
дійсності біблейські закони [Арутюнян 
1954, XXXIII]. Постійно велися актові 
книги -  спочатку вірменською, а з 70-х 
рр. XVI ст. -  мовою, яку в науці прийнято 
називати вірмено-кипчацькою [Гаркавец 
1981, 76-80; Гаркавец 1979; Гаркавец 
1980, 81-90]. В Центральному держав
ному історичному архіві, що в Києві, збе
рігається частина актових книг Кам'я- 
нець-Подільського вірменського суду, 
писаних вірменською мовою й опубліко
ваних у Єревані окремим збірником 
[Kamenec-Podolsk... 1963]. Там представ
лено 632 найцікавіших документи за час 
від 7 серпня 1559 р. до грудня 1614 р.

Мова цих актів -  середньовірменська, 
що прийшла на зміну грабару (давньо-

вірменській). На відміну від грабару, де 
було сім простих голосних [Туманян 
1971,17-18] (а, е відкритий, е закритий, і, 
о, и,&), у мові актів -  лише шість: тут 
маємо один голосний е, позначуваний 
літерами е та е, які могли вживатися в 
тому самому слові й у тій самій позиції: 
mit ear (493)*// mit ear (250) “він подумав”; 
ver (499) // ver (499) “рана” тощо.

Початково вірменський алф авіт , 
створений Месропом Маштоцем на по
чатку V ст., налічував 36 літер. Згодом, 
завдяки освоєнню грецької писемної 
спадщини, приблизно п ісля XII ст. 
з’явилося ще дві літери: о та /с  . Перша з 
цих літер позначала дифтонг aw, який 
ще раніше став зазнавати монофтонгізації 
й вимовлявся близько до простої голосної
о. Етимологічно простий о позначався 
вже наявною в алфавіті літерою о, яка на 
початку слова читалася як WO. У сучас
ній вірменській мові літера о вживається 
всередині слова, а літера о -  на початку. 
В досліджуваних актах літера д вживаєть
ся в обох випадках, певною мірою витісня
ючи стару літеру о, що свідчить, напевно, 
про тотожність їх фонетичного значення, 
nop.: АкоЬ (146) // А кф  (632), Movses // 
Movses (632), K 'rizt'of (447).

Деякий апаралелізм в уживанні непри- 
дихових і придихових глухих приголос
них {ben -  p ’iwr, da -  (о , сё -  да, са -  со) 
у запозиченнях може розцінюватися як 
свідчення якщ о не часткової втрати 
звуками ph, th, dh, ch придиховості, то 
принаймні недостатнього усвідомлення 
даної риси. Подібне можна сказати й про 
розкотистий г, який, очевидно, не зовсім 
чітко відрізняється від звичайного г. Пор.: 
Cap lid  (150)// Cablic (302), GabruS (596)// 
K'abrud (11), earmark' (151), (ярмарок) 
тощо.

При відмінюванні іменників хоча й 
зберігаються властиві давнім відмінкам
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загальні закономірності, але вже запа
дають в око нові явища. Це стосується, 
наприклад, закінчення орудного відмінку 
на "ov ", яке стає спільним для іменників 
усіх відмін -  spitakov (67) “полотном”.

Щодо синтаксису, то нові риси виявля
ють себе у вживанні означення перед озна
чуваним, порушенні узгодження, непра
вильному використанні займенника "z 
тощо. Численні запозичення, неологізми, 
вживання слів у новому для них значенні- 
також  характерна особливість актів. 
Показовим тут є іменник barut'yun -  
“добро”, що під впливом українського 
іменника добро -  “маєтність” набув саме 
цього значення, якого в жодному іншому 
регіоні не мав та й тепер не має в літе
ратурній вірменській мові.

Ці та інші граматичні особливості 
актів вірменського суду дозволяють 
віднести мову, якою вони написані, до 
середньовірменської, так званої “рамко- 
рен” з досить помітними ознаками західно- 
вірменських говорів. Адже предки значної 
частини кам'янець-подільських та львів
ських вірмен прибули на Україну з Криму, 
переселившись туди після зруйнування 
сельджуками вірменської столиці Ані 
(1064 р.). Природно, що вони зберегли у 
своїй мові елементи поширеної в тому 
ареалі говірки. Разом з тим, живучи в 
містах, де крім українців та поляків 
мешкали також євреї, німці, молдавани, 
підтримуючи зв’язки з ближніми та 
дальніми краями -  Волощиною, Угор
щиною, Туреччиною, Наддніпрянською 
Україною, Московщиною тощо, вірмени 
зазнавали певного мовного впливу і з боку 
там теш ніх народів. Д ля повнішого 
уявлення, за яких умов функціонувала 
вірменська мова, врахуймо також  ту 
обставину, що внаслідок тривалого 
перебування у тюркомовному Криму 
кам’янець-подільські вірмени в побуті 
користувалися переваж но вірмено- 
кипчацькою мовою, яку ще називали 
татарською або турецькою. В одній із 
своїх праць Я.Р.Дашкевич наводить слова 
єпископа А.-М.Граціані, який на початку 
XVII ст. так писав про це: “псалми, яких 
співають у церкві, написані вірменською 
мовою і вірменськими літерами, але

розуміють їх хіба що священики; самі вони 
розмовляють зазвичай по-турецькому або 
по-татарському” [Дашкевич 1962,25].

Усе це позначалося на соціолінгвіс
тичному характері функціонування вір
менської мови і, зокрема, на текстах того
часних документів, які рясніють іншо
мовними лексичними вкрапленнями. 
Прикметна така деталь: в судових актах 
кам’янець-подільської вірменської гро
мади українізмів значно більше, ніж у 
письмових пам’ятках громади львівської, 
де переважають полонізми, що поясню
ється, очевидно, значним впливом поль
ського чинника на тамтешніх вірмен. До 
того ж  у той час польська мова із зрозу
мілих причин превалювала в адміністра
тивно-діловій сфері на землях, де були 
вірменські поселення.

Та все ж  багатосотлітнє співжиття 
української та вірменської людності 
Кам’янця-Подільського стало важливим 
чинником певної уніфікації лексичного 
складу вірменської писемної мови. Про 
визначальну роль у цьому процесі усної 
та книжної української мови свідчить 
хоча б наявність численних українських 
термінів або локально-інтернаціональних 
слів саме в українському оформленні, які, 
щоправда, пізніше у вірмено-кипчацькій 
мові були витіснені польськими або ж  по- 
польськи оформленими .

Найбільша кількість українських запо
зичень припадає на дві тематичні групи 
лексики -  суспільно-політичну та адміні
стративно-ділову і господарчу, напри
клад: abelaqia, aresd, purmiudr, voyt‘, 
tek’red, tebudad, to glut (152), Zflbis, ilax 
“лях, поляк”, invendar, gazna “в’язниця”, 
matnzin “склад”, таИапётк', mzta, minut'd 
“витяг, копія”, mocniy (// mocovaniy, 
umocovaniy), bamedniy, bomoqna, brivilea 
p ’rok’urador, raydqa (230) [radga], rat'd, 
rat’lis, sdadud, uhota (248), ureatnik' (244) 
[uryadnik], forma ; складені дієслова з 
українськими інфінітивами: abelovat arnel 
"апелювати”, isdikovat ат еї “вимагати 
сп лати ” , (o)canovat arnel “оцінити, 
оцінювати” тощо; хатнє начиння, збіжжя, 
одяг, прикраси тощо: atamafk'a (445), 
ребк'а, potnea (283) [bodnya], truSlak' (445), 
zk'aderd (445), k'afdan, k'olp 'ak‘ (283).
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k'gltk'a  (283), k'ofa’ (445), kuxna’, langux 
(445), muxayear (152), nahawiga (136), 
namid (283), opileak' (283) [obSlyak], 
ozirilee (283) [oiirilye], banov (445), biwe 
(421) [pivo], blaxgt' (283), brisdawk'a (445), 
ruk'omiy (445), svoyec (283) [suvoyec], sdol 
(445) [stol], t 'o rp a ’ (152), dara (445), 
Sk'adula’ (445), zt'uk'a’ (445); назви мір, 
грошей: hriwna (136), hroX (306), к'атёп , 
k ’oba , lok'od , lod (136) [lot], monida', 
suma, taylar [t'aylar]; виробничо-профе
сійні назви: provar (389) [brovar], k ’pbiga, 
kraweg (136), mirojfnik', basik'a (228), fimar 
(283), furman, jilga (283) “телець, агнець 
божий” (ювелірний виріб), к Ъгбта (421); 
назви зброї: Sapla (330), k'resk'a [krosk'a] 
(150), hagovnica ‘ та ін. Засвідчені в актах 
назви церковних свят, уживані для від
носного датування: svediy Bedre (122) 
[Petre], brovot (303) [provod], Нейтральна 
лексика:hvalt, $lak'[$\ax],p’uk'Iasdy (445), 
bolovay (389), sirey (389), berisday (430), 
sireawsy (362) [siriave y] , hnitay (389) 
[hnid^y], nosadoy (82) “хворий на сап 
(носатизну)”, ealovica (565) [yalovica].

Істотний вплив українська мова спр
авила на формування вірменського оно- 
мастикону. Як і у вірмено-кипчацькій 
мові, у вірменській мові досліджуваних 
актів відзначаємо масу власних назв, на
самперед імен і прізвищ, що їх носили 
вірмени. Всі вони поділяються на власне 
вірменські: ManuSak (63), Grigor (149), 
Astwacatur (468), Lewon (452); українські 
імена та прізвища: Yurko (22а11), Нгідк'о 
(603), Lewk 'о (205), Antriy (450) [Andriy], 
Norses Broso (616) [Proso], Holup (211) 
[Holub], Bonetilko (356) [Ponedilko], PilaS 
(571) [BilaS] тощо; українізовані вірмен
ські: Ходко (16) -  зменшене від Хачатур; 
похідне від нього прізвище Хасепко (89), 
Azizko (200), Milko, Kohark'o (263) від 
Gohar тощо.

Характерно, що писарі чітко розрізня
ли вірменські та українські імена, які 
утворені від одного кореня. Так, вірмен
ське ім’я Grigor (149) ніколи не плутали 
з його українським відповідником Нгіск 'о 
(603), хоча з контексту видно, що носії 
цих імен обидва були вірмени. Те саме 
стосується імен Lewon (452) та Levk'n 
(205), Astwacatur (468) та його прямого

українського аналога Pohtan  (27) 
“Богдан”.

Ім’я Lazar серед вірмен набуло форми 
Lazar (390), оскільки в запозиченнях з 
грецької звук X субститусться через вір
менський І. Проте в Кам’янці-Поділь- 
ському поширенішим був український 
варіант Lazar, який у досліджених актах 
зустрічається 10 разів у 5 осіб, тоді як 
Lazar -  тричі у двох осіб. Ці дві форми 
одного імені не ототожнюються.

Зафіксовані топонімічні назви дають 
уявлення про географію торговельних та 
господарських зв’язків подільських вір
мен. Крім назв довколишніх містечок та 
сіл, згадуються в актах K.Polis або Stampol 
“Стамбул” і Xot 'in, Ilov “Львів” і Varsov 
“Варшава”, Ostroh і Mosk 'ov “Москва” та 
ін. Привертає увагу вірменський варіант 
назви Львова- Ilov (8). Таке його звучання 
можна пояснити, з одного боку, певними 
фонетичними явищами в українській мові, 
коли в деяких словах перед приголосними 
р, л, м, після яких колись вимовлялися 
ъ, ь, на початку слова виник новий 
голосний і (іржа, імла). Отож “Львів” у 
деяких південно-західних діалектах ви
мовлявся як І л ь в ів  чи І л ь в о в  [Слов
ник... 1977,1,567]. Саме таку форму назви 
цього міста і засвоїли вірмени, в свою 
чергу теж дещо її змінивши. Не виклю
чено, однак, що поява протетичного 
голосного перед ініціальними сонорними 
приголосними: Пах “лях, поляк”, Ilov, 
ОготаНк’о (2) -  RomaSk'o (588) тощо -  
наслідок законів розмовної вірменської і 
вірмено-кипчацької мов, оскільки їй та
кож ці форми були властиві. Адже ф о
нетична система вірменської мови ка- 
м'янець-подільських актових записів че
рез загальну субординативність вірмен- 
сько-вірмено-кипчацької й вірменсько- 
слов’янської двомовності відзначалася 
помітною відкритістю. Слов’янські, у 
тому числі українські лексеми, переважно 
зберігали свою фонетичну будову, і лише 
в ранніх запозиченнях спостерігаємо 
елементи адаптації, імовірно -  під впли
вом вірмено-кипчацької мови.

Вірменська абетка, ясна річ, не здатна 
була відтворити весь звуковий ряд україн
ської мови. Так, через відсутність у вір-
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менській і вірмено-кипчацькій мовах го
лосного, тотожного українському и, на 
письмі останній відтворюється переважно 
літерою іпі, рідше -  літерою 9 t ' , напр.: 
тігодпік' [мірошник], knit а у  [гнідий].

Великі труднощі бачимо у відтворенні 
українських м’яких і пом’якшених приго
лосних. В одних випадках м’якість попе
реднього приголосного передається літе
рою е£' перед голосним, в інших -  жодних 
засобів не вживається, nop.: ureatnik' (246) 
[uriadnik], kuxna [kuxnia], lok'ot [lokot], 
zk'atert [skatert] тощо.

Звертає на себе увагу одна послідовна 
морфонологічна особливість засвоєння 
української лексики. Слова, в яких при 
словозміні відбуваються закономірні

чергування (о, е -  і; голосний -  нуль- 
звука), нерідко засвоюються в формі 
непрямого (переважно родового) відмін
ка: Luck'a -  “Луцьк”, Eazlovca [Yazlovca] 
-  “Язлівець”, k'olt k'a  (283) “колт"Jilca  
(283) “телець” (українська діалектна ви
дозміна польського cielec -  cielca). У мно
жинних словоформ відпадає закінчення 
множини: brovod (303) “проводи”.

Стислий огляд соціолінгвістичної си
туації функціонування вірменської літе
ратурної мови в Кам’янці-Подільському 
кінця XVI -  початку XVII ст. й україніз
мів, засвідчених актовими записами, писа
ними по-вірменськи, показує складність і 
багатоплановість порушеної пробле
матики.

* Посилаючись на тексти, вказуємо номер актового запису в виданні “Kamenec- 
Podolsk ...”
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