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О. О. 7ярян2нкя
(директор Інституту української мови 

НАН України)

ВСТУПНЕ СЛОВО

Актуальність і доконечна потреба міжгалузевої конференції з питань 
відтворення української топоніміки та антропоніміки іноземними, 
насамперед основними європейськими, мовами зумовлюються передусім тим, 
що в Україні поки що відсутній єдиний державний стандарт у цій галузі. 
У «Державній програмі розвитку української мови та інших національних 
мов в Україні на період до 2000 року» це завдання покладається в основному 
на Академію наук, тобто фактично на наш інститут.

Звичайно, немає і не може бути ідеальних принципів і правил міжмовної 
транслітерації (транскрипції), оскільки звуковий склад мов дуже різно
манітний, існують не тільки прямі, а й опосередковані іншими мовами 
запозичення і, нарешті, крім логічно вмотивованих і лінгвістично пра
вильних рекомендацій фахівців існує мовна традиція, вплив якої на мовну 
практику має не менше значення. Тому загальні принципи і конкретні 
правила міжмовної транслітерації (транскрипції) мають постійно вдоско
налюватися на матеріалі різних мов світу. Але для української мовй це 
питання є значно актуальнішим з огляду на її недержавний у недалекому 
минулому статус.

Недержавність української мови - причина того, що, по-перше, в Україні 
питанню унормування її ономастикону, як і іншим проблемам нормального, 
суспільно повнокровного функціонування мови, не надавалося належної 
уваги, бо державне життя республіки обслуговувалося іншою мовою, а по- 
друге, власні назви України світ сприймав через посередництво інших мов, 
головним чином російської. Більше того, така опосередкованість передачі 
неросійських географічних назв російською мовою була офіційно узаконена. 
Відповідний державний стандарт колишнього СРСР (ГОСТ 16876 - 71 від 
1981 р.) прямо передбачав попередню русифікацію назв з інших (не 
російських) мов народів СРСР, а вже потім їх латинізацію з російської 
орфографії.

Явище опосередкованого запозичення - не рідкість у міжмовних кон
тактах. У самій українській мові, наприклад, назви відомих європейських 
СТОЛИЦЬ ЙЙ2НЬ, Рим, ТЙСЯЙ7Н пишуться і вимовляються ̂ далеко не так, як 
це роблять носії відповідних мов. Але якщо такі відхилення від оригіналу 
стосуються не окремих, поодиноких назв на карті іншої країни і є не 
випадковими, спорадичними фактами в ономастичній практиці, а охоплю
ють всю топоніміку з нівеляцією її на російський лад, то український оно
мастикой в очах світу перестає бути українським. Мовний образ народу,
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таким чином, в очах світу зазнає спотворення, мовно-національна 
ідентичність йоп) в сприйнятті інших народів порушується. Досить згадати 
відтворення в інших мовах у російській фонетичній і навіть морфологічній 
адаптації назв таких міст України, як Юм'й, Хярюя, Яжнмця, Бїля Деркяя, 
Бярисяїль та ін.

У розв'язанні даної проблеми існують труднощі й іншого характеру. 
Навіть якщо назва транслітерується безпосередньо з української орфографії, 
поки що не вироблені єдині загальноприйняті принципи такого відтворення. 
Тому важко очікувати, що наша конференція завершиться загальним 
схваленням усієї системи правил відтворення українських власних назв 
іншими мовами. Ця робота ще попереду. Але ми з повним правом 
сподіваємося досягнення консенсусу з основних, принципових питань даної 
проблеми. І це ми постараємося відобразити в резолюції конференції з 
тим, щоб потім передати її до відповідних урядових органів.

Важливо також, що в конференції беруть участь не тільки лінгвісти, а 
й картографи, причому не тільки з України.
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Д и и тро  77яеличко
(голова комісії в закордонних справах 

Верховної Ради Україна)

ПРО НАПИСАННЯ НАЗВ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ 
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

(лист do умижикм конференції)

У МОбМу К Я б ІН етІ еИ С И ть СИбяНЯ Є США НОЄЯ ПОЛІтиЧНЯ кяртя сеіту. 
Ня ній познячені тільки ияй^ьи^ї м істя Усряіни. Лк це doci ярийилто, - 
няписяні нязеи ня російський ляд; Xiev, Спелля, і m.d. Але Lviv - єбине 
місто, лке яАісрикяи^і нязеяли ярясильио яо-укряїиськи. Один із моїх 
зякорбонних зостей, яиялізууочи ззябяну кярту, скязяе; «Ось бячите, иясіть 
ня литі еибно, и̂ о Зяхібня й Схібня Укряіня - це різні й буже еібмінні обня 
eid обної чястини бержяеи^. Дей зість dye з Німеччини й сяоейуеяе бумку 
яро те, и̂ о зрусифікоеяня Схібня Укряїня еже фяктичио е Росією. Отже, 
ня цьому притиці Ліожня бячити, Kydn зяeodиmь янзлійськя трянскрипція 
няших топоніміє, лкі іикійлиеі dлл няшої depжяeи політичні еисноеки 
роблять ня пібстяеі тякої собі «безеинно&> сяряеи, як няяисяння нязо 
няших м іст  по-янзлійськи.

Л  не 6ydy т у т  боеобити очееибне - русифікя^ія Укряїни, розпочятя е 
бяенину Російською імперією, зняйитя сеое сеітоее еияелення. Зязляньте 
е зяхібні ек^иклояебії й яереконяєтесь, и^о т я м  змішуються п о н яття  
«РусбА> і «Росіян, есі ухряінські топонї^и  перебяються е російському 
зеучянні і m.d. і т .п ., я тому, и^об зеільнитися eid сьозобні біючозо 
русифікяційнозо пресу, який ide з Joxody, ми пооинні змінити трябицію 
ЯНЗЛІЙСЬКОЗО (І бубь-ЯКОЗО ІНИІОЗО не укряінськозо зя зеучянням) няяисяння 
нязе м іст , сіл, річок, зір і m.d. Укряїни. Лк це зробити - ням можуть 
пібкязяти прибялти, и^о еже еиконяли цю роботу. Але й т я к  ясно, и%о ня 
п ібстяеі няукоеої конференцій чи, точніше, рекоменбяції з конкретними 
пропозиціями eid філолозіе, нясямпереб eid /н с т и т у т у  укряїнськоі моей 
НАН Укряіни, ypяd Укряїни поеинен зеернутися do ypяdie се іту  з чіткою 
еимозою - писяти бубь-якою моеою няші топоніии тяк , як зеучять еони 
українською моеою. Отже, необхібно м я ти  постяноеу Еябінету М іністріе 
Укряїни з цьозо питяння. Пееня річ, няукоеі інституц ії Укряіни, особлиео 
eнциклoпedичнe eиdяeницmeo (колишня УРЕ) і «Дяукоея бумкя^, поеинні 
е зя ти  ня себе обое'язок інформуеяння сеоіх зякорбоннид пяртнеріе 
(енциклопебіїтя інші няукоеі еибяння) з цьозо пребметя. Л исти з Укряїни 
eid няукоеих устяное do янялозічних няукоеих устяное у дряінях Joxody 
мозли б цю спряеу зрушити з місця. 7ребя стеорити eidnoeidny ятмосферу 
е ребякціях енциклопебій сеіту  и^обо цієї проблеми.
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А. 77. ТУеяолуямий (Київ)

СУЧАСНИЙ ОНОМАСТИКОЙ УКРАЇНИ 
У ВНУТРІШНЬОМУ ї ЗОВНІШНЬОМУ ВИМІРАХ

0. Наш великий співвітчизник М. В. Гоголь у своїй статті «Мысли о 
географии (Для детского возраста)» писав: «... що не цікаве в географії? 
Вона таке глибоке море... і, незважаючи на те, що показує межі кожної 
землі, так приховує свої власні, що навіть для дорослого становить 
філософічно-захоплюючий предмет» [1]. А ще перед цим він же 
стверджував:«...якщо вихованець проходить у цей час і історію, тоді йому 
необхідно показати її дії; тоді географія зливається й складає одне тіло з 
історією» [2]. Гоголівські слова про те, що «географія зливається й складає 
одне тіло з історією» можна було б узяти епіграфом до нашої конференції: 
ономастикой України - це складова частина як її географії, так і її  історії. 
Розглянемо деякі виміри географічних назв України через призму трьох 
прикметних річниць.

1. Р;чям%я яе/мия. Напередодні відкриття нашої конференції, 6 грудня 
1993 року виповнилося 320 років від дня смерті французького військового 
інженера Гійома Левассера де Боплана (народився близько 1600 р. в 
Нормандії), який, перебуваючи на службі у польского уряду (1630-48 рр.), 
не тільки керував спорудженням фортець на Наддніпрянщині, а й вивчав 
історію та культуру нашого народу, наслідком чого стали перш за все 
складені (на основі власних вимірів) та видані ним у 1648-50 рр. карти 
України* Картографічний доробок Боплана незаперечно свідчить про те, 
що французький військовий інженер та діяч культури одним з перших 
зробив спробу ввести елементи української мови при передачі географічних 
назв України. Зокрема, звернімо увагу на такі написання, як Nizyn, Piczna, 
Smila, Spicziwka [3] та ін.

Про непересічний характер спроби Боплана виразно свідчить те, що 
майже через три з половиною століття під 1990 р. ми читаємо: 
«... транслітерація топонімів України здійснюється за традицією не 
безпосередньо з українською написання, як це передбачає ГОСТ (державний 
загальносоюзний стандарт. - А. Н.), а через їх російську передачу. Отже, 
постає питання про необхідність впровадження в практику латинізації 
топонімів республіки з національного написання, оминувши мову- 
посередницю» [4]. Тоді — після проголошення Декларації про державний 
суверенітет України від 16 липня 1990 р., — це була лише пропозиція. 
Однак тепер — в умовах, які склалися після прийняття «Акта проголошення 
незалежності України» від 24 серпня 1991 р., вперше стало можливим її 
втілення, чому ми й проводимо сьогоднішню конференцію.

Бездержавність української нації мала своїм наслідком і бездержавність
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української мови, через що остання і не допускалась на карту України. З 
цієї причини проблема «Відтворення українських власних назв іноземними 
мовами» є принципово новою в лінгвістиці України, що потребує докладного 
вивчення всього попереднього досвіду, якого було набуто переважно в 
зарубіжній науці, починаючи з таких авторів, як уже згаданий вище Боплан. 
За радянський період історії навіть спеціальні видання карти України (з- 
поза меж колишнього СРСР) були зорієнтовані на російські варіанти 
українських географічних назв, тоді як відступи на користь останніх 
траплялися лише як виняток. Пор. на віденській карті України і 942 р. 
Hadjatsch, Haissin, Mohilew, В. Sorotschinzi, Wassjutinzi, Zarudinzi, Mariupi! 
та ін. [5].

Проте самі по собі карти України, та ще й латиницею були порівняно 
рідкісним явищем: поширювались виключно карти СРСР, в яких російські 
форми українських географічних назв і ставали підставою для представлення 
топонімікону України в латинописному варіанті. Пор., зокрема, карту 
Радянського Союзу, видану в НДР 1977 р., де вже зустрічаються написи 
лише типу Gaissin та Smela [6]. Як російськомовна представлена територія 
України і в серії політико-адміністративних карт СРСР англійською, 
німецькою, французькою та іспанською мовами, підготовлених та виданих 
ГУГКом при Раді Міністрів СРСР наприкінці 70-х та 80-х років. 
Орієнтуючись на міжнародну транскрипцію, всі вони подають як вихідні 
російські форми Belopol'e, Cemigov, Semenovka, Veseloe, зрідка 
модифікуючи написання відповідно до мови-адресата, як-от іспанської: 
Har'kov (Jarkov) [7].

У світлі всього, про що йшлося вище, стає зрозумілим, що французький 
військовий інженер та діяч культури Гійом Левассер де Боплан як один з 
піонерів передачі латиницею географічних назв України саме з української 
мови безперечно заслуговує на те, щоб ми з шанобою відзначили 320-у 
річницю від дня його смерті.

Однак те, що українська мова не допускалась на карту України, - це 
тільки один з топонімічних наслідків бездержавності української нації. Не 
менш разючим було й те, що саме зникло з ойконімікону України на 
користь увічнення численних революційних рождів. Слід відзначити велику 
заслугу колишнього Радянського фонду культури, який виступив ініціатором 
руху «Історичні назви — пам'ятники культури» і до розпаду СРСР встиг 
провести дві всесоюзні конференції на цю тему (1989 р. та 1991 р.). Ще й 
досі в Україні в справі повернення населеним пунктам їхніх колишніх 
назв багато що робиться саме в розвиток цього вельми цінного починання 
1 хоч акад. В. М. Топоров назвав районом топономастичної катастрофи 
лише власнойменний перехід від колишньої Східної Пруссії до сучасної 
Калінінградської обл. Ро чйсьиої Федерації [8], однак достатньо взяти в 
руки перший післявлєні н < ністративно-територіальний довідник
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України й заглянути у розділ про перейменування [9], аби вжахнутися: 
який це безбережний некрополь чи, - точніше, братська могила української 
історичної топонімії! Тим-то, ставлячи питання про те, як передавати 
іншими мовами географічні назви України, ми водночас маємо з'ясувати і 
те, що саме відтворювати: зруйнований український топонімікон потребує 
суттєвої відбудови та поновлення!

На доказ того, що наслідки цілеспрямованого й тривалого руйнування 
ойконімікону України не завжди є такими очевидними, як у випадку прямого 
перейменування, звернімося ще до двох річниць.

2. Р/чнм%я друая. На 1993 рік припала ще одна і вже не персональна, 
як у випадку Боплана, а державна річниця - 200 років тому відбувся другий 
поділ Польщі, за яким до складу Російської імперії ввійшли Київщина, 
Волинь та Поділля, а через два роки - стався й третій поділ, так що «майже 
всі українські землі опинилися вкупі під владою Росії» [10]. Якогось 
ширшого відзначення цього ювілею начебто не було, однак не треба 
обходити мовчанням і певні топонімічні наслідки згаданих подій, наслідки, 
які зберігаються в Україні й понині.

Йдеться про означення -Язлмнськмй та -/7з(йльський у назвах міст. 
Почнемо з останньої форми.

Яли* 'лнець-Язйльський. Подвійна назва міста обласного підпорядкування 
та райцентру Хмельницької обл. зумовлена тим, що свого часу вона була 
протиставлена найменуванню Яям нині Яямлне%, селище
міського типу, райцентр Брестської обл. Бєпарусі. Пор. на польській карті 
1938 р. Kamieniec Litewski [11].

Однак після входження цього селища до складу Бєларусі (1939) воно 
вже втратило своє прикметникове уточнення. Чому ж в Україні вживати 
епітет /7о<Мльськмй, якщо Ядм'лнець є тільки один? До речі, український 
Ядм'лнець давніший за бєларуський, у пам'ятках обидва вживаються без 
будь-яких означень [12], як, скажімо, і в тексті роману А. Свидницького 
«Люборацькі» Кам'янець-Подільський називається лише Кам'янцем [13].

Мз2мл^#-/7зд;льськмй. Подвійне найменування міста обласного під
порядкування та райцентру Вінницької обл. завдячує своїм виникненням 
(в уточнюючій частині) існуванню м. Могильова в Бєларусі. Разом з тим 
ще в 1648 р. козачий полк, що виник з осередком у цьому місті, називався 
просто Могилівським, і так само без означення виступає обговорювана 
назва і в фольклорі:

«О Й  ЗЯЙКГЛЬ МІМ? - « З  М ?2ИЛ2ЙЯ».

«Ой чмл ;яи?» - «Яойялеяя» [14].
Таким чином, вторинний характер уточнення -77я^їльськмй в обох 

випадках — найменування як Яя:м'лн%я, так і Мз2ял^^я — не викликає 
ані найменшого сумніву. То чи виправдовує себе таке збереження проти
ставлення, яке реалізується лише в межах іншої держави - Бєпарусі?
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Щодо означення -Волинським, яке доповнює найменування трьох 
райцентрів Волинської та Житомирської областей, - йоло<)ярськ-й., 
йолодмммр-й. та Яяся2рж)-В., можна сперечатися принаймні у двох 
випадках. По-перше, чому треба було перейменовувати в 1793 р. відомий 
ще з 1257 р. Заяаель спочатку в Амарж), а ще через два роки - у #ояо2ря<3- 
Вялмнський? По-друге, викликає подив, чому ця модель періоду поділів 
Польщі продовжувала діяти і в радянський час, коли населений пункт, 
відомий ще з 1545 р., було перейменовано похідним утворенням від 
псевдоніма революційного діяча - Валж)ярськ-Валмнськмй (хоч, зрештою, є 
й смт йялядярськ у Луганській обл. такого самого меморіального 
призначення)?

Однак навряд чи можна погодитися з тим, що м. йолядм^мр після 
третього поділу Польщі (1795 р.) аж по сьогоднішній день називається 
йялядилшрам-йаямнським. Прикметна в цьому відношенні позиція автора 
«Этимологического словаря русского языка»: «Владимир Н. - назва кількох 
руських [в оригіналі - русских.- А. Н.] міст: друс. Володим*Ьрь - 1. місто 
на Клязьмі, засноване в 1120 р. великим князем Володимиром Все
володовичем, 2. місто на Волині - сер.-лат. Lodomeria, польськ. 
Wlodzimierz... Церкслов. форма стала вживатися лише з 1773 р.» [15]. 
Однак у цитованій статті замовчується те, що «місто на Волині» згадується 
ще під 988 р. («Повість временних літ»), тоді як російське місто йлж)имир 
(Волж)имерь) Зялт&хжмм (сучасне йлжЗиммр) «вперше згадується в літописі 
під 1154 р.» [16].

Таким чином, означенням -Волинський ніби натякається на вторинний, 
похідний характер назви українського міста Володимира в порівнянні з 
м. Владимиром на Клязьмі, що суперечить історичній істині. Проте, якщо 
й залишати осторонь розмову про хронологічну співвідносність обох форм 
- Валж)кмир-Валмнськмй в Україні та Владимир у Росії, то й у цьому випадку 
слід рішуче відмовитися від означення Волинський (стосовно назви 
м. Володимира), оскільки йдеться тут про протиставлення в межах 
Російської імперії, а не в сучасних Україні та в Росії. В Україні існує 
лише один Вялядимир (як місто Волинської обл.), й, отже, та назва, яка 
виникла після третього поділу Польщі, - Валодимир-Волинський - не повинна 
увічнювати спогади про старі кордони.

До речі, «зарубкою» на пам'ять про колишні державні кордони є й 
прикметник у назві міста Ряся-Руськя Жовківського р-ну Львівської обл., 
якому протистоїть найменування містечка Rawa Mazowiecka у Польщі (на 
схід від м. Лодзі). Очевидно, подібні нереалізовані протиставлення не 
повинні існувати в межах ойконімікону однієї країни.

Означувальні прикметники -Волинський, -ЯжМльський та -Руський, 
українські назви з якими знаходять свої «пари» лише на території сусідніх 
держав - Росії, Бєларусі та Польщі, знову повертають нас до наведеної
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вище думки М. В. Гоголя про те, що географія, «незважаючи на те, що 
показує межі кожної землі,... приховує свої власні...» Ці слова повністю 
стосуються проблеми географічних назв, в якій питанню - як передавати 
іншими мовами ойконімікон України - має передувати відповідь - що саме 
підлягає відтворенню.

Такі роздуми виникають з нагоди 200-річчя другого поділу Польщі про 
його ойконімічні наслідки. Слід гадати, що для уточнюючих означень типу 
-Валмнськмй, -77<м)ільськмй та -Руськмй доцільно було б запровадити у вжиток 
термін д о й м е н у в а н н я .  Рештки колишніх протиставлень і понині 
зберігаються в розпарованих та ізольованих географічних назвах України, 
зокрема в таких, як йолодм^мр-йолмнськмй, Х&м'днець- та М#2млїя- 
/7бм)и:ьськмй і Ряяя-йуськи. І навряд чи можна толерантно ставитись до 
нагадувань про старі кордони, якщо серйозно думати про поважне мовне 
будівництво в процесі й без того дуже складного державотворення.

3. Річниця /иретл. У 1993 р. виповнилося 50 років з того дня, коли 
місто обласного підпорядкування та райцентр Київської обл. /7<?рел<гля<?, 
згідно 'із запропонованою нами термінологією, було д о й м е н о в а н о  
-Хмельницький, так само як слідом за ним у 1944 р. був д о й м е -  
н о в а н и й і райцентр Черкаської обл. Хорсунь, що став Хорсунь- 

ЙУеяченк/яським.
Якщо зважити на те, що Яерелсляе уперше згадується в «Повісті 

временних літ» ще під 907 р., а Корсунь був заснований Ярославом Мудрим 
1032 р., тоц і  д о й м е н у в а н н я  виглядають як руйнація історичної 
пам'яті міст з тисячо- чи дев'ятсотлітньою традицією, як знищення 
заповідного терену нації під пристойним приводом меморіалізації її великих 
діячів. Ще раз повторимо згадане вище гасло: історичні назви - це 
пам'ятники культури! І ніхто не має права їх дописувати, доповнювати, 
домальовувати чи дойменовувати... Та й взагалі подібна персоналізація назв 
найдавніших міст України має дуже дивний вигляд: не будучи проти
ставленими іншим, і 77ерелсля#-Хмельнмцькмй, і Хярсунь-Шеечечк/б'ськмй 
не мають у своїх означеннях ніякої територіально-орієнтаційної ознаки 
(нащо вже зрозумілішим є йолодміммр-йалмнськмй!) і можуть бути оцінені 
лише як приклади спотворення культурно-історичного середовища існування 
нації за радянської доби.

Воістину це було (і продовжує залишатися таким) знущанням над 
національною культурою під виглядом її захисту! Та важко сподіватися на 
те, щоб сучасне покоління наших співвітчизників не вбачило образи для 
пам'яті Б. Хмельницького чи Т. Шевченка в поверненні /72релсляяу та 
Хорсумю їх першопочаткових тисячо- чи дев'ятсотлітніх назв замість усього 
півстолітніх. Цей приклад ще раз показує, в якому критичному стані 
перебуває наше духовне сприйняття цінностей нашої національної культури.

Через три річниці - з дня смерті Боплана, другого поділу Польщі та
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донайменування м. Переяслава - наскрізною лінією проходить те, що в 
сучасному ономастиконі України при його презентації перед світом 
найтісніше пов'язані між собою як його внутрішні, так і зовнішні виміри: 
шукаючи того, як відтворювати іншими мовами, треба визначитися у тому, 
що ж передавати своєю.
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Ю. О. Андриенко (Одеса)

УКРАЇНСЬКІ ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ ЛАТИНКОЮ: 
МІРКУВАННЯ ОНОМАСТА

Звідки б не надходили закордонні листи з латинською графікою, всюди 
в адресі - Odessa. Та й сам у відповіді пишеш Odessa, щоб не подумали, 
що неграмотний. Форма ця міцно усталилась у всьому латинографічному 
світі. Але ж українською мовою Одеса - і це одне с, без подвоєння, рано 
чи пізно має ввійти в повсюдний ужиток. Тут є труднощі не тільки 
інерційного плану, не лише сила традиції. В ряді мов інтервокальне (чи й 
превокальне) S, якщо воно одне, озвучується як дзвінкий приголосний, і 
німецький запис Odesa німець прочитає як [одеза].

Проте такі труднощі, гадаю, не повинні ставати на перешкоді 
впровадженню в світі українського написання українських назв. Як із 
написанням назви передати й правильну її  вимову - то вже справа 
національного правопису та лексикографії, мовознавців і, зокрема, фахівців 
з культури мови відповідних національних шкіл. І справа ця може досить 
легко розв'язуватись у згоді з національними традиціями. Всі навчально- 
нормативні німецькі словники географічних назв при нестандартному для 
німецької графіки розходженні написання й вимови подають поряд з 
написанням також транскрипцію вимови. Чому ж неможлива відповідна 
словникова стаття про Одесу? Наприклад, в орфоепічному словнику 
Г. Тойберта давно є стаття: «Odessa (UdSSR, Ukraine) odaBa, russisch: 
adjaBa»[l].

Поза тим нагадаємо пораду В. Дорошевського: іншомовну власну назву 
треба правильно записати, а як ти її будеш вимовляти, то вже справа 
другорядна. Адже за сучасною польською нормою - поза рядом історично- 
традиційних винятків - топоніми й антропоніми, записані латинкою, 
передаються точно за написанням оригіналу. Єдність латинської графіки 
для польської мови (як, до речі, й для більшості інших, що користуються 
латинкою) знімає проблему передачі латинографічних власних назв: як 
пишеться в оригіналі, так і в польському тексті: «Nazwiska francuskie і 
angielskie pisze si§ zasadniczo wedtug pisowni oryginainej»,«Do nazwisk 
niemieckich stosuje si$ na ogo$ podobne zasady, jak do angielskich і 
francuskich» тощо [2]. Труднощі виникають саме з вимовою, оскільки далеко 
не всі поляки знають, як озвучити, скажімо, фр. Bordeaux чи англ. 
Cambridge. Але ж вимова справді в таких випадках менш істотна, ніж 
написання, її можна (і треба!) вивчати окремо. А там, де вона стає особливо 
вагомою (скажімо, для дикторів телебачення), приймаються спеціальні 
заходи, укладаються різні словники та довідники - і все ж щоденно робиться 
(так само, як і в нас) чимало «ляпів». Мабуть, усі канали всіх телекомпаній
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світу переповнені щоденними помилками у вимові іноземних географічних 
назв. І при всьому тому перший, головний, основоположний принцип 
передачі українських топонімів та інших власних назв латинкою можна 
сформулювати так: пріоритет при такій передачі має віддаватися написанню, 
а не вимові.

Принцип цей потребує істотного уточнення, оскільки не йдеться про 
однозначну політерну, побуквену передачу, як це маємо в системах 
телеграфної чи бібліотечної транслітерації. Йдеться взагалі не про 
транслітерацію: стандартні звукові варіації, властиві українським літерам, 
повинні, безперечно, відбиватися й латинкою. Скажімо, не варто одним 
способом передавати літеру я в назвах Ялта (англ. Yalta, нім. Jalta) і 
Сваляна (англ. Svalava, нім. Swalawa; писати англ. нім. Svalyava, нім.

 ̂Swaljawa недоречно). Пріоритет написання (а не вимови) супроводжується 
пріоритетом саме назви, а не літер, якими вона записана. Інакше кажучи, 
другим принципом передачі українських топонімів латинкою доцільно 
визнати правило: передається назва, як вона виражена засобами української 
графіки, а не ланцюжок цих засобів із спеціальним і окремим записом 
кожного члена такого ланцюжка.

Власне, принципова, головна трудність при передачі українських назв 
латинкою полягає в тому, що при такій передачі відбувається повна зміна 
графіки. І оскільки графіку доводиться змінювати, то виробити єдиний, 
хоча б європейський стандарт передачі українських географічних назв 
латинкою неможливо. Такий стандарт, як зазначалося, при єдності графіки 
породжується сам собою: мад. Szeged пишеться так і англійською, і 
німецькою, і польською мовами, хоч у жодній з них диграф sz не має 
звукового значення с (Сегед). Заміна графіки автоматично викликає потребу 
пристосування до графічних особливостей, властивих національним 
системам письма. Ми можемо і повинні домагатися, щоб англійською мовою 
писалося Chemihiv, а не Chernigov, німецькою Tschernihiw, а не 
Tschernigow, але ми не можемо й не повинні вимагати однакової передачі 
першого звука української назви Чернігів у цих двох національних 
графічних системах. Мрії про вироблення єдиного латинографічного 
стандарту передачі українських топонімів нездійсненні, оскільки зміна 
графіки змушує одне й те саме українське написання підпорядковувати 
національним графічним та орфографічним нормам, які є різними в різних 
латинографічних мовах.

Вироблення такого єдиного стандарту було б можливим виключно при 
переході української мови на латинську графіку, як про це мріяв колись 
Ю. Кобилянський. Але такий перехід абсолютно неможливий теоретично 
і руйнівний для української культури та українських традицій практично. 
Тому слід говорити про передачу українських географічних назв латинкою 
не взагалі, як про єдиний список чи єдині латинографічні правила, а тільки
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як про вироблення пропозицій передачі щодо кожної латинографічної мови 
зокрема. Цю тезу можна розглядати як третій основоположний принцип 
передачі українських топонімів латинкою.

Звичайно, при виробленні таких національних латинографічних правил 
чи списків можливі й потрібні певні узагальнення, єдині вихідні засади, 
що одержуватимуть різну національну реалізацію згідно з орфографічними 
нормами кожної приймаючої мови. Гадаю, що найголовнішою такою 
вихідною засадою є вимога передавати українські географічні назви 
латинкою саме в українському, а не в російському їх записі. Усунення 
орієнтації латинографічних записів українських топонімів на їх російські 
форми - четвертий за нашим рахунком і перший за своєю пекучою 
актуальністю принцип передачі українських географічних назв латинкою. 
У ряді випадків цей принцип може бути реалізований простими й спільними 
для різних латинографічних мов правилами, зокрема таким: літера г в 
українських топонімах передається латинкою через h, а не g. Але таких 
випадків загалом небагато.

Треба послідовно, систематично проаналізувати всю сукупність 
російських адаптацій українських географічних назв і виробити оптимальні 
шляхи їх усунення. Незалежно від того, виправдані вони для російської 
передачі українських назв чи не виправдані, тобто незалежно від того, чи 
йдеться про стихійну (автоматичну), чи про цілеспрямовану (умисну) 
русифікацію, усі ці адаптації серед латинографічних записів українських 
топонімів небажані. Українські назви мають записуватись, передаватися 
латинкою без російського посередництва. Україна як суверенна держава 
має всі права на таку постановку питання, має можливості і повинна мати 
достатньо наполегливості й скоординованих дій для його позитивного 
розв'язання.

Однією з найпоширеніших серед зазначених російських адаптацій 
українських географічних назв є усунення чергування о та е з і в усіх 
морфемно усвідомлюваних компонентах, напр.: Львов, Глухов, Киев; 
Ивановка, Панасовка, Андреевка, Алексеевна при укр. Львів, Глухів, 
Київ; їванівка, Панасівна, Андріївна, Олексіївна. Це - стихійна й 
історично закріплена адаптація, з синхронічного погляду - суфіксальна 
субституція. Проте російською мовою годилося б писати Львив, Глухив; 
Иванивка, Панасивка, Андрийивка, Олексийивка (чи Андриивка, 
Олексиивка). Адже пишемо ми українською Ростов, Псков, Ржев, а не 
Ростів, Пеків, Ржів, що було б прямим відповідником російському 
написанню типу Львов.

Тут варто нагадати й виправлення форми назв столиць, законодавчо 
здійснене деякими державами після розпаду СРСР. і наші газетярі вже 
засвоїли, звикли писати Алмати (а не Алма-Ата), Таллінн (а не Таллін), 
хоч в останньому виданні «Українського правопису» ( і993 р.) Таллінн
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взагалі відсутній, а замість Алмати використовується в різних аспектах 
форма Алма-Ата з похідними, що є явним недоглядом і анахронізмом.

Однак треба брати до уваги й таку істотну обставину, як 
спорідненість мов. Як би не оцінювати і якими б історичними комен
тарями не супроводжувати цей факт, але українська та російська мови 
таки дійсно є мовами близькоспорідненими і найтісніше пов'язаними 
своєю історією. Тому, скажімо, вимога назву Київ писати російською 
мовою Кыйив (чи Кыив?), думаю, сприймалася б як історичний і 
лінгвістичний нонсенс. По-українськи назва Київ пишеться правильно 
і коректив не потребує. А як її  записувати росіянам, які можуть посла
тися на літописи, де засвідчено і Кьнсвъ, і згодом Киевъ, звідки суч. 
рос. Киев,- то вже справа росіян. Із столицями взагалі складно. Наші 
написання Париж, Рим, Відень оригіналам своїм не дуже відповідають, 
але відмовлятися від цих написань ми не станемо. А ось загальне 
правило (яке не охоплювало б написання Киев) фіксації в українських 
назвах і всюди, де воно наявне, російській орфографії не зашкодило б. 
Російським ученим варто подумати, чи не краще й коректніше було б 
писати Львив і Панасивка, а не Львов і Панасовка. Адже пишуть 
російські газети Черновил і навіть Чорновил (а не тільки Черновол)!

В усякому разі, незалежно від розв'язання цієї проблеми російськими 
фахівцями, в латинографічних записах українських топонімів має стати 
беззастережним правилом таке: всюди, де в українських географічних назвах 
пишеться і воно (чи його національний еквівалент) повинно писатись і 
латинкою. Правило це має поширюватись і на ті випадки, коли в українській 
назві пишеться ї (включаючи й назву Київ), лише з тим уточненням, що 
йотація, яка передує ї  (ї = йі), повинна передаватись (чи не передаватись) 
згідно з національними орфографічними нормами.

Оскільки йдеться про принципові засади, а не про конкретику передачі 
українських топонімів, не будемо розглядати всі різновиди російської 
адаптації українських назв, повторивши той загальник, що всі вони з 
латинських записів повинні бути усунені. Таких різновидів багато, тому 
їх треба старанно вивчити, систематизувати й виробити науково виважені 
рекомендації для послідовного й обґрунтованого вилучення їх з латинських 
записів українських топонімів.

Відзначимо ще один такий досить скомплікований різновид зро
сійщення українських топонімів. Ідеться про дуже продуктивні в українській 
мові територіальні назви типу Київщина, Одещина, Наддніпрянщина. 
Цей словотвірний тип запозичено з української мови в російську: російські 
автори, наприклад, пишуть про Орловщину, Смоленщину («Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщины» - К. Симонов), а в експресивних українських 
текстах може трапитись і Афганщина, і Вашінгтонщина.

Російська норма загалом передає цю топонімічну модель адекватно:
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Житомирщина пишеться так не лише українською, а й російською мовою, 
і вимагати тут російського написання Житомирщина з погляду історії 
мови було б просто смішно. Але й тут з'являються окремі недолугі форми, 
зумовлені не стільки російською нормою, скільки неуцьким, але зате 
сильним бажанням зрусифікувати українську назву. У російському тексті 
автора цієї розвідки редактори (в Україні!) виправили правильне Одесщина 
на неправильне Одесчина. У російській передачі назви Донеччина 
вистрибує як Пилип з конопель абсолютно недоречне й ніякою історією 
не виправдане т: Донетчина.

Відхилення такого роду в латинській графіці повинні бути безумовно 
зняті. А звернулися ми до цього топонімічного типу передусім тому, що: 
1) літера щ взагалі для латинської графіки дуже незручна (в німецькій 
мові для точної передачі однієї цієї літери потрібно аж сім літер), а 
водночас 2) назви типу Київщина дуже характерні для української мови і 
самі по собі надто симпатичні, щоб їх у латинці уникати, заступаючи 
описовими більш офіційними найменнями (Київська область тощо). Варто 
спеціально подумати, як (і з якими стилістичними пересторогами) запро
вадити назви типу Київщина до українського топонімікону латино- 
графічних мов.

У 1976 р. у Москві у видавництві «Наука» тиражем 1 тис. примірників 
вийшов чотиритомний «Словарь географических названий Украинской 
ССР». Це - науковий, досить кваліфіковано зроблений словник російської 
передачі українських топонімів. Гріх було б його звинувачувати в якійсь 
умисній русифікації. Серед авторського колективу цього словника - відома 
російська ономастка Г. П. Бондарук, а серед редакторів - відомий 
український ономаст О. С. Стрижак. Навпаки, цей словник виправляє 
найбезсоромніші випадки такої русифікації, наприклад, уже згадуване укр. 
Панасівна передає як Панасовка, тоді як до нього передавали 
Афанасьевна (!). Так само укр. Григорівна тут Григоровна (а не Гри
горьевка), Велика Іванівна Великая Ивановка (а не Большая Ивановка) 
тощо [3].

,Але систему усталених російських адаптацій українських топонімів 
цей словник, звісно, приймає й закріплює своїм авторитетом, пор. укр. 
Бесідка рос. Беседка, так само Біла - Белая, Вільха Ольха, Вугледар - 
Угледар, Глибоке - Глубокое, Гостре Острое, Городнє Огородное, 
Залізниця - Железница тощо. Цей словник може стати хорошим вихідним 
джерелом для виявлення, вивчення і наступного вилучення майже всіх 
різновидів російської адаптації українських географічних назв.

У цьому зв'язку хотілося б ще раз торкнутися одного відомого випадку 
псевдоадаптації, канцелярського гіперизму, який велить назви присвійно- 
прикметникового походження, що в середньому роді передаються по- 
російськи з кінцевим -о, записувати українською мовою з кінцевим -е,
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пор. рос. Белёво, Березино, Берново, Гедеримово, Имстичево - укр. Бижеве, 
Березине, Бернове, Гедеримове, їмстичеве [4]. Це кінцеве -е в офіційних 
українських записах не відповідає ні історичній правді, ні реальному 
народному вжитку відповідних ойконімів. У народній мові вони мають 
тільки -о і відмінюються як іменники, а не як прикметники, тобто Березино, 
до Березина, у Березині тощо. Пор. польові записи: Гблубово, родовий 
Голубова, так само Дубово, Каратаїво, Качулово, Макарово тощо [5].

Всі українські ономасти знають, що в таких випадках реально існує 
флексія -о і її треба закріпити офіційно. Вже 50 років триває, можна 
сказати, боротьба за це кінцеве -о (один з її зачинателів - К.Й.Галас). Але 
жоден чиновник-«нормалізатор» того знати не хоче і вперто дотримується 
«норми» на -е. А «Український правопис» цю ситуацію просто оминає. У 
параграфі про відмінювання географічних назв серед прикладів другої 
відміни фігурує тільки один топонім середнього роду Дубно - Дубна, 
Дубном, у Дубні.

Між тим українська топонімічна система чітко розрізняє топоніми 
прикметникового походження, що: 1) субстантивувалися на стадії членного, 
займенникового відмінювання, наприклад Гукливий, Біла, Дмитрівське, і 
2) такі,.щ о субстантивувалися раніше, до утвердження членних прик
метників, наприклад Київ, Мигова, Солотвино (уточнимо: тут ідеться про 
вироблення словотвірного типу, а не про дочленну давність кожного 
топоніма зокрема). В цьому останньому випадку маємо справу майже 
виключно із субстантивацією присвійних прикметників, куди членне 
відмінювання проникло пізно й слабо. Ці топоніми відповідно до своєї 
історії відмінюються як іменники. Але якщо такі форми чоловічого роду 
відірвалися від прикметників, і нікому не прийде в голову відмінювати, 
наприклад, Козятин - Козятиного чи утворювати вихідну форму 
Козятиний, а форми жіночого роду завдяки стягненню членних утворень 
нейтралізували розрізнення членних і нечленних топонімів у найго
ловнішому для фіксації називному відмінку, пор. Мигова (род. Мигови) і 
Зелена (род. Зеленої), то в середньому роді членні прикметники стягнулись 
у кінцеве -е, а нечленні зберігають своє правічне -о (й, відповідно, 
іменникове відмінювання). Ось це розрізнення, збережене протягом 
тисячоліття народною мовою, постійно (але загалом безуспішно) «уні
фікується», руйнується офіційними довідниками. Чи не настала пора 
відмовитися від цієї руйнівної діяльності? Чи не варто було б офіційно 
підтвердити, реабілітувати статус топонімів типу Гедеримово, їмстичево? 
Колись же здоровий глузд і наукова достовірність мають перемогти 
канцелярське безголів'я!

Розмову про тривале протистояння форм типу оф. Дубове - нар. Дубово 
ми завели у зв'язку з тим, що українські географічні назви для ліпшої їх 
латинографічної передачі, для знайдення розв'язань сталих, капітальних.
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а не тимчасових, ерзацних, мають зазнати розумного, виваженого впо
рядкування. Цю потребу можна визначити як п'ятий принцип запису 
українських географічних назв латинкою.

Ми згадали гостру й застарілу конфліктну ситуацію із записом 
українських ойконімів середнього роду на -о чи на -е. Ситуацію цю можна 
назвати внутрішньосистемною. А скільки є позасистемних ситуацій, що 
потребують науково обгрунтованого корегування! Нині вже, здається, ні в 
кого немає сумнівів, що карту України треба очистити від більшовицького 
культового топонімічної о бруду. Але є важкі проблеми Дніпропетровська 
та Кіровограда, де й нинішні назви неприйнятні, й повернення до старих 
не є найліпшим розв'язанням. Поза тим є чимало волюнтаристських 
розв'язань, коли маємо не усунення культових назв, а зміну одного кудьту 
іншим, особливо серед назв вулиць у ряді міст. До сільської ойконімії 
переважно ще «руки не дійшли», а там культового засмічення топонімії 
чи не найбільше. Чи варто думати про латинографічну передачу назви 
села Леніне чи Леніно (у народі, звісно, вживають тільки останню форму, 
якщо її вживають взагалі), якщо місцеве населення майже виключно іменує 
це поселення Торосово (род. Торосова)? Треба спочатку поновити 
історичну назву, фіксовану з самого початку XIX ст., а тоді вже витворювати 
її  латинську форму. Таких ситуацій в українській топонімії - хоч греблю 
гати.

І на завершення цих міркувань ономаста - шостий принцип запису 
українських географічних назв латинкою. Суть його в тому, що всі ці і їм 
подібні принципи дуже відносні. Можна сформулювати не шість, а 26 
принципів латинографічного запису українських топонімів, а все одно в 
конкретній роботі з'являться конкретні факти, що не підкорятимуться цим 
принципам. Адже в топонімії, як в Одесі на «Привозі» (було колись), є 
все! Топонімів дуже багато. Прийнято зіставляти Україну з Францією. 
Можна зіставити й топонімічно - і таке зіставлення (на відміну від багатьох 
інших) є цілком коректним. Території двох країн приблизно однакові, а у 
Франції А. Доза кількість топонімів визначив у 10 млн. Десь близько десяти 
мільйонів топонімів має й Україна. Звісно, не всі їх треба так зразу й 
латинізувати. Значна їх кількість живе тільки в усному мовленні і ніколи 
не була записана й по-українськи, навіть у рукописному вигляді. Але те, 
що неактуальне сьогодні, може настійно вимагати латинського запису 
завтра.

і тут загальними правилами не обійдешся. Навіть для відоміших 
топонімів, що вже зазнали української кодифікації, можуть з'явитися 
труднощі, що потребують індивідуального розв'язання. Всі конкретні 
проблеми латинської передачі українських географічних назв можна 
розв'язати лише, як кажуть лексикографи, у словниковому порядку. Нині 
з папером сутужно, але загалом треба готуватись і готувати товстенькі
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алфавітні книжки-словники на взірець відомих американських газетерів 
(тільке краще!): «Українські географічні назви по-англійськи», «Українські 
географічні назви по-німецьки» і т.д. А географічні карти України різними 
мовами і з дбайливо розробленою топонімічною їх частиною треба видавати 
вже зараз - багато, різних і з різними завданнями, серед яких не останнє 
місце має належати популяризації правильних з української точки зору 
форм передачі українських географічних назв латинською графікою.

1. 7ям&2г? Я. Geographische Namen - richtig ausgesprochen.-Gotha, 1963, - S.149.
2. УзбИоилу/н 5;., 71ayzyc%; IV. Zasady pisowni polskiej і interpunkcji ze slownikiem 

ortograficznym.- Wroclaw, 1955.- S.76,77.
3. Слзяярь географических названий Украинской ССР. - М.,1976. - Т.1. - С.4.
4. 7ям ж<?. - С.40, 50, 55, 154, 255.
5. Карпенко Ю.О. та ін. Топонімія північно-східної Одещини. - Одеса, 1975. - 

С.21, 25, 31, 32, 39.

RM. Ажнюк (Київ)

ПРИНЦИПИ ВІДТВОРЕННЯ 
УКРАЇНСЬКИХ ОНІМІВ 

У ЛАТИНОАЛФАВІТНИХ МОВАХ

Новітня історія дає немало прикладів того, що атрибутами державної 
й національної гідності стають не лише спадкові герби, прапори, а й 
очищені від іншомовних нашарувань і впливів назви держав (Молдова, 
Башкортостан), міст (Ашгабат), інших об'єктів, імена людей. Першорядної 
ваги надають і їхньому відтворенню іноземними мовами, зокрема 
англійською, що відіграє провідну роль у міжнародному спілкуванні.

Через відсугність в Україні відповідних транслітераційних стандартів 
нині існують значні розбіжності в практиці відтворення українських онімів 
як у виданнях іноземними мовами, що виходять в Україні, так і в 
публікаціях закордонних українознавчих центрів та періодиці. Нерідко 
спостерігаємо орфографічний різнобій і в межах одного видання, В 
англомовній україніці, найбільшій за обсягом і жанровим розмаїттям, 
застосовують нині декілька основних транслітераційних схем: Бібліотеки 
Конгресу США, Комісії з геоірафічних назв (BGN) США, Енциклопедії 
українознавства (Торонто, Канада), Інституту українознавства при 
Гарвардському університеті, Українського конгресового комітету Америки, 
а також їхні різноманітні модифікації та поєднання.
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Значна частина імен і прізвищ українців діаспори несе на собі відбиток 
польської, німецької, угорської мов, якими в колишній Австро-Угорщині 
та Польщі оформлялися всі офіційні документи, зокрема й паспорти 
емігрантів-українців, що вирушали в світ у пошуках кращої долі. 
Пропонувати зміни в орфографії таких прізвищ або ж зведення їхнього 
правопису до якоїсь однієї транслітераційної схеми видається недоцільним, 
оскільки це може ускладнити родову ідентифікацію носіїв того самого 
прізвища (батьків, дітей, родичів), що документально зафіксоване в країні 
поселення. На наш погляд, упорядкування потребує насамперед 
транслітерація українських географічних назв, імен і прізвищ українців, 
що не належать до так званої західної діаспори.

Приступаючи до вироблення єдиного для України стандарту на 
відтворення українських онімів латиноалфавітними мовами слід знайти 
розв'язання ряду принципових питань:

1. Тривалий час українські власні назви й імена подавалися через 
посередництво російської, польської, німецької, угорської та інших мов. 
На географічних картах, у періодиці тощо й нині зустрічаються форми 
Kiev, Odessa, Kharkov і под. Вони мають тривалу традицію використання 
в іноземних мовах. Залишати їх недоторканими, чи реформувати, подаючи 
відповідно до української мови: Kyiv, Odesa, Kharkiv? Чи допускати при 
їх можливому реформуванні компроміси й непослідовності, наприклад, 
подаючи Lviv, Kharkiv, Rivne, але за традицією - Kiev?

1.1. Під час централізованого керівництва мовною політикою партійно- 
урядовими інстанціями СРСР існували спеціальні директивні документи, 
що зобов'язували картографів, видавців та ін. здійснювати транслітерацію 
національних назв через російську мову. Ось які вказівки давалися, 
наприклад, у директивному листі Головного управління геодезії й карто
графії при Кабінеті Міністрів СРСР, № 3-3807 від 13.11.1990 р.: 
«Одночасно звертається увага на те, що в тих випадках, коли передача 
географічних назв латиницею здійснюється з національних форм гео
графічних назв, передачу іноземними мовами слід здійснювати в два етапи: 
спочатку згідно з діючими інструкціями назва переводиться в російську 
форму, а потім, користуючись ГОСТ - 83, передається латиницею».

При відтворенні українських онімів іноземною мовою, посередництво 
третьої мови допускатися не повинно, без будь-яких застережень. Отже, 
має бути не тільки Lviv, Rivne, а й Kyiv, Kharkiv, Odesa.

Хоч написання Kyiv (Ку^), що відбиває українську орфографію слова, 
ще не здобуло загального визнання і використовується лише окремими 
виданнями (здебільше в Україні), кількість його прихильників зростає. 
Скептики, а їх чимало, кваліфікують це нововведення як своєрідний вияв 
національної закомплексованості, зазначаючи, що серед іншомовних назв 
так звані «перекручення», утворені під впливом тцетіх мов, не рідкість.
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Дійсно, чехи не роблять трагедії з того, що англійці пишуть назву їхньої 
столиці на французький лад Prague, а не Praha; росіяни толерантно 
ставляться до різних варіантів запису їхньої метрополії, не вимагаючи 
Moskva замість англ. Moscow, фр. Moscou, нім. Moskau, іт. Mosca, ісп. 
Mocku і т.д. Якби не було століть етноциду до україців у російськомовній 
імперії, а взаємини наших держав складалися б подібно до взаємин між 
Чехією, Францією й Італією, то форма Kiev сприймалася б по- 
філософському: така, мовляв, традиція. Але ж...

Існує певна традиція і в інших форм: п. Rowno (Рівне), нім. Tschemowitz 
(Чернівці), п. Lwow, нім. Lemberg (Львів), уг. Ungvar (Ужгород) тощо. 
Як їх відображати на англо(німецько- і т.д.)мовній карті України: 
спираючись на традицію чи за сучасною українською орфографією? 
Повчальним є досвід інших держав і народів, що опинялися в подібних 
ситуаціях. Важко собі уявити, що литовці, зважаючи на минулу писемну 
традицію, погодилися б з тим, аби їхня столиця подавалася на англомовних 
картах як Vilno; напевно, й нинішні грузинські мовознавці не прийняли б 
традиційної колись форми TiHis. Подібні приклади непоодинокі.

Попри намагання лінгвістів максимально деполітизувати свою науку, 
в ономастиці геополітичний чинник завжди позначався на встановленні 
нормативної форми власних назв (насамперед географічних) у залежності 
від того, як пролягали державні кордони. Перебування об'єкта в межах 
національної держави часто справляє вирішальний вплив на орфографію 
і, відповідно, на звукову форму імені. Виразним прикладом цього є 
полонізація українських ойконімів Холм, 77яраммиіль, Трубяммя, що на 
польських картах позначені як Chelm, Przemysi, Hrubieszow і через 
посередництво польської мови відбиваються в російських, англійських та 
інших іноземних виданнях. Такою є мовна практика. Якщо питання про 
її легітимність у випадку іноетнічних власних назв є спірним, то 
відображення іноземною мовою українського звучання таких назв як Хмйя, 
Черная, Луаянськ і под. не мало би ставитись під сумнів.

2. Чи слід приводити у відповідність до української орфографії 
латиномовні відповідники назви Украйна?

2.1. Оскільки в латиномовних записах назва Ухряйня зазнала незначного 
адаптування до фонетико-морфологічних традицій відповідних мовних 
систем і вказані форми ніяк не обтяжені політичними конотаціями, 
принизливими для національної свідомості українців, їх можна залишити 
в традиційній формі: англ., нім., і фр. Ukraine, ісп. Ucraina, іт. Ucrama.

3. Ряд науковців висловлює думку про необхідність створення спільної 
для всіх латиноалфавітних мов транслітераційної системи запису кири
личних, зокрема українських, назв і апелятивів. З іншого боку, є чимало 
прихильників бінарного принципу транслітерації - створення відповідних 
правил для кожної пари національних мов: української й англійської,
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української й французької тощо.
3.1. Доцільність створення «безнаціональної» латиноалфавітної транс- 

літераційної системи для українських онімів викликає сумніви з кількох 
причин:

а) власні імена, як правило, вживаються в тексті якоюсь національною 
мовою, і повинні, наскільки є змога, співвідноситися з алфавітом і 
орфографією цієї мови;

б) у «безнаціональній» системі відтворення онімів неминучими є 
двозначності й різночитання, оскільки ті самі літери чи їх сполучення в 
різних мовах позначають різні звуки, наприклад ch в англійській мові 
читається як українське [ч], в німецькій, чеській - [х], у французькій - [ш] 
тощо.

в) імовірність перекрученого, неадекватного прочитання іноземцем 
українського імені (прізвища, власної назви), записаного за штучно 
створеними «безнаціональними» правилами значно вища, ніж за правилами, 
наближеними до законів даної іноземної мови.

Для цілого кола специфічних потреб, наприклад, електронної пошти, 
доцільно мати транслітераційні правила, що могли б одночасно служити 
для багатьох латиноалфавітних мов. У цьому випадку варто користуватися 
транслітерацією на англійську мову, яка: а) фактично вже стала живим 
есперанто - мовою міжнародного спілкування, б) не містить у своєму 
алфавіті літер, відмінних від класичного латинського алфавіту. Для 
специфічних потреб філологічно освічених читачів, наприклад, точного 
відтворення назв книг, джерел, реалій тощо може використовуватися так 
звана міжнародна лінгвістична транслітерація. Її перевага в тому, що вона 
дозволяє досить точно відтворити звучання українського оніма. Це може 
бути ефективно використано в енциклопедичних виданнях, довідниках, де 
поряд із назвою, записаною за «загальними» правилами доцільно в дужках 
подавати її уточнення за правилами лінгвістичної транслітерації. Такий 
спосіб використовується в багатотомному виданні «Encyclopedia of Ukraine» 
та в деяких інших наукових виданнях, насамперед філологічних.

4. Існуючі публікації з транслітераційних питань здебільшого не 
ставлять питання про те, чи повинна забезпечуватись цілковита 
ретранслітерація, тобто неспотворене і недвозначне відтворення з латино- 
алфавітного запису первісної української форми імені.

4.1. Зворотна транслітерація, що важлива, зокрема, для передавання 
текстів українською мовою через канали електронної пошти, є дуже 
бажаною, але важкодосяжною в абсолютному вигляді. Ступінь адекватності 
при зворотній транслітерації значною мірою залежить від того, наскільки 
враховуються орфографічні й орфоепічні традиції латиноалфавітної мови, 
їх дотримання сприяє більшій природності транслітерованої назви в даній 
іноземній мові, але стає на заваді при зворотній транслітерації.
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5. Для мов, у яких орфографія має переважно етимологічний, а не 
фонологічний характер, зокрема для англійської, постає питання про вибір 
між власне транслітерацією і орфографічною транскрипцією, або ство
ренням компромісної системи з частковим використанням обох принципів.

5.1. Транслітераційний підхід має ряд переваг над транскрипційним.
а) відтворення звукової форми українського імені за законами 

англійської орфографії малодоступне для широких кіл користувачів, 
оскільки тому самому звуку в різних позиціях можуть відповідати різні 
букви та буквосполучення;

б) імовірність неоднозначних прочитань українських імен, записаних 
орфографічною транскрипцією, вища, ніж при застосуванні транс- 
літераційного принципу;

в) транскрипція не дає змоги відтворити деякі звукосполучення, що 
трапляються в українських назвах, наприклад, кн у назві йнлжс, адже за 
правилами англійської орфографії к у такій позиції не читається;

г) у ряді випадків орфографічна транскрипція породжує переетимо- 
логізацію імені, на цьому ґрунті може виникати і своєрідна ономастична 
травестія. Наприклад, прізвище Лялер, що походить від імені Ля#р (Лсиро), 
може бути записане як Lover, що по-англійському означає «коханець», 
прізвище С/нлий - як Sleepy англ, «сонний».

На користь транслітерації свідчить і те, що вона меншою мірою змінює 
графічний візуальний образ слова, зокрема й ініціальну літеру, що дуже 
важливо при абеткуванні, пор., наприклад, відповідники ^жраїнської назви 
Узмм - транслітерований Uzyn і транскрибований Oozin. До того ж в 
англійській мові існує значна практика засвоєння іншомовних онімів, не 
змінюючи їх орфографії і адаптуючи вимову до своєї орфоепічної традиції, 
наприклад: Budapest ['bjudgpest], Montreal [.montri'od], Paris ['paeris], Ivan 
['aivan] тощо.

6. У зв'язку з транслітераційно-транскрипційною дилемою постає і 
питання вибору графічних засобів та використання чи невикористання 
надрядкових позначок (діакритичних знаків). Для англійської та деяких 
інших мов уживання діакритиків практично означає розширення алфавіту.

6.1. Надрядкові позначки можуть використовуватися в тих мовах, де 
вони є складовою частиною алфавіту. Для пересічного англомовного читача 
літери з діакритичними знаками є не набагато зрозумілішими, ніж 
кириличні літери. Тому з  цій мові їх використання для запису українських 
онімів уважаємо недоречним. Крім цього, виникають і суто технічні 
труднощі, пов'язані з дефіцитом відповідних знаків у клавіатурах 
друкарських машинок і комп'ютерів, при користуванні електронною 
поштою тощо.

7. Чи допускається адаптація українських особових імен, що мають 
паралелі в європейських мовах, напр.: Акялмьяй - Anatole, Максим - Maxim,
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Аж)рй - Andrew, Гридорй - Gregory і т. д.?
7.1. Адаптація навіть близьких за звуковою формою імен є першим 

кроком у напрямку до ономастичної травестії. Вона може мати пояснення 
чи виправдання (щоправда, суперечливі), коли йдеться про українців у 
країнах поселення, які постійно живуть в іншомовному середовищі. Щодо 
імен людей, які є постійними мешканцями України, історичних постатей 
минулих часів така адаптація невиправдана.

8. Дискусійним є питання про потребу орфографічно-фонетичної 
адаптації до англійської (чи іншої) мови українських фіналей -ій, -ий у 
складі прізвищ, особових імен, географічних назв, як от: Хмельницький, 
%?рний, %?рнй, Валерій, Юрій, Стрий, Яриеий Рід тощо.

8.1. Закінчення -ій, -ий варто відтворювати повністю не тільки в 
географічних назвах, як це робиться в «Encyclopedia of Ukraine», а й у 
прізвищах, у тому числі на -ський, -цький. Це дозволяє орфографічно 
диференціювати прізвища типу Сйлий - Сдяій, %рний - %?рній тощо. 
Адаптований варіант цих фіналей (-у), який домінує в нинішній 
транслітераційній практиці, нейтралізує національну маркованість оніма, 
зокрема прізвища, наближаючи його до аналогічних польських і чеських 
форм, напр.: п. Stefan Srebmy, ч. Jin Kramsky, FrantiSek Коребпу тощо. Та 
обставина, що прізвище одного з творців української держави гетьмана 
Богдана Хмельницького подається в деяких англійських виданнях у 
польській орфографії [1] (Bogdan Chmielnicki), також підводить до 
впровадження пропонованої транслітерації фіналей.

9. В окремих виданнях (наприклад, «Encyclopedia of Ukraine») 
практикується диференційований підхід до транслітерації онімів, залежно 
від того, належать вони до розряду географічних назв чи до власних імен 
людей. Наскільки виправданий такий підхід?

9.1. Категоріальні відмінності між антропонімами, з одного боку, й 
топонімами, з другого, навряд чи є достатнім виправданням того, що 
прізвище гетьмана Богдана Хмельницького і похідна від нього назва міста 
Хмельницький, які в українській мові і пишуться, і вимовляються однаково, 
отримують в англійській мові різне транслітерування: B.Khmelnytsky (E.U.,1, 
р.469) і Khmelnytskyi City (ibid., р.474). Омонімія й омографія відповідних 
антропонімів і топонімів, що існує в українській мові, повинна зберігатися 
і в їх транслітерованих варіантах, отже, має бути Kholodnyi Yar (Холодний 
Яр) і Petro Kholodnyi (Петро Холодний), Kryvyi Rih (Кривий Ріг) і Yefrem 
Kryvyi (Єфрем Кривий) тощо.

10. Проблеми методологічного характеру, такі як ступінь адаптації до 
цільової мови, вибір між транслітерацією й транскрипцією тощо, 
породжують і дилеми часткового характеру, наприклад, чи відображати 
невластиве англійській (німецькій, французькій і т.д.) мові явище 
пом'якшення приголосних (точніше фонологічну опозицію за ознакою
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палатапізованість :: непалаталізованість), що позначається м'яким знаком: 
Русь, Лмбйь, Льяія, Луцьк; чи відтворювати подвоєння (зокрема прикінцеві) 
українських приголосних: Вінниця, Запоріжжя, Полісся, Закарпаття; чи 
відтворювати позиційні варіанти фонем, що графічно не позначаються 
окремим знаком в українській мові, наприклад, лабіалізоване /в/, що 
переходить в /у/ нескладотворче, наближаючись за фонетичними ознаками 
до англійського /w/, у словах Пилипі#, Яраяція, Вояк, Врослая, Микола;# 
та ін.

10.1. Явище палаталізації приголосних, що позначається у фонетично 
орієнтованих системах латиноалфавітного запису знаком (') апостроф, 
доцільно відтворювати в картографічній продукції, діловій документації 
та інших текстах, де неоднозначність ідентифікації української та 
латиноалфавітної форм оніма має особливе значення, а від користувачів і 
тих, хто виготовляє відповідні записи чи тексти, можна сподіватися певного 
рівня філологічної підготовки. Для органів преси, інших засобів масової 
інформації, видавництв тощо, продукція яких іде до широких кіл 
користувачів, знак м'якшення можна вважати факультативним.

Для найповнішого збереження вихідної (української) орфографії імені 
вважаємо за доцільне зберігати подвоєння літер в усіх позиціях: Vinnytsia, 
Pohrebennyk, Zakarpattia, Zaporizhzhia.

Відтворення позиційних варіантів фонем недоцільне з цілого ряду 
причин, зокрема: а) воно потребує певної філологічної підготовки того, 
хто пише і читає, б) у непрямих відмінках і похідних формах може 
втрачатися зв'язок з вихідною формою: Микола;'# - Ммколаеяа, Зрослая - 
Дрослаяа і т. д., в) вноситься додаткове ускладнення в транслітераційну 
схему, адже українській літері в відповідатиме в такому випадку не одна, 
а дві графеми: v, w.

Наведений тут огляд принципових питань, що постають у контексті 
порушеної проблеми, навряд чи може претендувати на вичерпність і 
всеохопність. Проте без розв'язання більшості з них важко уявити собі 
вироблення єдиних стандартів для відтворення іноземними мовами 
українського ономастикону.

1. Chamber's Encyclopedia. - London, 1973. - Vol.2. -p.13.
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UKRAINIAN [TRANSLITERATION TABLE
(IMfed States Library o/* Congress)

A, a А, а Н, н N, п
Б, 6 В, b О, о О, о
В, в V, v П, п Р,Р
Г, г Н, h Р,Р R,r
Ґ, f G ,g С, с S, s
Д, д D, d Т,т T,t
Е, е E ,e У. у U,u
Є, є IE, ie ф, Ф F ,f
Ж, ж ZH, zh X, X KH, kh
3, з Z, z Ц, ц TS, ts
И, и Y ,y Ч,ч CH; ch
ї , і I ,i ш, ш SH, sh
Ї ,ї Ї ,ї Щ, щ SHCH, shch
Й, й 1, і Ь, ь ' , '
К, к К, к Ю, ю IU, iu
Л, л L,1 Я, я IA, ia
М, м М, m

UKRAINIAN TRANSLITERATION TABLE
(Untted States Board on GeograpAtca/ Nantes)

A, a А, а H, н N, п
Б, 6 В, b О, о 0, о
В, в V, v П, n Р,Р
Г, г Н, h P,P R,r
Ґ, ґ G,g С, c S, s
Д, д D, d Т,т Т, t
Е, е E, e У.У и, и
Є, є YE, ye Ф,Ф F ,f
Ж, ж ZH, zh X, X KH, kh
3, з Z, z Ц, u TS, ts
И, и Y ,y Ч, ч CH, ch
1, і I ,i Ш, ш SH, sh
Ї ,ї Yi, yi Щ, щ SHCH, shch
Й, й Y ,y Ю, ю YU, yu
К, к К, к Я, я YA, ya
Л, л L,1 Ь, ь ' , '
М, м M, m
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UKRAINIAN TRANSLITERATION TABLE
(І/йгамная Дясус1орае<йа, 7огоя;о, Самара)

A , a А , а H , н N , п
Б , 6 В , b О , о О , о
В , в V , V П, п Р, Р
Г, r Н , h Р ,Р R, г
Ґ , ґ G ,g С, с S , s
Д , д D , d Т , т Т, t
E, e E , e У, у и ,  и
Є , є Y E , ie ф ,Ф F, f
Ж , ж Z H , zh X , X К Н , kh
3 , з Z , z Ц ,ц T S , ts
И, и Y , y Ч ,ч СН , ch
1 , і 1, і Ш , ш SH , sh
І, Ї 1, і Щ , щ SH C H , shch
Й, й Y , i Ю, ю Y U , iu(eg,Yurivka,
(eg, Yosypivka, but Stryi) but Liubotyn)
К , к К , к Я, я Y A , ia(eg, Yalta,
Л , л L ,1 but Kolomyia)
М , м M , m Ь, ь

UKRAINIAN TRANSLITERATION TABLE
(Afarvar^ и^га:яіая Re^earcA Тя^Аґмґе)

A , a А , а H , н N , п
Б, 6 в ,  b О , о 0 ,  о
В , в V , V П , n Р. Р
Г, г Н, h P ,P R ,r
Ґ, ґ G , g C , c S , s
Д , д D , d Т ,т T , t
Е , е E, e y , y и ,  и
Є, є JE, je Ф .Ф F, f
Ж , ж Z  X X , X X , х
3 , з Z , z Ц ,ц С, с
И , и Y , y Ч ,ч С  б
ї, і I , i Ш , ш S §
Ї , ї Л , j i Щ , щ S6 §б
Й, й J . j Ю, ю JU, ju
К , к К , к Я, я JA, ja
Л, л 'L, 1 Ь, ь ' '
М , м M , m
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UKRAINIAN TRANSLITERATION TABLE
(и%гя!я:яя Сяядгелл СотияиМее я/А/я^пся, /яс.)

А , а А , а H, н N , п
Б, б В , b О , о 0 ,  о
В , в V , V П , n Р .Р
Г ,г Н , h P ,P R ,r
Ґ , ґ G ,g C , c S , s
Д , д D , d Т ,т T ,t
Е, е E , e У .У U ,u
Є , є Ш , ie Ф .Ф F, f
Ж , ж Z H , zh X , X K H , kh
3 , з Z, z Ц .Ц T S , ts
И , и Y , y 4 , 4 C H , ch
1, і I , i Ш , ш SH , sh
Ї , ї Ї , ї Щ , щ SH C H , shch
Й, й I , i Ь, ь (so ft sign; no
К , к К , к apostrophe used)
Л , л L ,1 Ю , ю IU , iu
М , м M , m Я , я IA , ia

А С. Дякя^, Г.Р.
(Чернівці)

ЛАТИНСЬКА ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА 
ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ

У зв'язку з наданням українській мові статусу державної постала 
необхідність формування національної лексикографії та термінології. 
Виникла необхідність у складанні загальних та термінологічних словників, 
які б відповідали світовим стандартам з метою вивести національну 
лексикографію на світовий рівень. З іншого боку, в умовах незалежності 
України гостро постає проблема міждержавних контактів, спілкування 
окремих людей та цілих колективів на різних рівнях. Це породжує в свою 
чергу потребу однозначної комунікації, яка залежить також від правильної 
передачі іноземними мовами українських власних назв. Усі ці завдання 
тісно пов'язані з проблемами розвитку національної орфографії та її 
відображення у мовах народів Європи, та взагалі, у мовах всіх народів, 
які користуються латинізованими алфавітами.
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Латинська графіка користується у світі великим авторитетом, що ж 
до своєї досконалості, то вона аж ніяк не поступається кирилиці. Проте 
мова зараз не про це.

На жаль, до цього часу практично вся інформація про Україну, так 
само як і про інші частини колишнього Союзу, надходила за кордон лише 
через російську мову. Власні назви іноземними мовами передавалися у 
російському варіанті, при цьому вони нерідко набували спотвореного 
вигляду через численні розбіжності у фонетиці та орфографії російської 
мови та мови-продуцента. Транскрипція українських власних назв не була 
впорядкованою, стандартизованою: в різних мовах українські власні назви 
передавалися по-різному, залежно від орфографічних традицій тієї чи іншої 
мови. Навіть в одній мові одні й ті самі власні назви передавалися по- 
різному, бо єдиних правил фактично не існувало. Це дуже часто приводило 
до різного роду плутанини, непорозумінь.

Чому ж існують такі великі розбіжності при передачі наших власних 
імен засобами національних орфографій, тобто при пристосуванні їх до 
кожної конкретної мови? На це питання дуже гарну відповідь дав 
Л. В. Успенський, зазначивши, що «в мовах народів, які прийняли латинку, 
було багато звуків, яких римляни ніколи не чули. Доводилося шукати 
засоби для їх зображення. Та й «просвітники» винаходили свої прийоми 
самостійно і кожний на свій лад» [19:с.53]. Звичайно, зараз уже неможливо 
намагатися поламати багатовікові традиції та уніфікувати всі латинізовані 
системи письма. Необхідно створити власну систему латинської транс
літерації, яка б не повторювала тих помилок, що мали місце при створенні 
латинізованих алфавітів, та яка б грунтувалася на орфоірафічних традиціях 
споріднених слов'янських мов.

У цій ситуації варто звернутися до наявного досвіду, особливо Японії, 
Китаю, Індії, арабських та деяких інших країн, де латинська графіка не є 
основною системою письма. Насамперед зауважимо, що в усіх цих країнах 
(особливо яскраво це видно на прикладі Китаю) створено чітку систему 
передачі слів рідної мови засобами латинської графіки.

Цікавим є досвід Китаю. У 1958 р. Всекитайські збори народних 
представників прийняли фонетичний алфавіт для китайської мови. «Хоч 
цей алфавіт ні в якому разі не замінює нинішню китайську ієрогліфічну 
писемність, на сучасному етапі йому відводиться досить значна роль» [12:3]. 
Ця роль зводиться до таких функцій:

1. Транскрибування китайських ієрогліфів з метою полегшення їх 
вивчення у початковій школі та при ліквідації неписьменності;

2. Транскрипційний запис текстів на «путунхуа» (китайська національна 
літературна мова), тобто використання алфавіту з метою поширення 
вимовних та інших, літературних норм загальнонаціональної літературної 
мови;
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3. Використання як загальної бази для створення писемностей мов 
національних меншин Китаю;

4. Транскрибування іноземних прізвищ, імен, географічних назв, 
наукових термінів тощо;

5. Використання для навчання іноземців китайській мові;
6. Використання при укладанні різного роду індексів, бібліографічних 

довідників, каталогів тощо;
7. Використання як бази для подальшої науково-дослідницької та 

експериментальної роботи в галузі реформи китайської писемності 
[12:3-4].

До речі, прийняття китайського фонетичного алфавіту має також велике 
міжнародне значення, бо він, «безсумнівно, покращить як передачу 
китайською мовою іноземних власних імен та географічних назв, так і 
транскрибування власних назв у документації та літературі, яка іде за межі 
КНР» [16: 50]. Китайці передають свої власні назви в європейських мовах, 
не пристосовуючи їх до кожної конкретної орфографії (див., наприклад: 
[24], а також [3, 5, 12, 16]).

У Японії також у 1937 р. урядом було створено латинізовану, систему 
Kunrei-siki. Існує ще інша система японської латинки, так звана система 
Hepburn,, більше орієнтована на англійську орфографію (див. Додаток 6). 
«Латинській абетці та її японському варіанту зараз навчають в усіх 
японських школах, а її вживання все більше поширюється» [23:1]. 
Стосовно розподілу функцій цих двох систем можна сказати, що Kunrei- 
siki служить для внутрішнього користування. Ця система використовується 
переважно в навчальних цілях як ф о н е м а т и ч н а  транскрипція. 
Вона більше відображає н а п и с а н н я  японських слів силабічними 
системами письма хірагана та катакана. Тоді як система Hepburn призначена 
для передачі японських власних назв в європейських мовах. Це насправді 
ф о н е т и ч н а  транскрипція і відбиває вона не стільки написання, 
скільки вимову японських слів.

Ідеальним варіантом транслітерації можна назвати два паралельних та 
рівноцінних алфавіти для сербохорватської мови. Фактично це єдиний 
алфавіт, який існує у двох різновидах - вуковиця (алфавіт на основі 
кирилиці) та гаєвиця (алфавіт на основі латинки). Що стосується сербів, 
то вони надають перевагу першій системі письма, але хорватська латинка 
служить у Сербії своєрідною транслітерацією з кирилиці і має дуже широке 
практичне вживання. Насправді обидва алфавіти є взаємозамінними, і, 
знаючи обидві абетки, можна легко будь-яке сербське слово, писане 
кирилицею, переписати латинкою, і навпаки. Так само і в європейських 
мовах сербські власні назви передаються саме у хорватському варіанті. 
Ця система майже не знає ніяких винятків (див. Додаток 4).

Щодо досвіду Росії слід згадати, що вже давно робилися спроби
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розробити чіткі правила передачі російських слів латинкою [7, 13, 14].
Як писав Л. В. Щерба, «це питання було вже давно поставлене життям 

перед російською культурою, але розв'язувалося воно по-різному: Академією 
Наук у 1906 р. - в дусі слов'янської єдності. Географічним товариством у 
1911 р. - в англофільському дусі,-з давніх часів поштово-телеграфним 
відомством - в дусі французької мови як традиційно міжнародної мови. 
До цих .трьох транслітерацій було додано у новітні часи ще дві - 
Зовнішторгу та Всесоюзного комітету стандартизації (ОСТ 8483, 16 X 1935 
р.), обидві в основному в плані транслітерації Географічного товариства, 
тобто в англомовному дусі» [20: 119].

Російсько-латинську транслітерацію остаточно було розроблено у 1951- 
1956 роках Інститутом мовознавства АН СРСР (див. Додаток 7). Ця система 
отримала «високу оцінку за кордоном як друга російська орфографія на 
латинській основі». [7:518-519]. ISO (International Standard Organization) у 
70-х роках розробила власну систему російської латинки, у якій кожна 
літера російського алфавіту має свій однозначний відповідник, який 
складається лише з одного символу (див. Додаток 7), у той час як у системі 
АН СРСР припускаються різні варіанти йотованих літер залежно від 
позиції, а також позначення однієї літери двома символами (наприклад х, 
щ). Існує також,російська транслітерація за системою ГОСТ 16876-71 
«Транслитерация русских слов латинскими буквами». Розроблялися й інші 
варіанти російсько-латинської транслітерації (система Бібліотеки Конгресу 
США, система Королівського геоірафічного товариства, тощо). Докладніше 
про це див. [14].

Проте, на жаль, жоден з вищеназваних варіантів російської латинки 
не має широкого практичного вживання. До того ж, у різних галузях 
російські слова пристосовуються до орфографії різних конкретних умов 
(у Бібліотеці Конгресу США російські слова і власні назви пристосовані 
до англійської орфографії, на міжнародному телеграфі - до французької). 
При перекладі навіть офіційних документів власні назви в абсолютній 
більшості випадків пристосовуються до кожної конкретної орфографії. А 
це шлях хибний, на наш погляд, бо він веде до різного роду розбіжностей, 
особливо якщо зважити на те, що в європейських мовах власні назви 
передаються в їх оригінальному написанні. До того ж, не завжди в такому 
разі можна достоту відновити оригінальний напис власних назв, бо жодна 
з європейських орфографій не відповідає фонетиці російської мови на всі 
сто відсотків. Робити це доцільно лише у мовах з обмеженою кількістю 
складів, скажімо, у в'єтнамській, але ні в якому разі не в мовах 
європейських.

Така система передачі російських або українських слів латинкою 
припустима лише в художній літературі та в інших виданнях, розрахованих 
на пересічного читача, але ніяк не у наукових статтях та різних документах.
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«Позитивним у цій системі є те, що географічна та бібліоірафічна практика 
слідують єдиним правилам читання і не вимагають особливих обмежень. 
Проте біда тут у тому, що алфавітний склад та орфографічні навички у 
різних народів різні [14: 97]. А це, на наш поіляд, якщо мати справу з 
різними офіційними міжнародними документами, в умовах сучасної 
міжнародної інтеграції неминуче приводитиме до плутак і й розбіжностей.

Головним ґанджем латинської транслітерації для російської мови є 
відсутність єдиного стандарту для всіх галузей життя, тому й жоден з 
варіантів не має такого широкого застосування, яке має китайський 
фонетичний алфавіт чи японські системи Kunrei-siki та Hepburn. Фактично 
кожний російський варіант застосовується лише вузьким колом осіб, а 
переважній більшості носіїв російської мови ці варіанти незнайомі, й 
останні передають російські власні назви, скоріше користуючись не стільки 
тими чи іншими правилами, скільки власним досвідом. Нам не можна йти 
таким хибним шляхом, тому ми пропонуємо більше уваги звернути на досвід 
таких країн, як Сербія, Китай, Японія, тощо і створити єдину стандартну 
систему на всі випадки життя.

«Транслітерація може та й повинна бути міжнародною через те, що 
вона не орієнтується на якийсь конкретний національний алфавіт, тоді як 
практична транскрипція виходить саме з якогось певного алфавіту та правил 
читання його літер і сполучень, які прийняті для даної орфографії» [113: 
379]. «Головна відміна транслітерації від практичної транскрипції полягає, 
насамперед, у незалежності першої від асортименту літер певного 
національного алфавіту» [14 : 97].

Стосовно української мови слід зазначити, що помилковим було б 
намагання «припасувати» власну назву до особливостей орфографії кожної 
мови. Правильніше застосувати ad hoc принципи раціонального узгодження 
між різними мовами, що користуються латинським шрифтом. До того ж, 
як підкреслював сам О. О. Реформатський, «при використанні різними 
народами однієї й тієї ж алфавітної основи, наприклад, латинської, навіть 
при різниці в орфографічних системах та реальному складі абетки питання, 
як правило, розв'язується на користь збереження оригінального написання 
власних назв... Питання про те, як повинен читати, наприклад, англієць 
Milano, Paris, Budapest, Krakdw, Kecskemet тощо надається навичкам читачів 
і правилами Читання, як правило, не регулюється» [14 : 96]. Більше того, 
тут слід додати, що європейців цікавить не стільки вимова, скільки 
написання власної назви: до того ж, не завжди можна правильно вимовити 
слово з іншої мови, обмежуючись артикуляційною базою своєї мови. І ще 
одне: як бути з документом, написаним одночасно кількома мовами, якщо 
всі вони використовують алфавіт на основі латинки? А якщо цитувати 
український текст або вказувати бібліографічні джерела мовою оригіналу 
в зарубіжному виданні? Чи надсилати телеграми українською мовою за
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кордон? Як тут передавати українські власні назви, якій мові надавати 
перевагу? Однозначної відповіді на ці питання неможливо дати, якщо не 
буде вироблено є д и н и х  правил передачі української мови латинкою, 
необхідного однозначного еталону, за словами О. О. Реформатського 
[14 : 97].

Отже, тут варто врахувати такі три фактори:
1) необхідність створення опосередкованої транслітерації, що більш- 

менш відповідала б потребам головних європейських мов, а з іншого боку, 
повністю відповідала б усім тонкощам української фонетики й орфографії;

2) доцільність орієнтації на мови сусідніх з Україною народів, 
насамперед споріднені слов'янські мови;

3) наявність досвіду і традицій інших слов'янських мов, що 
користуються латинським шрифтом (насамперед польської, чеської та 
сербохорватської). Ще О. О. Реформатський пропонував «вибирати літери 
з наявних реальних алфавітів, особливо ... латинку слов'янських мов. Цей 
шлях, - на думку вченого, - не тільки дає найпростіше й найзручніше 
розв'язання питань транслітерації, а й слідує багатовіковим випробуваним 
традиціям» [14 : 97].

Чому саме слов'янські варіанти латинського алфавіту повинні бути 
основою для транслітерації?

Річ у тім, що саме слов'янські алфавіти (польський, чеський, словаць
кий, хорватський, словенський) набагато краще відповідають фонетиці 
української мови, ніж будь-який західноєвропейський. Жоден із 
західноєвропейських алфавітів неможливо максимально наблизити до 
української орфографії та фонетики. Якою б популярною не була, скажімо, 
англійська мова, - ніхто не дасть твердої гарантії, що мода на англійську 
мову завтра не пройде, як вона пройшла свого часу на латинську або фран
цузьку мови, які також колись вважалися міжнародними. А транслітерація 
не повинна залежати від моди на ту чи іншу мову. Вона повинна створю
ватися один раз і назавжди. До того ж, українська латинка на базі 
слов'янських алфавітів підкреслить тісний зв'язок України з Центральною 
Європою, а також єдність усіх слов'янських культур.

Транслітерація, за визначенням О. О. Реформатського, це «перекла
дення літерного напису однієї мови або однієї системи графіки графічними 
знаками іншої системи» [13 : 378]. І ще: «Наукова транслітерація повинна 
будуватися за принципом взаємооднозначної відповідності між транс- 
літераційними знаками та графемами оригіналу. Це забезпечить стовід
соткову можливість зворотного переведення транслітерованого запису» [8 
: 262]. В такому разі слід зазначити, що в українській транслітерації треба 
забезпечити різницю при передачі засобами латинки літер е та є; и, і та ї; 
г та ґ, наявності або відсутності апострофа тощо.

При створенні латинізованих алфавітів або транслітерацій слід
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виходити з трьох принципів раціонального алфавіту:
1. Кожній фонемі в будь-якому алфавіті може відповідати не більше 

ніж одна літера (сполучення літер). Не повинно бути дублюючих літер 
для одного звука та літер, які читаються по-різному, якщо ці звуки - різні 
фонеми.

2. Слід у розумних пропорціях чергувати сполучення літер та діа
критичні знаки: не слід захоплюватися діакритикою, а з іншого боку, не 
слід кидатися в іншу крайність і позначати всі специфічні звуки сполу
ченнями. Тільки якщо звук важко зобразити однією літерою з діакритичним 
знаком, можна вводити сполучення.

3. Небажано вживати літери нелатинського походження, які запозичені 
з інших систем письма, або вигадані. Тут не йдеться про лігатури типу ае 
або ое, що зустрічаються як у латинській мові, так і в багатьох сучасних 
європейських мовах, і які можно легко розділити на складові елементи. 
Мова йде саме про нові літери, які вживалися у багатьох алфавітах мов 
народів СРСР у 20-х - 30-х роках. ВЦК НА (Всесоюзний Центральний 
Комітет Нового алфавіту), незважаючи на його заслуги у розробці нових 
систем письма, продемонстрував усьому світові скоріше те, як не треба 
створювати алфавіти на латинській графічній основі, коли в нові алфавіти 
було запроваджено велику кількість нових літер [3, 11, 22]. Це також, на 
наш погляд, хибний шлях створення латинізованих абеток, бо він створює 
додаткові труднощі для технічних засобів друку за межами даної країни, і 
взагалі суперечить західноєвропейській та світовій традиції.

Слід також звернути увагу й на естетичний бік транслітерації, бо вона 
розрахована насамперед на широке практичне вживання, а тому є другим 
українським правописом, фактично, українським варіантом латинки. Тому 
українські написи у будь-якому національному латинописному тексті не 
повинні виглядати монстрами, особливо це стосується німецької мови з її 
занадто громіздкими сполучення типу sch, scth тощо. Не повинно бути у 
новій транслітерації «заумних» діакритичних знаків або сполучень. Не варто 
вживати як літери чи діакритичні знаки лапки, двокрапку (вісарїу), інші 
допоміжні символи.

Ще О. О. Реформатський рекомендував уживати у транслітерації такі 
додаткові літери, які «наявні у нормальних алфавітах народів, що 
користуються латинкою», без жодних «особливих пунсонів» [14 : 100], 
аби зробити новий алфавіт легким для засвоєння.

Говорячи про принцип української транслітерації, зазначимо, що вона 
має бути більш фонетичною, ніж традиційна українська абетка. Адже 
остання, на відміну від, скажімо, сербської кирилиці, де кожний звук 
зображується не більше ніж одним літерним позначенням, не є суто 
фонетичною, бо там є йотовані літери, які частково дублюють нейотовані 
голосні та літеру й. Тому варто продемонструвати співвідношення
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української латинки не тільки з українськими літерами, а й з українськими 
фонемами (див. Додаток 3 [4, 18, 21].

Слід також урахувати умови транслітерації, висунуті О. О. Реформатсь
ким: 1) інтернаціональний характер; 2) однозначність 3) оборотність, тобто 
можливість переводити назад в оригінальний напис; 4) регульованість 
елементарними правилами, для засвоєння яких не вимагається знання мов, 
правил національних орфографій, ані знайомства з лінгвістичною 
термінологією. «Така система письма не пов'язана з асортиментом певної 
латинописної мови й може бути'побудована на принципах економної та 
послідовної графіки» [14 : 97].

Від себе хочемо додати ще одну умову - універсальність пропонованого 
варіанта, тобто він повинен мати дуже широке поле функцій: від 
фонематичної транскрипції українських слів у науковій літературі до 
практичного вживання у різноманітній документації.

В основу української транслітерації може лягти латиниця чеського 
зразка, а в основу телеграфного варіанта - польський варіант латинки.

Виходячи з цих методологічних засад, можна розробити проект 
можливого транслітераційного стандарту.

1. Доцільно спершу порівняти алфавіти різних мов (у нашому випадку 
- це англійська, німецька, французька, румунська, угорська, чеська, польська, 
сербохорватська та литовська мови) (див. Додаток 1, а також [1, 2, 9, 15, 
17, 22, 25]. По-перше, впадає у вічі суттєва розбіжність цих алфавітів, 
відзначав Л. В. Успенський [19 : 53-55]. По-друге, жоден з них не відбиває 
повністю особливості українських звуків. Наприклад, лише в польській 
мові наявний звук, що відповідає українському и. Певен, що варто 
запозичити польський варіант написання у. До того ж у багатьох інших 
мовах цей звук досить близький до українського и і тому не слід передавати 
його через і або е.

2. Навряд чи доцільно українські африкати передавати поєднанням літер 
(хоча це для окремо взятої мови могло бути більш прийнятним), якщо на 
європейському терені вже давно функціонують усталені варіанти. Тому 
букву ц варто передавати через с, ч - через (, щ - через $(. Тоді для ж 
доцільно застосувати чеський і хорватський варіант 2. Звідси українське 
дж передається через d2.

3. Правильно було б диференціювати звук в на початку та в кінці 
складу. Це добре засвідчить писемна передача в на початку складу через v 
і в кінці складу (слова) через w. Тому наша столиця мала б такий вигляд 
написання: Kyiw. Отже, буква W засвідчує приглушеність звука [в] в кінці 
складу та його сонорний, напівголосний характер. Проте доцільність 
диференціації алофонів [v] та [w] - це предмет окремої дискусії через те, 
що звук [w] ніколи в українській мові не стоїть перед голосними.

4. З метою фіксації пом'якшення приголосного слід застосовувати 
діакритичний знак ( ' )  праворуч від літери, наприклад, Ігруп'. Враховуючи
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фактор неминучого пом'якшення приголосних звуків перед голосним і, 
пропонуємо знак пом'якшення у таких випадках не писати. Таким чином, 
враховується також існування напівпом'якшених приголосних як варіантів 
фонем. Для економії місця, та якщо це дозволяють технічні засоби, для 
літер с, s, z, п пом'якшення можна передавати також за допомогою акути, 
як це роблять поляки (відповідно, с, s, z,n). У китайському фонетичному 
алфавіті, наприклад, також дозволяється використання дублетних варіантів 
для ch, sh, zh та ng (відповідно - с, s, і , ц) «з метою скорочення тексту та 
економії часу» [16 : 43].

5. Йотовані звуки слід передавати через поєднання j із відповідними 
голосними. Стосовно йотованих голосних варто зробити ще одне уточнення: 
якщо даний голосний звук розташований після приголосного, то він 
передається через пом'якшення цього приголосного (наприклад, T'a(iw).

6. Звукосполучення кс можна передавати безпосередньо через ks.
7. Виходячи з принципів раціоналізму та уніфікації, пропонуємо не 

диференціювати сонорний звук j та нескладовий звук і. Тому в двох дещо 
неідентичних позиціях jabluko та kraj уживаються однакові літери.

8. Подовжені приголосні, що передаються на письмі через подвоєння, 
варто писати латинським шрифтом теж шляхом подвоєння.

Певні труднощі можуть виникнути при потребі передачі українських 
власних назв без діакритичних знаків (наприклад, телеграфний стиль). У 
цьому випадку можна запропонувати відповідні дублети: (  = cz (польський), 
X = sh (німецький) ( / і  небажано вживати zs - угорський варіант), бо є 
Rozsil'na, де зс читається окремо; з іншого боку, в нас майже ніколи не 
зустрічається сполучення сг), в крайньому разі - zx*, s = sz (польський); 
§( = szcz. Аналогічні дублети існують у багатьох алфавітах, наприклад, у 
німецькому (а=ое, б=ое, ii=ue, B=ss).

Проте такі дублетні варіанти слід уживати дуже обмежено, у крайніх 
випадках, коли технічні засоби друку або іншого способу передачі 
інформації дійсно не дають можливості використовувати діакритичні знаки.

Пом'якшення у спрощеному варіанті можна передавати через j після 
приголосного, що може стати навіть загальною нормою замість 
діакритичного знака пом'якшення, бо літери й та ь фактично дублюють 
одна одну: м'який знак ніколи не стоїть в українській мові після голосних, 
як і «йот» майже ніколи не стоїть після приголосних. Цікаво, що цей 
факт уперше було помічено слов'янським ученим Ю. Крижаничем понад 
300 років тому. У зв'язку з цим він пропонував вилучити з руського алфавіту 
літеру й і вживати замість неї ь та писати яряь, рєчь, слизь, ясмяе, тощо 
[6 : 76].

* У цьому випадку літеру х взагалі можна вживати як допоміжну для утворення 
шиплячих у спрощеному телеграфному варіанті (відповідно S=ax, б=сх, 2=zx, 
§(=sxcx), але це питання вимагає окремого розгляду.
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Саме так зараз уживають літеру j хорвати, де вона не тільки означає 
звук [j], а й виступає як «м'який знак» у сполученнях lj та nj. Проте, чи 
варто так робити стосовно української мови - це також справа окремої 
дискусії.

Головні пропозиції можна реалізувати в пропонованому алфавіті, що 
відповідає як українському, так і алфавітам багатьох інших європейських 
мов (див. Додаток 1-3).

Таким чином, транслітерація українського алфавіту латинкою має бути 
стандартизованою й універсальною.

Л. В. Щерба відзначив такі функції транслітерації:
1. Для ідентифікації особистості (на суді, в банку, у торгівлі, на пошті);
2. Для ідентифікації суден далекого плавання;
3. На географічних мапах і різного роду міжнародних списках 

населених місцевостей, у міжнародному поштово-телеграфному зв'язку.
4. У міжнародних бібліографіях, де за відсутності єдності транслітерації 

часто абсолютно неможливо знайти того чи іншого автора [20 : 119]. 
О. О. Реформатський додає: для «складання міжнародних прейскурантів 
та каталогів, проспектів доповідей на міжнародних конференціях і з'їздах 
тф ідентифікації особистості у галузі паспортизації» [14 : 9^].

Від себе додамо: для ведення різноманітної міжнародної документації, 
для написання українських адрес у міжнародних поштових кореспонденціях, 
для написання міжнародних телеграм українською мовою, для складання 
географічних та топографічних мап взагалі, для вживання українських 
власних назв у науковій літературі, енциклопедичних виданнях, різних 
довідниках, навіть у газетах, та інших часописах, у перекладах української 
літератури європейськими мовами і т. д. Виняток можна зробити лише 
для власних назв, які вже добре відомі за кордоном, і написання яких уже 
давно закріпилося в цих мовах (як, наприклад, назви деяких європейських 
столиць в англійській мові: Warsaw замість Warszawa, Prague замість Praha 
тощо), але робити це слід дуже обережно, інакше це може привести до 
різного роду розбіжностей і, як наслідок, - до плутанини та непорозумінь.

Тому український варіант латинки має бути стандартизованим та 
уніфікованим, тобто єдиним для всіх галузей, для всіх сфер життя. А через 
це українська латинська транслітерація повинна бути складовою частиною 
орфографії, національним варіантом латинки, фактично, другим 
українським алфавітом. Тому ми пропонуємо такі заходи, пов'язані з 
запровадженням транслітерації.

1. Внести відповідні доповнення до Закону про мови стосовно системи 
української транслітерації, згідно з якими ця система повинна бути єдиним 
способом передачі українських власних назв латинкою. Виходячи з цього, 
пропонуємо дублювати латинкою власні назви на шляхових дороговказах, 
назви вулиць у великих містах, топоніми на географічних та топоїрафічних 
мапах, тощо. Написи на товарних знаках теж повинні бути зроблені
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латинкою, особливо це стосується експортних товарів. Слід також 
дублювати назву країни латинкою на поштових марках, штемпелях тощо^ 
як це робиться в інших країнах з нелатинською графікою. Назви суден 
далекого плавання також повинні дублюватися латинкою.

2. Правила передачі українських слів латинкою слід закріпити у новому 
виданні «Українського правопису» окремим розділом.

3. Зробити систему української транслітерації обов'язковою для 
вживання в усіх установах України.

4. Запровадити обов'язкове вивчення української латинки в усіх 
навчальних закладах України, як це робиться у Китаї, Японії, Греції, Сербії 
та деяких інших країнах. З українським стандартним варіантом латинки 
слід також знайомити закордонну аудиторію там, де вивчається українська 
мова, насамперед це стосується діаспори.

5. Виходячи з першого, слід ідентифікувати правила передачі 
українських слів латинкою в Україні та в діаспорі.

6. Створити умови для передачі необхідних додаткових літер на 
комп'ютерах, друкарських машинках з латинкою, у друкарнях, на телеграфі 
тощо, скориставшись досвідом Чехії, Хорватії або Литви.

Особливу увагу слід звернути на топоніми в місцях компактного 
проживання, національних меншостей. Тут постає проблема: згідно з якими 
орфографічними правилами передавати ту чи іншу назву у третіх мовах. 
У цьому випадку також слід звернутися до наявного досвіду. В багатьох 
країнах для цього використовується орфографія державної мови. Тобто, 
наприклад, якщо в Україні є румунське село Ванчикауца, то передавати 
назву цього села в європейських мовах слід не в румунському написі 
(Vancicau^a), а за правилами української транслітерації, тобто Vancycauca. 
Це можна пояснити так: незважаючи на те, хто складає етнічну більшість 
у тому чи іншому населеному пункті, слід врахувати той факт, що даний 
населений пункт розташований на території України, де державною мовою 
є українська. Виняток можна зробити лише для мов-продуцентів, а також 
для тих мов, де історично склався традиційний національний варіант даного 
українського топоніма (наприклад, назву міста Чернівці можна й далі у 
німецькій мові передавати як Czernowitz, а в румунській мові - як Сегпаиф, 
але для всіх інших мов - тільки як Cemiwci). Так само, наприклад, румуни, 
передають у третіх мовах назви українських сіл на території Румунії в 
румунському варіанті написання. Ще один виняток можна зробити для 
кримськотатарських топонімів і передавати їх у третіх мовах у 
кримськотатарському варіанті, оскільки кримські татари мають власну 
державність лише на території України.

Щодо представників інших національностей, які є громадянами 
України, треба дати однозначну відповідь: передавати їх прізвища та імена 
у третіх мовах слід згідно з орфографічними правилами їх рідної мови, як 
це робиться в усіх цивілізованих країнах.
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Відповідники українських літер в алфавітах 
деяких європейських мов

Додаток !

№
п/п

Укр.
алф.

Англ.
мова

Нім.
мова

Рум.
мова

Франц.
мова

Угор.
мова

Поль
ська
мова

Хорв.
мова

Чеська
мова

Литов
ська
мова

Пропо
нований

укр.
варіант

і а а a a a a a a a a a
2 б b b b b b b b b b b
3 в V v,w V V V w V V V v,w
4 г h h h h h h h h h h
5 Ґ g g g g g g g g g g
6 д d d d d d d d d d d
7 е е e e e e e ' e e e e
8 є уе, іе je ie ye, ie je je, ie je je je, ie je
9 ж zh sh.j j j zs z, rz z z z z(zs,sh)
10 3 z z z z z z z z z z
11 и У У і У і У і У У У
12 і і і 1 і і і і і і і
13 ї Уі ji ii Уі ji ji ji ji ji ji
14 й У j 1 У j j j j j j
15 к k k c, k k k k k k k k
16 л 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 м m m m m m m m m m m
18 н n n n n n n n n n n
19 0 О 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 п Р P P P P P P P P P
21 р г r г г г r r r r r
22 с S s s s,c,c sz s s s s s
23 т t t t t t t t t t t
24 у U u u ou u u u u u u
25 ф f ' f f f f f f f f f
26 X kh ch h - h ch h ch ch ch
27 ц ts z,tz,c t ts c c c c c c
28 ч ch tsch, ci tch cs cz c c c 6(cz)
29 ш sh sch s ch s sz s s s s(sz,sch)
ЗО щ shch stsch sci chtch scs szcz sc sc sc sc (szcz)
31 ю yu ju iu yu, iu ju ju, iu ju ju ju., iu ju
32 я ya ja ia ya, ia ja ja, ia ja ja ja, ia ja
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Додаток 2

Написання обласних центрів України 
згідно з пропонованим стандартом

(у дужках вказані дублетні (телеграфні варіанти)

1. Kyjiw. 2. Sumy. 3. Charkiw. 4. Cemihiw (Czernihiw). 5. Donec'k 
(Donecjk). 6. Luhans'k (Luhansjk). 7. ZaporiZZ'a (Zaporishshja або 
Zaporizxzxja). 8. Dnipropetrows'k (Dnipropetrowsjk). 9. Odesa. І0. Kirovohrad.
l i .  ^ytomyr (Shytomyr або Zxytomyr). 12. Vynnyc'a (Vynnycja). 13. Riwne. 
14. Chmel'nyc'kyj (Chmeljnycjkyj). 15. Cemiwci (Czemiwci). 16. L'wiw 
(Ljviw). 17. TernopiF (Temopilj). 18. Simferopil' (Simferopilj). 19. Luc'k 
(Lucjk). 20. UZhorod (Ushhorod або Uzxhorod). 21. Cerkasy (Czerkasy). 
22. Cherson. 23. Mykolajiw. 24. Poltava. 25. Ivano-Frankiws'k (Ivano- 
Frankiwsjk).

Додаток 3

Співвідношення звуків української мови та знаків транслітерації

Звуки Українська
латинка

Міжнародна
транскрипція Звуки Українська

латинка
Міжнародна

транскрипція
б b b дз' dz' dz
д d d ч б У
д' d' d, Ц с ts
Ґ g g ц' с' t?
п Р P м m m
т t t н n n
т t' t, н' n' Д

к k k в v,w v,w
ж Z 3 л 1 1
3 z z р г r
3* z' z р' г' г
г h 9 л' !' 1

ф f f j j j
ш S J і і і
с s s и У і
с' s' 9 е e e
X ch X У u u

дж dZ о 0 0
дз dz dz а a a
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Додаток 4

Співвідношення алфавітів сербохорватської мови

Таблиця 1. У порядку кирилиці
К Л К л К Л
а а j j с S
б b к к т t
в V л ! h с
г g Jb и У U
Д d м m ф f
Ь d н п X h
е е Нз nj ц с
ж X О о ч б
3 z п Р V dz
и і . . р . . г ш S

Таблиця 2. У порядку латинки
Л К Л К л К
а а g г О О
b б h X р п
с ц і и г р
б ч j j S с
с h к К $ ш
d д 1 л t т
dX V !j л U У
d ь m м V в
е е n н Z 3
f ...Ф Нз X ж

Додаток 5

Китайський фонетичний алфавіт

Таблиця і. Китайський фонетичний 
алфавіт у загальному вигляді

а а п не
b бе 0 о
с це р пе
d де q цю
е е г ар
f еф S ес

g ґе t те
h ха U У
і і V ве

j дзе W уа
к ке X си
! ел У йа

m ем Z дзе
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Таблиця 2. Співвідношення китайського фонетичного алфавіту 
та системи Паладія Кафарова

кит.фон.алф.
кирилиця 

П. Кафарова
кит.фон.алф. кирилиця 

П. Кафарова
а a ai ай
b 6 ei эй
с Ц ао ао

ch 4 OU оу
d Д ап ань
е Э еп энь ^
f Ф ang ан

g г eng эн
h X ong ун

і и ia я

j цз(и) ie е(ие)
k к iao яо
і л iou ю

m м iu еу
n нь ian янь

ng н in инь
0 О iang ян

P п iong юн

q ц(и) ua уа
r ж, эр (л) uo уо
s с uai уай
sh ш uei уэй
t т ui уй
u У uan уань
u юй uen унь
V в uang уан
w У ueng уэн
X С(и) ue юэ

У й uan юань
z 3 un юнь

zh чж
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Додаток 6

Латинська транслітерація у японській мові

1. Kunrei-siki :

а ка sa ta na ha ma ya ra wa ga za da ba pa

і кі S! ti ni hi mi У' ri gi zi zi bi P'

U ки SU tu nu hu mu yu ru gu zu zu bu pu

е ке se te ne he me ye re ge ze de be pe

0 ко so to no ho mo yo ro (wo) go zo do bo po

а куа sya tya nya hya mya rya gya zya bya pya

U куй syu tyu nyu hyu myu ryu gyu zyu byu pyu

0 куо syo tyo nyo hyo myo ryo gyo zyo byo pyo

п

2. Hepburn

a ka sa ta na ha ma ya ra wa ga za da ba pa

і ki shi chi ni hi mi Уі ri gi ji ji bi pi

и ku su tsu nu fu mu yu ru gu zu zu bu PU

e ke se te ne he me ye re ge ze de be pe

0 ко so to no ho mo yo ro (wo) go zo do bo po

a kya sha cha nya hya mya rya gya ja bya pya

и kyu shu chu nyu hyu myu ryu gyu ju byu Pyu

0 kyo sho cho nyo hyo myo ryo gyo jo byo pyo

п (п е р е д Ь ,т ,р -т )

Довгі голосні в обох системах транслітерації або подвоюються, або 
зображуються за допомогою діакритичного знака Q  за винятком довгого 
«і», яке завжди подвоюється: а=аа, е=ее, б-оо, u-uu. Довгі приголосні 
завжди подвоюються.
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Додаток 7

Правила передачі російських слів засобами латинської графіки

російські
літери АН СРСР ISO Бібліотека 

Конгресу США
а а a a
б b b b
в V V V
г g g g
Д d d d
е е*,je** e e
ё 'о*, jo** ё -
ж X X zh
3 z z z
и і, ji*** і і
й j j -
к k k k
л 1 і 1
м m m m
н n n n
0 0 0 о
п P P P
р r r г
с s s s
т t t t.
У u u u
ф f f f
X ch h kh
ц c c ts
ч ( ё ch
ш $ S sh
щ §( § shch
ъ випускається
Ы У У У
ь ' ' '****
Э e ё e
ю 'u*, ju** a yu
я 'a*, ja** a _______X2_______

*після приголосних
**на початку та перед голосними
***після м'якого знака
****на кінці не позначається
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(AM. йякулямкя (^яя)

УКРАЇНСЬКА ЛАТИНКА: ВІДТВОРЕННЯ БЕЗ 
СПОТВОРЕННЯ

Не без труднощів, але послідовно і невідворотно опановує українська 
мова всі сфери, необхідні для її повноцінного функціонування нарівні з 
іншими світовими мовами. Незалежність нашої держави ставить якісно 
нові вимоги до мови, і тут дуже гостро постає проблема «експортного» 
написання власних назв. Ми досі не маємо чітких правил, як написати 
прізвище чи адресу, щоб не заплутувати світову громадськість. Донедавна 
слово перекладалося російською мовою, а з неї - англійською, німецькою, 
французькою, тощо. Так з'явилися Kiev (Kiew), Khar'kov, Chernobyl, 
Zaporozhye, Goioseevo (українською - Голосієве!), Levoberezhnaya, Nikolaev, 
Andreev та багато .інших покручів [1].

Існує думка, що для кожної чужої мови ми повинні запровадити окре
му транслітерацію і мати, таким чином, кілька різних написань одного й 
того ж слова. Втім, це тільки узаконює меншовартість однієї мови порівняно 
з іншою. Крім того, це ускладнює переклад і навіть спричинює юридичні 
незручності і казуси типу «Мартин Боруля». Особливо прикро, коли 
змінюється перша буква: Shevchenko - Chevtchenko. Так породжується і 
плутанина в інформаційних банках (цитат-індексах). І, нарешті, спо
творюється звучання слова, оскільки в інших мовах і фонетика, і правила 
читання відмінні. В англійській і французькій мовах деякі буквосполучення 
(зокрема аі, еі, ее, оо, оі) читаються зовсім не так, як пишуться, та ще й 
немає українських звуків [р], [г], «чистого» звука заднього ряду [и] та знака 
м'якшення; в іспанській немає [ж], [и] та м'якого знака тощо. Так Бярядяямй 
перетворився в Дяря2яяуя (фр.), Мяряжкояськмй - в Мярялкяяяю (ісп.), 
Укряіяя - в Юкряйм (англ.).

Народи Європи, які користуються латиною, пильно оберігають націо
нальне «я», записуючи власні назви завжди по-своєму, навіть якщо це не 
узгоджується з англійськими правилами: Schmidt, Cauchy, Badea. (У ро
звинених мовах світу є такий закон: їхня граматика не поширюється на 
правила читання чужих власних назв. Тому англієць читає німецьке ім'я 
Katja як Алмнл, а не /&мнжя.) І ми могли б так чинити. Щоправда, кирилиця 
здається багато кому китайською грамотою, тому тут було б доцільно піти 
на компроміс і ввести є д и н і  (для всіх мов) правила написання 
українських власних назв буквами англійського алфавіту - українську 
латинку (УЛ).

У нас є перевага, адже інші народи мають проблеми з «хвостиками» 
та діакритичними знаками, яких немає в англійській абетці і які не 
сприймаються програмою Norton Commander, необхідною для комп'ютерної
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обробки даних. Так, у Німеччині для власних назв та електронної пошти 
замість умляутів ввели двознаки (диграфи) ае, ое, ие. 1 на берлінському 
вокзалі назви Koln, Munchen передаються як Koeln, Muenchen. Французи 
взагалі замінили се на диграф ое. А ми можемо одразу почати в потрібному 
руслі, використавши «чисті» букви і застосовуючи двознаки.

Як усі культурні європейські народи, ми маємо відстоювати своє власне 
«я» в іменах і. назвах. ! не шукати «старших братів» - інакше нас не 
зрозуміють. Крім того, УЛ відразу усунула б велику кількість перекручень 
(Юкрейн) - адже читання має бути за українськими правилами, а не 
англійськими чи французькими. Вона допоможе спинити некеровану 
експансію англійської мови в українську: адресу чи ім'я можна буде 
написати все-таки своєю, а не чужою мовою.

Зокрема в паспортах нового зразка краще було б не транслітерувати 
прізвище, переклавши спершу російською, а потім французькою, а 
записувати його однією мовою - українською, але кирилицею і латинкою.

УЛ зручно застосовувати і для комп'ютерного листування, коли немає 
українського редактора (діаспора так уже робить - на жаль, без єдиних і 
чітких правил). Як показує світовий досвід, не завжди доцільно користу
ватися спеціальним редактором, якщо під рукою Norton Commander. 
Зокрема в Греції для електронного листування використовують рідну мову, 
але з англійськими буквами.

АБЕТКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛАТИНКИ

Аа - Аа, Бб - ВЬ, Вв - Vv, Гг - GH gh, Ґґ - Gg, Дд - Dd, Ее - Ее, Єє - 
JE je, Жж - ZH zh, Зз - Zz, Ии -Yy, H - Ii, Її - Ji ji, Йй - Jj (на початку 
слова, після голосної та апострофа), Кк - Кк, Лл - L1, Мм - Mm, Нн - Nn, 
Оо - Оо, Пп - Рр, Рр - Rr, Сс - Ss, Тт - Tt, Уу - Uu, Фф - Ff, Хх - КН kh, 
Цц - Сс, Чч - СН ch, Шш - SH sh, Щщ - SCH sch, Юю - JU ju, Яя - JA ja, 
Ьь - Jj (після приголосної).

У великих буквах-диграфах обидва елементи пишуться великими.
Апостроф ставиться для позначення твердої вимови перед йотованими 

(ja, ju, je, ji, jo): P'jatnycja, Pid'jarnyj, V'jun.
Чужі слова, якщо можливо, зберігають оригінальне (відповідне) 

написання: Gijon, Hyde Park, Wien, Paris, Helsinki, Washington, Firenze, 
Roma, Hamilton, Maxim, Mexico, Taganrog, Iljin.

Літері г відповідає gh, а не h. Адже h сприймається в англомовному 
світі як легеньке придихання (саме цим знаком воно передається в 
міжнародній транскрипції). Так часто позначається слабка зміна звучання 
попередньої приголосної: bh, ch, dh, kh, ph, sh, th. Двознак «gh» відбиває 
й факт перетворення індоєвропейського вибухового звука [g] в український 
фрикативно-гортанний [г]. Слід також враховувати, що гр. у , яка споріднена
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і українською г, відповідає латинська g. а не h, Навряд чи згодиться !рск 
!!исати своє прі звище !!а тереі!І Україї!и з Н, якщо скрізь 

він пишеться з початковою G. Тому с сподівання, що ия ідея знайде широку 
підтримку. Отже: Aghroprombank, Metroioghichna, GHennadij, GHryghori- 
()po!j.

Мабугь, не зовсім зручно передавати однією й тією ж буквою у зовсім 
різні звуки й та и, як не інколи роблять. Споріднені й та м'який знак 
(обоє близькі до і - адже в старослов'янській мові голосна ь угворювала 
склад і читалася як короткий [і]; крім того, йотована пом'якшує попередню 
приголосну) краще позначати буквою j - як і в інших слов'янських мовах 
(залежно від місця, вона віддає й та ь). Відзначимо зручність !ако!о 
розв'язання через те, що воно відбиває саму природу української мови, 
можна писати j на місці ь та й, і ми ніколи не помилимось. До того. ж. 
одразу зникають проблеми з пом'якшеннями припинених (як виявилося, 
апостроф дещо штучний і непереконливий у цій ролі). Так вдається 
уникнути найпоширенішої помилки іноземців - твердої вимови м'яких 
приголосних: Ukrajina, Kyjiv, Vinnycja, Vinnycja, Lucjk, Mykolajiv, Smaij- 
Stocjkyj, vuiyeja Zanjkovecjkoji.

Можна було б розглянути і варіант у - ои. Недоліком є громіздкість і 
незвичність, однак цей звук позначається диграфом ои в грецькій мові 
(звідси такий запис перекочував у французьку, а з неї - в англійську), і 
так позначався в старослов'янській. Крім того, літера u пов'язується 
англомовним світом зі звуками [йу] та [а]. Отже, можна було б обмежити 
вживання у - ои серединою слова (для української мови буквосполучення 
оу невластиве).

Буква щ передається спрощено, оскільки сч в українській мові не 
зустрічається.

Для наочності проведемо порівняння пропонованого варіанта УЛ з так 
званими бінарними транслітераційними схемами, тобто такими, які 
«прив'язують» українську мову до якоїсь іншої, найчастіше англійської. 
При цьому спиратимемося переважно на одну з найдосконаліших схем 
такого типу, запропоновану Б. Ажнюком [2].

і. «Старший брат».
Тільки-но ми позбавилися російської «опіки», а нам уже пропонують 

нового «старшого брата» - тепер «в особі» англійської мови. (Часто 
посилаються на поширеність англійської мови. А якщо завтра такою 
світовою мовою стане французька, німецька чи китайська? Введемо нові 
правила?) Чи варто виявляти свою окремішність у такий спосіб і «бігти 
попереду прогресу»? Усі народи світу оберігають свої власні назви - і не 
спотворюють їх комусь на догоду, керуючись правилом «Ignorantia non est 
argumentum.» Адже нації утверджуються в світі великою мірою за 
допомогою мови (ми це добре відчули, маючи такого активного північно-
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східною сусіда). З чим же вийде в світ Україна? 4 вічно шддсгими. 
«Ху!ОряНСЬКОЮ» МОВОЮ ЧИ З МОВОЮ !!ЄЗа.1ЄЖ!!ОЇ держави? Без перебільшень, 
українська мова - одна з найвиразніших і найбагатших мов світу. Так. на 
слово <тморм;мм вона мас нонад сто синонімів, а можливості словотворення 
просто безмежні (недаремно так важко перекладати з української - інші 
мови не мають таких розкішних можливостей). Чи ми подбаємо про гідне 
місце рідної мови у світі, а чи запопадливо рівнятимемось на недосконалу, 
понівечену колоніальною вимовою англійську? Здається, ми починаємо 
розуміти, яким великим лихом є зросійщення. Та не менш руйнівним для 
нашого менталітету була і лишається відокремленість України від світу. 
(Ось приклад такої відокремленості. Журнал для вчителів «Українська мова 
і література в школі», 1993, № 11, с. 60-61 стверджує, що в «сучасній» 
українській мові слово «дисоціація» - «непрефіксальне». Отже, в усьому 
СВІТІ <)мс0ц;яцїя, ЯСОІРЯЦІЛ, (ДІЯЛЬНИЙ - однокореневі слова, і тільки ми 
маємо тут аж три (українських!) корені: дисоц, асоц- і соц-). Ми довго 
були за «залізною заслоною» - і ось уже українцям потрібно доводити їх 
право на самосвідомість і національне «я», тобто те, що було і є аксіомою 
для духовно вільних народів. Отже, УЛ - це принциповий вибір зрілої 
національної самосвідомості.

2. Синдром «Мартина Борулі».
Прийнявши кілька подвійних схем (для кожної мови - свою!), ми тим 

самим запровадили б кілька прізвищ однієї й тієї самої людини, що 
неприпустимо з правничої точки зору. До того ж, навряд чи практично 
можливо виробити (за короткий час!) транслітераційні правила для всіх 
(!) мов світу. А вживаня англійської мови як посередника зводиться до 
проблеми «старшого брата» й ображатиме національну гідність не лише 
українців, а й інших народів. Зі свого боку, УЛ вводить єдині, чітко 
визначені правила і не породжує таких проблем.

3. Правило «бур'яка».
Прочитання українських слів у звуковому складі чужої мови - це 

неминуче нівечення нашої вимови. Як наслідок, порушується принцип 
зворотності транслітерації, тобто відновлення слова після перекладу з іншої 
мови на українську. Так, в англійській майже не зустрічається м'якшення, 
а букви і та у мають тотожне звучання. Тому в схемі Ажнюка зникає 
відмінність між прізвищами %%?нмй та %%жй, а Дурлчяк прочитується хіба 
що як Д'юр'лчзк fBuriachok). На місці йжнмц; постає Днинцьд.

На противагу цим покручам, УЛ вводить у к р а ї н с ь к і  правила 
читання (а не, приміром, англійські). Тому і - це звук [і], у - звук [и], j 
пом'якшує попередню приголосну, а апостроф скасовує таке пом'якшення. 
Burjak, Bur'jan, Vinnycja прочитуються по-українському. CHomyj і CHomij 
здобувають особистість. З'являється і омріяна зворотність. До речі,
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внаслідок «правила бур'яка», вимова за схемою Ажнюка навіть не ближча 
до англійської, ніж вимова за УЛ.

Звичайно, кожний народ все одно спотворюватиме слова на свій лад. 
Але ми повинні подати свої назви правильно і якнайближче до істини, не 
закладаючи ці спотворення з самого початку, і не слід забувати, що 
визначальним є все-таки запис.

Транслітерації іншими мовами породжують ще більші проблеми. Так, 
у французькій важко відтворити [и] (Яїмя - Keiv?), є труднощі з [с], [щ] і 
треба слідкувати, щоб не виникала назалізація; в італійській - [ж], [ш], 
[щ], [х] та [и]; у німецькій - [и], [с] (Опус стає Шигусам), [ш] та [щ] 
(надто громіздкі записи).

З іншого боку, можна запропонувати, наприклад, у схемі Ажнюка 
прочитувати слова не за англійськими правилами. Але ж, якщо бути 
послідовним, то прочитування українських слів, написаних буквами 
латинської абетки, за українськими ж правилами, - це, за визначенням, 
головна засада УЛ. У деяких схемах вводять апостроф (") для позначення 
твердої (української) вимови. Це також не що інше, як часточка УЛ. 
А простий апостроф ( ' ), який часто застосовується в таких схемах для 
м'якшення, є відхиленням від англійського запису, тобто непослідовною і 
незграбною спробою частково ввести українське читання.

Отже, пропонована абетка української латинки спирається на законо
мірності та особливості нашої мови і вводить єдині, науково обґрунтовані 
правила відтворення знаків кирилиці. Як видно з наведених прикладів, це 
єдиний спосіб зберегти автентичність нашої вимови, який забезпечує 
зворотність передавання українських власних назв і не породжує юридичних 
казусів.

Так, ідея УЛ уже застосовується - явно (в картографічних виданнях та 
електронному листуванні) чи неявно (у «покращених» двоїстих транс- 
літераційних схемах). Мабуть, уже час ввести, на рівні державної поста
нови, правила відтворення українських літер знаками латинського алфавіту. 
Це необхідно для ведення справ і для документів (особливо паспортів). 
Не можна чекати, поки у світі стануть традиційними такі спотворення 
наших власних назв (як Юкрейм), що «під них» важко буде вигадати якісь 
логічні правила. Треба діяти зараз, поки маємо можливість ввести УЛ на 
науковому ґрунті.

1. Інші приклади див. у статті: Ажнюк Б. М. Українські власні назви
(антропоніми й топоніми) в англійському написанні.// Мовознавство. -1993. - №!. 
-С. 3-15.

2. Там же.
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Андрій Горняткевич (EdMOHMIPH, Альб^рАДЯ, ^ААЯ^)

ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ 
АНТРОПОНІМІВ І ТОПОНІМІВ 

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Як і в багатьох західноєвропейських мовах, передавання більшості 
українських фонем у англійській мові не викликає особливих труднощів. 
Українське а можна передати латиничним а, б буде відповідати б, д - d, е 
- е, м - т ,  т - t і т.д. Звичайно, у вимові чужинців ці фонеми можуть 
звучати дещо інакше, як в українській мові, але на практичному рівні їх 
можна сприйняти як ті самі фонеми, а то й алофони.

Розгляд системи англійських фонем одразу виявляє певні труднощі. 
Англійська мова має цілу низку літературних діалектів, тобто, таких 
діалектів, що вважаються літературними в якійсь країні (Великобританія, 
Австралія, Нова Зеландія, Індія, Південна Африка, Канада, США і т.д.), 
отже, літературною мовою, але між ними існують суттєві відмінності. Щоб 
не згубитися серед подробиць, тут розглядатимуться тільки південно- 
англійський і північноамериканський діалекти. Система приголосних у них 
однакова [5:129,7:24,9:206-7]. Система голосних тим ускладнена, що деякі 
мовознавці розглядають довгі фонеми як довгі фонеми, а інші як дифтонги. 
Таким чином, кількість англійських голосних фонем, залежно від діалекту, 
може вагатися від десяти (північноамериканський) [5:129] до чотирнадцяти 
(південноанглійський) [8:24]. Це не викликає особливих труднощів, бо нам 
доведеться вмістити в цю схему тільки шість українських голосних фонем. 
Більша проблема полягає в тому, що одну й ту саму англійську фонему 
можна, залежно від етимології, написати різними літерами. Отже, дово
диться вибрати одну з можливих графем і вживати тільки її для передачі 
тієї чи іншої української літери.

Зіставлення схеми англійських та українських голосних і приголосних 
фонем виявляє між ними більше спільного, ніж відмінного:

Англійські голосні фонеми (тут пропонуємо дещо узагальнену схему)

передні центральні задні
високі і: и:

і и
середні е: з: о:

е з 0
низькі ж а
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В англійській графіці вони пишуться дуже по-різному, але найчастіше 
це такі написання:

і/ее
УУ

u/oo
u

е/а er o/ow
е
а

e/u
a

0

приголосні фонеми
губні зубні альвеолярні :палатальні задньоязикові

проривні р b t d k g

злитні '  5
щілинні f V О б s z $ z [x]* h
дрижачі
бокові

г
!

*-

носові ш п
ПІВГОЛОСНІ W

В англійській графіці вони пишуться так:
j

р b t d
ch j/g

k/c g

f  v th th s z 
r  
!

sh s [chi h

m
w

f5:!29, 7:24, 9:206-7]

n
y/i

"g

Українська мова. (Уживаємо тут латиничну транскрипцію, щоб 
фонематичне зіставлення було нагляднішим.)
Голосні фонеми

і u
У
е о

а
передаються такими кириличними графемами

і У
и
е о

а

*Фонема (х) виступає тільки в запозичених з шотландської (ioch — озеро), 
німецької (Bach), чи деяких інших мов, але не раз вимовляється як /к/.
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Українські приголосні фонеми
р b t d k g

'  J 3
І V s z § X X h

г
!

m n

звичайно пишуться так:
j

п б т д к ґ
ц дз ч дж

ф  В С 3 ш ж X г
р
л

м н
й

[3:54, 2:132, 1:410-12]

За винятком /j/, тут подано тільки тверді приголосні фонеми, але, як
відомо, кожна з них може бути м'якою або пом 'якшеною. М'якість
позначається або йотованими голосними літерами є, ю та я, у деяких
випадках літерою і, або знаком м'якшення ь. Наведеними йотованими 
літерами і ї  позначаємо також комбінацію фонеми /j/ плюс голосний звук 
на початку слова, після голосних літер або апострофа.

Категорія «м'якість - твердість» приголосних у англійській мові на 
фонематичному рівні відсутня, отже, українські м'які фонеми треба 
позначати якимись спеціальними засобами в англійській графіці.

З наведених таблиць видно, що для більшості українських фонем 
існують англійські відповідники і їх транслітерація не викликає особливих 
труднощів. Таким чином, для українських голосних фонем можна подати 
таку схему транслітерації:

і и е а о у
і у е а о u

[4:92].

Якщо говорити про транскрипцію, українське и не раз передається як 
і, але тоді і треба передаватя як ее. Так само українське у довелося б 
писати оо (бо ж u читалося б як /з/ або /а/).

Більшість приголосних фонем не викликає ніяких труднощів, бо 
українським

п б т д к ґ ф в с з г л р м н
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відповідають
p b t d k g f v s z h l r m n .
Справа з приголосними настільки ускладнена, що в англійській графіці 

немає способу позначити м'які фонеми і деякі приголосні фонеми.
М'якість приголосних фонем перед голосними звичайно передається 

так само, як і фонема /j/, тобто літерами і або у. В кінці слова та перед 
приголосними вона або взагалі не позначається (у популярніших виданнях), 
або передається апострофом (зокрема в бібліографіях).

В англійській мові існує звук, що нагадує українське ц і звичайно 
пишеться ts, але всі мовознавці розглядають його як сполучення двох 
фонем, а не як злитий. За аналогією, українське дз передається 
сполученням літер dz. * ^

Фонеми /б/ та /5/ в англійській графіці передаються сполученнями літер 
ch та sh. Фонема /X/ виступає в англійській мові тільки в середині слова, в 
першу чергу в морфемі -sure (pleasure, measure, leisure), отже, пишеться 
літерою s. Це зрозуміло, не розв'язує проблеми, бо тією літерою вже 
передаємо українське с. Тому, за аналогією до ш - sh, українське ж 
передається сполученням zh, а дж як dzh. Щ  тоді передається літерами 
shch.

Українське р вимовляється інакше, ніж англійське г, але їх можемо 
розглядати як ту саму фонему.

Як зазначалося, в кількох запозиченнях /х/ передається сполученням 
літер ch, але оскільки воно насамперед означає фонему /с/, це написання 
тут не можна вживати. За аналогією до латинського ch (тобто /к/ плюс 
придих), уживається написання kh.

На початку складу англійська фонема /j/ звичайно пишеться літерою у 
(York, young), а після голосного або тією самою літерою (boy, play), або 
літерою і (rain, void). На цьому тлі створено дві традиції передавання 
української фонеми /j/, але з кожною пов'язані певні труднощі. Якщо 
вживати у, воно плутатиметься з и, а якщо і, то знову з і. Морфофонемою 
{j } також позначають м'якість приголосного перед голосним (пор. йотовані 
голосні в українському письмі). Таким чином, українські йотовані голосні 
літери передаються сполученням однієї з наведених літер плюс голосна. 
Прийнялася традиція в тій системі, яка передає /j/ літерою і, що українське 
ї  пишеться так само латиницею, тобто ї, якщо технічно можливо, або просто 
і. Це, звичайно, може викликати труднощі. Як, наприклад, читати заголовок 
книжки Radii - «Радії» чи «Радій»?

Отже, створено дві системи транслітерації. У Великобританії /j/ завжди 
передається як у, а в США існують дві системи. Одна, транслітерація 
Конгресової бібліотеки (Library of Congress, LC), уживає в основному і, а 
друга, Топонімічної Ради США (US Board on Geographic Names, BGN), 
уживає у. Система Конгресової бібліотеки була створена спершу для
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російської мови (для якої вона непогано підходить), а тоді застосована до 
інших «кириличних мов», зокрема української [10]. У цій системі, щоб 
відрізнити літеру, яку передають двома, від тих випадків, коли дві літери 
в транслітерації означають і дві літери в оригіналі, у першому випадку дві 
літери з'єднують угорі дужкою. Так жага транслітерується zRaha з дужкою 
над zB, а згага так само, але без дужки zhaha. Й відрізняють від і, 
поставивши гачок над літерою ї, а над ї  ставлять дві крапки.

Два важливі довідники за редакцією В. Кубійовича - двотомна «Ukraine: 
A Concise Encyclopedia» та п'ятитомна «Encyclopaedia of Ukraine» уживають 
гібрид цих систем транслітерації. У них йотовані літери є, ю, я та й 
передаються як ye, уи, уа та у на початку слова, а як іе, іи, іа та і деінде, 
ї  транслітерується як ї, а ь пропускається. У цих працях не передбачено 
якоїсь розв'язки комбінації ьо, отже, Хвильовий пишеться як Khvylovy. 
Правда, у гаслах після прізвища, написаного цією системою транслітерації, 
подається воно також, якщо інакше, і в славістичній системі. У мовознавчих 
статтях цих енциклопедій уживається виключно славістична транслітерація.

Географи й журналісти вживають передусім систему BGN, а історики 
та літературознавці - систему LC, але звичайно без діакритичних знаків. 
Для мовознавців обидві системи незручні й вони вживають так звану, 
славістичну транслітерацію, побудовану на чеській графіці. Вони 
відрізняються від своїх європейських колег тим, що х транслітерують 
літерою х, а не ch.

Ці системи можна зіставити в таблиці.
укр. LC BGN slav.

а а а а
б b b b
в V V V

г h h h
Ґ g g g
Д d d d
е е е е
є !Є ye je
ж zR zh z
3 z z z
и У У У
і і і і
ї ї Уі ji
й ї У j
к k k k
л і і 1

57



м m m m

н п n n

0 0 0 0
п Р P P

р г г г

с S s s

т t t t

У U u u

ф f f f

X іЖ k h x /c h

ц ts ts c

ч c h c h 6

ш Ж sh §

щ slic h sh c h
ь ' '

ю ш y u ju

я l a y a ja

В англійській мові /v/ та /w/ - окремі фонеми, коли в українській 
вони алофони. Дехто використовує наявність двох англійських графем, 
щоб передавати відповідні звуки української мови у транскрипції, напр: 
Wsevolod. Трапляються і систематичні відхилення від цих норм, передусім 
у прізвищах на -ський, -цький і т. д., які дуже часто спрощують на -sky: 
Hrushevsky, і навіть Bahry.

Хоч фонетична система англійської мови дуже сильно відрізняється 
від української, але, за деякими винятками, англійською графікою можна 
зручніше передати звуки української мови, як, наприклад, німецькою, 
французькою чи іспанською. Лишається проблема, що точно передати 
українську графіку можна тільки за допомогою діакритичних знаків, а 
англофони (як у Канаді називають тих, що говорять англійською мовою) 
мають велику нехіть до них. На друкарських машинках їх, як правило, 
немає, на комп'ютерах їх треба спеціально вмонтовувати, а в книжках чи 
газетах їх майже не видно. Все ж таки, навіть при обмеженнях систем LC 
чи BGN у більшості випадків можна легко розібратися, яким повинен бути 
український текст. Оптимальною системою., звичайно, є славістична.

І. Жовтобрюх М. А. Український алфавіт. Принципи орфографії. Сучасна 
українська літературна мова. 1. Фонетика. - К., 1969. - С. 402-17.
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/. Я. Агулець (Київ)

ПРОТИ ПЕРЕКРУЧЕНЬ, СПРОЩЕНЬ 
І НАДМІРНОСТЕЙ ПРИ ВІДТВОРЕННІ 

УКРАЇНСЬКИХ ОНІМІВ 
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

З відомих усім причин, пов'язаних з кількавіковою колоніальною 
залежністю України від іноземних держав, усі наші топонімічні назви 
передавалися виключно мовами володарів тієї чи іншої частини України. 
В абсолютній більшості випадків наші автохтонні прізвищі й особливо 
імена також передавалися й досі продовжують почасти передаватися не в 
українській або в спотвореній українській звуковій структурі. Особливо 
багато таких спотворень поширено та навіть надовго закріплено й засвоєно 
всіма мовами світу в російській перекладацькій транскрипції чи 
транслітерації. Деякі з цих назв настільки вкорінилися в усіх мовах, що з 
виправленням їх іншомовної (через мову-посередник) звукової форми 
навряд чи вдасться скоро впоратися. Наведемо для прикладу такі топоніми 
в англійській транслітерації як Kiev, Kakhovka, Nikopol, Ternopol та ін.

На превеликий жаль і сьогодні, понад три роки після остаточного 
проголошення і закріплення незалежності України, її оніми в іншомовних 
засобах масової інформації продовжують безперешкодно вживатися не в 
своїй справжній національній звуковій формі. Скрізь і всюди через потужні 
російські центри масової інформації, пю мають ще вагомий вплив на Заході, 
читаємо і чуємо Kharkov, Chernigov, Lvov, Rovno, Gonchar, Alexey, Grigor, 
Sergey і т.д. Ще страшніше, що ці та інші оніми за вже виробленою чи 
власне за встановленою колись метрополією системою продовжують 
безперешкодно існувати в підручниках іноземних мов, виданих величезними
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тиражами у Москві й тодішньому Ленінграді для всіх типів шкіл України. 
Ці підручники, частково перекладені для середніх шкіл, але з незміненими 
текстами й онімами типу Sergey, Nikolayev, Kharkov, Kiev і т.д., ще довго 
будуть використовуватися і впливатимуть на наших школярів та студентів. 
Отже, переклад українських власних імен через російську мову-посередник 
продовжуватиметься і далі. Швидких змін у справі перекладу онімів, 
принаймні у шкільній системі, найближчим часом не передбачається ще й 
тому, що наша лінгвістична й перекладацька наука ще не виробила і не 
запропонувала єдиних і чітких правил адекватного відтворення/перекладу 
українських онімів різними іноземними мовами, а найперше, звичайно, 
англійською мовою, що є сьогодні мовою міжнародною. Адже коли власне 
ім'я людини або географічна назва передані у правильній звуковій чи 
орфографічній і звуковій формі англійською мовою, вони будуть більш- 
менш правильно або й зовсім правильно передані через цю мову-посередник 
і всіма іншими чи принаймні більшістю мов світу.

На жаль, і це треба ще раз підкреслити, досі всебічно обгрунтованої 
системи відтворення українських онімів навіть найпоширенішою в світі 
англійською мовою ще не створено, хоч деякі кроки в цьому напрямку за 
кордоном і в Україні вже зроблено. Так, незалежно і може навіть одночасно 
в США (Бібліотека Конгресу) і в Україні з'явилися пропозиції щодо правил 
передачі українських приголосних латинкою. Наприклад, українські 
приголосні, що не мають прямих відповідників в англійській фонетичній 
системі, пропонується передавати так: r-h, ж-zh, ц-ts, x-kh, ш-sh, ч-ch, tch, 
щ-shch, й-у. Відповідно пропонувалося передавати і деякі голосні, 
наприклад: ю-yu, я-уа, є-уе, ї-уі, уу.

Щоправда, ці вже відомі деяким перекладачам правила зовсім не були 
відомі чи ігнорувалися більшістю перекладачів, зокрема перекладачами та 
редакторами газет і журналів, радіо і телевізійних передач Росії. Тому 
перекладалися та й зараз часто перекладаються у російських видавництвах 
наші Григір Тютюнник, Драгоманов, Гончар, Чернігів і т.д. як Grigir, 
Dragomanov, Gonchar, Bogomolets, Chernigov, Lvov і т.д. Таким чином 
відкидається звукова відмінність української мови, оскільки наш звук [г] 
передається звуком [g], як це властиво російській мові.

Разом з тим в американській, як і в* деяких наших системах 
відповідників українським приголосним, не вводиться (згідно із старим 
радянським правописом) літера (і звук) ґ. Отже, ніби не передбачено 
існування в українській мові таких прізвищ як Ґудзь, Ґалаґан, Ґерґуль і 
багатьох іншомовних онімів, що мають цей звук (пор. Грюмудльд, Г/лн, 
Гросяенор).

В американській конгресовій системі транслітерації наведений також 
відповідник для закінчень українських власних імен. Пропонується, зокрема, 
передавати звукосполучення ий подвоєним уу: Kutsyy. Ця система,
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продубльована відповідно і дія деяких інших слов'янських мов, не враховує 
наявних в українській та в інших споріднених мовах складніших випадків. 
Наприклад, обійдені зовсім подвоєння приголосних, що передають в 
українській мові довгий звук (пор. ж':а, н':а, т':а).

Цілком зрозуміло, що звукова (компонентна) структура українського 
іменника-власної назви далеко не завжди накладається «трансплантуванням» 
в англійську звукову структуру. Звідси часті випадки, коли мова перекладу 
неспроможна передати певні звуки чи особливості деяких звуків мови 
оригіналу. Залишається використовувати найближчий або наближений за 
певними артикуляційними характеристиками аналог звука фонеми мови 
перекладу. Такі звуки спостерігаються практично в кожних двох мовах і 
навіть у літературних різновидах тієї самої мови, як, наприклад, в 
американському й британському варіантах англійської мови чи у варіантах 
німецької мови Австрії, Швейцарії, Німеччини.

Відсутність у непоодиноких випадках еквівалентних відповідників у 
системі звуків мови першотвору і мови перекладу робить ідею вироблення 
спільної для всіх західноєвропейських мов систему буквенних відповідників 
можливою хіба що на рівні частини приголосних звуків. Хибність такої 
ідеї знаходить переконливе підтвердження і в практиці передачі звукової 
структури багатьох українських імен, прізвищ та географічних назв 
англійською мовою. Треба враховувати при цьому і те, що в різних 
європейських мовах одне й.те саме буквосполучення може передавати зовсім 
інші звуки, як, наприклад, ео, еи, іе, еі, ие в англійській, німецькій чи 
французькій мовах. Коли при цьому врахувати, іцо кожна мова має тільки 
їй властиві звуки, як, наприклад, англійська з її короткими, довгими й 
дифтонгованими голосними чи українська з її довгими й палаталізованими 
приголосними, то стане зрозумілим, що і для відтворення звуків однієї 
мови будь-якою іншою неспорідненою з нею часом доводиться пере
борювати певні труднощі. До того ж окремі звуки взагалі можуть бути 
відсутніми або ж не вимовлятися чи вимовлятися не так, як у мові оригіналу/ 
перекладу. Наприклад, наявні у фонетичних системах англійської та 
української мов звуки [г,р] і відповідно [h,r] зовсім не схожі артикуляційно. 
Тим часом англійська мова не має звуків [ц, ц', 3', х], а українська [ж, э, э,' 
л, э:, 0, б, Q, h]. У зв'язку з цим необхідно вдаватися до заміни деяких 
звуків мови перекладу якимись іншими звуками мови оригіналу і навпаки. 
Так, через відсутність в українській мові відповідного звука, англійські 
жіночі імена Faith і Ruth можуть бути перекладені як Фейс і Рус чи як 
(чомусь поширеніші) Фейт і Рут. Не менш складні для відтворення 
англійською мовою звукосполучення, як побачимо далі, є і в українській 
мові, і їх треба визначити, а головне - з'ясувати найсприйнятніше 
відтворення їх англійською мовою. Причому й тут об'єктивні мовні факти 
можуть вирішуватися в суб'єктивній реальності дещо по-різному, тобто
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не обов'язково однозначно, з урахуванням квалітативних характеристик 
тих чи інших звуків англійської та відповідно української мов.

Тільки враховуючи наявні у мові оригіналу та мові перекладу ізоморфні 
й аломорфні фонематичні фактори і виходячи з реальних даних, зокрема 
й щодо звуків та звукових структур, які відповідно легко чи важко 
передавати мовою перекладу, можна запропонувати науково обгрунтовану 
систему еквівалентного чи адекватного відтворення власних назв людей/ 
географічних назв української мови англійською і навпаки.

Ідеальним було б мати словники таких власних назв, з яких перекладачі 
й картографи могли б при потребі брати всі потрібні їм варіанти. Але 
оскільки таких словників ще не існує, спробуємо дати номенклатуру хоча 
б найпоширеніших імен людей і географічних назв України з погляду 
способів відтворення їх англійською мовою. Добірка всіх цих онімів налічує 
500 одиниць і навмисне зроблена так, щоб не обминути специфічних 
українських звуків і звукосполучень. Компонентний звуко-буквений аналіз 
українських географічних назв і вибірково доданих до них власних назв 
людей та прізвищ засвідчує, що майже половина з них збігається на рівні 
складових літер і звуків, тобто транслітерується. Однак ця транслітерація 
не є однорідною. Чиста або повна транслітерація (коли українській літері 
відповідає окрема англійська чи власне латинська) спостерігається 
приблизно в 100 географічних назв, що становить близько 20%. До таких 
географічних назв належать, наприклад: Antonivka, Berehove, Bohusiav, 
Fastiv, Horodok, Ivankiv, Kazanka, Konotop, Lozova, Lviv, Merefa, Nosivka, 
Ohnivka, Oster, Poitava, Rivne, Romodan, Saihir, Skole, Smila, Stara Huta, 
Temivka, Tokmak, Turka. До цієї групи фактично треба віднести й усі ті 
оніми, в яких прості й складні українські звуки повинні передаватися 
англійськими буквосполученнями ch, sh, chsh, kh, zh, ts, у a, yu, ye, yi: 
Aiushta, Buchach, Chernihiv, Zhovkva, Merezha, Sozh, Shostka, Tarashcha, 
Kharkiv, Kherson, Biia Tserkva, Yama, Yampii, Yizdets, Yushchuk. До групи 
транслітерованих належать практично й іменники - власні та географічні 
назви з українською голосною /и/, яка вже за давнішою традицією (як і 
при перекладі з деяких інших слов'янських мов) передається англійською 
літерою у. Так, до транслітерованих додаються ще й такі наші географічні 
назви, власні назви людей і прізвища, як Babyn Yar, Beskyd, Berdychiv, 
Vaiky, Vyshneve, Haiych, Hoiuby, Doiyna, Dymer, Kahariyk, Kyiv, Lysa Нога, 
Medvyn, Zvenyhorodka, Myrhorod, Nemyriv, Oriyk, Skvyra, Styr, Terny, 
Shchyhry, Vynohrad. Крім цього, до групи транслітерованих потраплять 
ще всі прості й складні оніми, компонентами яких є м'які (палаталізовані) 
приголосні, які іноді позначаються на письмі апострофом, що ставиться 
зверху цього звука. Зокрема на дорожніх щитах часто можна побачити 
такі українські та зрусифіковані українські географічні назви: L'viv, 
Vasii'kov, Khar'kov тощо.
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Не треба доводити, що сотні мільйонів англомовних читачів, крім хіба 
індивідуально тренованих фонетистами осіб, ніколи не вимовлять таких 
наших звукосполучень як i'v, r'k, ts'k, z'k, z 's 'k , i's 'k . Жодне з цих зву
косполучень ніколи не нав'язати англійській, як і французькій та іншим 
мовам, а тому немає потреби впроваджувати їх там, де їх ніхто не вимовить, 
тим більше штучно впроваджувати їх англійською мовою на дорожніх щитах 
України. Тому єдиним виправданням може бути передавання українських 
палаталізованих приголосних алофонів їхніми базовими твердими приго
лосними, як у таких географічних назвах, прізвищах і власних назвах 
людей:

Hnivan, Korsun, Hnyiets, 
Hryhoropil,
Temopil, Kozeiets, Donetsk, 
Bereza,
Kartuzka, Khartsyzk, Lviv, Putyvi, 
Vasyikiv, Vaskiv, Gut, Lots, 
Tsybuiko, Shton.

Гнівань, Корсунь, Гнилець,
Григоропіль,
Тернопіль, Козелець, Донецьк,
Береза,
Картузька, Харцизьк, Львів, Путивль,
Васильків, Васьків, Ґуть, Лоць,
Цибулько, Штонь.

Таким чином, незважаючи на неприродність твердої вимови наших л', 
н', с', ц', т', в англійських варіантах українських автохтонних власних 
імен людей, прізвищ і географічних назв, ми змушені транслітерувати їх. 
Уникнути цього способу перекладу в цих і подібних випадках так само 
неможливо, як неможливо уникнути і пом'якшення англійських відпо
відників наших ч, ш, ж у таких назвах, як Chortkiv, Shostka, Zhashkiv, 
Dzhedzhula, що вживаються і вимовляються як чьсрмюие, міммтякя, жьямімия, 
джье&кюля тощо.

Група транслітерованих географічних назв і прізвищ української мови 
значно розшириться, якщо до неї долучити ще велику кількість інших 
власних імен прикметникового походження з суфіксальними основами і 
м'яким знаком, який, як зазначалося, в англійській мові не відтворюється. 
Наведемо найпоширеніші з-поміж цих власних іменників, що створюються 
переважно за допомогою суфіксів -зьк, -ськ, -тськ, -цьк-: Архянаельське, 
Гемчеськ, Донецьк, Хярцмзьк, Хмедьнмцьк, 7ряй%ьке; Arkhanhelske, Henichesk, 
Donetsk, Khartsyzk, Khmelnytsk, Troitske.

Можливість еквівалентного чи наближеного до нього відтворення 
українських власних назв і географічних назв англійською мовою у 
наведених вище випадках забезпечується завдяки наявності в англійській 
мові еквівалентних чи наближених до них звуків/фонем. Унаслідок цього 
відповідник брався (крім ц - ts) із спільної в обох мовах чи суміжної 
артикуляційної зони, напр.: н - n, с - s, т - 1, з - z.

Звичайно, у мовах таких різних фонетичних систем як англійська та 
українська не всі звуки та звукосполучення мають еквівалентні чи навіть 
близькі відповідники. Інші звуки навіть спільної артикуляційної зони
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можуть уживатися в різних позиціях у слові. Йдеться, зокрема, про наші 
я, ю, є, ї, що можуть передаватися відповідно через у та через і. Наприклад, 
я (іа), за існуючою вже в англійській мові транскрипцією, доцільно 
передавати в кінці слова через іа, а на початку слова - через уа: Аняс/иясїя, 
Докїя, Мярїя, Онмсіл, Аскянїя #ояя, Яяралід, Яїяїя; Anastasia, Dokia, Maria, 
Onysia, Askania Nova, Karelia, Kilia.

Для збереження національного колориту слід відповідно відтворювати 
і наші Змммїя, Луюл не як Zinobia, Lucia, а як Zinovia, Lukia.

На початку слова, за англійською традицією, - через уа (nop. yak, Yantze, 
Yarrow): ЛГкяямня, Ярамя, Ярмня, Яая/ямн, Ямя, Ямяіль, Я р ^чя ; Yakovyna, 
Yarema, Yaryna, Yahotyn, Yama, Yampil, Yaremcha. Відповідно мають 
відтворюватись також ю, є, ї, наприклад: ЛОамня, Юл^л, /бЬнян, Юс/ямн^яя, 

Юкян, Єя22нм!, Є ф р^, Єаяяяюр^л, Єркм, /ядя,
Yuhyna, Yulia, Yulian, Yustynian, Yukhym, Yukon, Yevhen, Yevhenia, 

Yevmen, Yefrem, Yevpatoria, Yerky, Yivha, Yivzhenko, Yizdets.
Ця закономірність має зберігатися і при відтворенні я, ю, є, ї  в середині 

та в кінці слова-власного імені чи географічної назви, наприклад: Болркя, 
Зялрне, /яйяк, Зя&?л, 77люм̂ , Сяєнкя; Boyarka, Zayame, Hayok, Zadoya, 
Plyushch, Sayenko.

Після апострофа чи м'якого знака я, ю, є, ї  повинні передаватися в 
українських власних іменах англійською мовою тільки відповідно через 
уа, yu, ye, уі: Ananyiv, Bilohirya, Helmyaziv, Pyatykhatky, Vyunyshcha, 
Zhabye.

Окремо спинимося на перекладі українських онімів з подвоєною 
кінцевою приголосною. Тут проблема з прочитанням довгих приголосних, 
яких не знає англійська мова, в якій збіг приголосних - це два окремі 
приголосні (dissatisfy, unknown), а всі інші подвоєння створюють скоро
чений приголосний звук (напр.; call, written). Тому українські географічні 
назви з подвоєним приголосним не будуть вимовлятися носіями англійської 
мови з подвоєнням, тобто як Bilopil-lya, Zaporih-zhya, Zarich-chya, Pokut- 
tya. їх вимовлятимуть без подвоєного кінцевого приголосного: Bilopilya, 
Zaporizhya, Pokutya. Тому є потреба врахувати закономірності англійської 
мови і не транслітерувати ці й інші назви з подвоєними приголосними.

Чи не найбільше, проте, різних варіантів існує при відтворенні 
українських онімів, що закінчуються на -ий, -ій. Щоправда, останнім часом 
з'являються поодинокі спроби їх відтворення. Ми вже не раз, починаючи 
з 6(Тх років, пропонували і сьогодні дотримуємося єдиного способу повного 
відтворення звукової структури таких імен англійською мовою. Тим більше 
тепер, коли Україна виходить на світову арену як незалежна нація, ми 
маємо скористатися нагодою й утвердити національні мовні риси в 
ономастиці й топоніміці саме у світовій англійській мові. Ми пропонуємо 
відмовитися від традиційно прийнятого під впливом польської та чеської
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мов способу передачі родових закінчень -ий, -ій в англійській мові через 
-у і відтворювати їх відповідно через -уі, -іу чи -її. Наприклад: Bilhorod- 
Dnistrovskyi, Korsun-Shevchenkivskyi, Musiy/Musii, Puziy/Puzii. Зрозуміло, 
що в останньому випадкові два рівнозначних варіанти, кожний з яких має 
право на існування. Отже, можна передавати наші власні імена з цими 
звуками двома способами: Musiychuk/Musiichuk, Lysiychuk/Lysiichuk.

У цьому ряду стоять також топоніми, написання яких завдяки 
англомовним засобам масової інформації, зокрема газети News from Ukraine 
та видань діаспор, дещо стабілізувалося. Зокрема це стосується написань 
Kyiv, Pochaiv, Khutir Mykhailivskyi. Сподіваємось, що і в передачі 
українських назв Змия, Ся<%?някя, 7!еяшя та інших закріпляться Zmiiv, 
Sofiivka, Tetiiv. Цьому може сприяти практика наших журналістів і 
топографів, які, сподіваємось, транслітерують уже ці власні назви та 
правильно пишуть назви наших річок Вііуі Cheremosh, Hirskyi/Hnylyi 
Tikych, Stryi та ін.

Серед українських топонімів та ономастичних назв є й такі, спосіб 
перекладу яких треба погодити і схвалити як один і для всіх обов'язковий. 
Ідеться насамперед про важкі чи незручні для відтворення англійською 
мовою українські оніми, що мають, наприклад, буквосполучення й 
одночасно звукосполучення ай (аі), як у /яй, /яйсмм, Гяй&шякя, Бряй- 
чяяськмй. Необхідно це звукосполучення найточніше передати англійською 
мовою так, щоб носії цієї мови на всіх континентах прочитали наші 
наймення саме в українській, а не в спотвореній якійсь вимові. Адже 
англомовним читачам це звукосполучення відоме у трьох виявах: аі (Hai
fa), у (Hydarabad) та і (Hiram). Очевидно, можна віддати перевагу властивому 
для української мови фонетичному відтворенню - Hai, Haisyn, Haidamaka, 
Braichevskyi, хоч цілком правомірні й два інші способи: Ну/Ні, Hydama- 
ka/Hidamaka, Brychevskyi.

Погодженого й закріпленого написання англійською мовою вимагають 
також назви річок Уж, Ус, Уяячкя, міста Умяяь та інших, які, враховуючи 
фонетичні традиції української мови, вважаємо найдоцільнішим транс
літерувати Uzh, Ukh, Unecha, Uman. Щоправда, носії англійської мови 
можуть прочитати і як Юдечя (за аналогією з штатом Юта).

Деякі складні чи комбіновані, як їх ще можна визначити, географічні 
назви повинні також повністю або частково перекладатися. Повністю 
перекладаються такі й подібні їм назви: Дзябяс/%жя%ькмй зудїльнмй бясяйм, 
Зякяряяяіиіл, ТЛя&яня-Яркмськмй кянял; Donetsk region/Donetsk coal basin, 
Transcarpatia, the South Crimean Canal.

Частково перекладаються (при збереженні власного іменника / від- 
іменникового прикметника) такі українські географічні назви: Льяй?м%мяя, 
йясмлми#м%иня, Ди/яряяськмй Лмл%ян, А^рчянськя яряяіякя, 77ярякояськмй 
яярямшйзк, Смяяськя Зяяіякя, Зяязяйямк Аскянгл Ммя, Д^яжяське .море;
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Lviv region, Vasylkiv district, the Dnieper Lyman Estuary, Kerch Strait, Pere-
kop Isthmus, Syvash Bay, Askania Nova Preserve, Kaniv Reservoir____

Ми окреслили, звичайно, тільки найважливіші підходи до відтворення 
українських онімів англійською мовою. Але, як бачимо, серед різних 
способів передачі українських власних назв людей і географічних назв 
найголовніша роль належить транслітерації. Помітно менше місце належить 
комбінованому чи повному перекладові. Залишається, таким чином, 
узагальнити висновки та пропозиції учасників нашої наукової конференції 
і видати їх як законодавчий акт, який зобов'язував би передавати наші 
оніми так, щоб вони вимовлялися всіма іноземними мовами найближче до 
української звукової форми.

3. В. Рожченко, С. й. Самчмиський (Київ)

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРАКТИЧНОЇ 
ТРАНСКРИПЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ 

ВЛАСНИХ НАЗВ

Найголовнішим у передачі іншомовних власних назв можна назвати 
розв'язання проблеми: транскрипція чи транслітерація. У кожного із 
способів знайдеться достатньо прихильників, які зможуть навести вагомі 
аргументи. Варто лише зазначити, що обидва ці способи необхідні і сфери 
їх застосування не перетинаються.

При транслітерації не має значення, в контекст якої латинографічної 
мови вводиться транслітероване слово - його написання в будь-якій із мов 
повинно бути однаковим. В основу транслітераційної системи повинні бути 
закладені такі принципи:

а) однозначність - одна й та сама кирилична літера завжди передається 
однією й тією самою латинською літерою (або їх комбінацією);

б) можливість зворотної транслітерації - будь-який еквівалент 
транслітерованого на латинську графіку тексту однозначно відтворюється 
в одну кириличну літеру;

в) стандартизованість - система спирається на усталену традиційну 
передачу кириличних літер латинськими і придатна для застосування в 
усіх сферах діяльності.

Транслітерація широковживана в науковій, технічній, торговельній та 
ін. документації. В даному разі точність передачі графічного вигляду слова 
переважатиме над незручністю від спотворення тексту. Але тут алфавітний 
принцип письма фактично змінюється на ієрогліфічний (слово сприймається 
як символ безвідносно до правил читання інших слів), що непридатно для
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художньої та публіцистичної літератури, для читання вголос (на радіо й 
телебаченні). Отже, в таких випадках застосовується транскрипція із 
використанням тих фонетико-графічних засобів, що існують у мовній 
системі (практична транскрипція).

Таким чином, із вищезгаданого слід зробити висновок, що можна 
допустити одночасне і паралельне застосування транслітерації і 
транскрипції, що кожному дасть можливість, з одного боку, використовувати 
стандартизовані записи, важливі для документальної фіксації, а з другого, 
правильно відтворити звучання запозиченого слова.

Якщо ми твердимо про те, що українські назви є візитною карткою 
нашої країни, нашого народу, для нас небайдуже, чи ці назви будуть записані 
за всіма правилами, які допоможуть якомога точніше передавати звучання 
оригіналу, але такою китайською грамотою, що відіб'ють бажання їх 
прочитати, чи в записі будуть деякі відхилення, але будь-яка людина зможе 
легко прочитати ті назви англійською, французькою, німецькою та іншими 
мовами.

Адаптація іншомовних запозичень на фонетичному рівні ускладнена 
через: 1) невідповідність фонемного складу двох мов, що потребує пошуку 
заміни (субституції) однієї фонеми іншою; 2) невідповідність можливості 
синтагматики фонем різних мов, що також приводить до пошуку заміни 
певного сполучення фонем іншим.

У тих випадках, коли дві мови мають дві різні графічні системи, 
адаптація іншомовних запозичень ускладнюється ще й цією невідповідністю. 
Практика транскрипції засобами кирилиці слів із латинографічних мов 
більш поширена, тут є певний позитивний досвід, який можна узагальнити.

Найважливішим є те, що при практичній транскрипції іншомовних 
слів необхідно розв'язувати зазначені проблеми одночасно. Саме при 
поєднанні таких умов і виникають найбільші труднощі. Так, наприклад, 
транскрибуючи англійські власні назви в українській мові, першочерговим 
завданням слід поставити розрізнення фонем (наприклад, голосних [і] - 
ship (корабель) та [і:] - sheep (вівця, баран) або приголосних [6] - three 
(три) та [t] - tree (дерево) і пошук українських відповідників там, де в 
українській мові відсутня подібна фонема (скажімо, англійські [і:] або 
[6]). Тут дуже важливим є збереження протиставлення фонем, що існує в 
мові, із якої запозичується лексика.

Для англійської мови (та й для багатьох європейських мов) становить 
проблему відсутність протиставлення, аналогічного протиставленню 
українських голосних [і] та [и]. Взагалі в українській мові ці фонеми дуже 
близькі артикуляційно; всім відомо, що в шкільній практиці при навчанні 
письму літери, що їх позначають, часто плутають. Іноземцям дуже важко 
на слух розрізнити ці фонеми. Підібрати відповідник фонемі [и] дуже 
важко; можливе розрізнення лише в написанні. Тому важливо зберегти це 
протиставлення хоча б таким чином.
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Для адаптації українських власних назв в англійській мові важливим 
є використання практики англомовної преси української діаспори США і 
Канади. Дуже цікаві дані наведені в працях Ю. О. Жлуктенка, з яких 
видно, що поряд із субституцією українських [и] та [і] однією фонемою - 
[і] - Nemiriv - спостерігається тенденція до їх розрізнення, де для позначення 
фонеми [и] використовується англійська літера у (Lysenko), а для [і] - і 
або ее (Chernihiv, Beelee Kashtani). Але й на позначення українського [й] 
на кінці слова після голосних в англомовній українській пресі так само 
використовується саме англійське у (не j) : Kriviy Rih, хоч українські 
перекладачі надають перевагу використанню j для збереження чіткого 
протиставлення [і] - [и] - [j].

У румунській мові, хоча й існує протиставлення фонем [і] - [?], фонема 
[?] (змішаного ряду) артикуляційно не відповідає українському [и] 
(переднього ряду). Отже, варто застосувати для цього протиставлення літеру 
у, що вживається в іншомовних словах: Пуща-Водиця - Pu^cia-Vody^ia.

Проблему для практичної транскрипції українських власних назв стано
влять також шиплячі, м'які та напівпом'якшені і подовжені приголосні.

Практика транскрибування українських власних назв в англійській мові 
може бути корисною в зовсім іншому напрямку. Так, наприклад, послідовна 
заміна української фонеми [г] фонемою [h], яка передається літерою h, 
підтверджує, що українське [г] є найкращим відповідником для англійської 
фонеми [h].

Привабливою з першого погляду може видаватися ідея відтворювати, 
якщо це можливо, й варіанти фонем. Скажімо, в англійській мові є 
можливість передати губно-губний та губно-зубний варіанти української 
фонеми [в] за допомогою літер v та w: Vilshany, але Shulyawka, Chernihiw. 
Але тоді ми мусимо послідовно відображати всі комбінаторні і позиційні 
варіанти, передаючи топонім Яммідо/хн) [в и ж г о р о д] як Vyzhghorod. 
Адже комбінаторний варіант фонеми [ш] - дзвінкий [ж], відтворений в 
англійській мові через zh, потребуватиме відповідно відтворення дзвінкості 
українського [г] як диференційної ознаки асимілюючої фонеми через gh. 
В назві Глеваха [г л е" в а х а] доведеться ненаголошене [є"] передавати 
через у: Hlywaha. Все це значно ускладнить стандартизацію, що є 
найголовнішою кінцевою метою.

Інколи можна підібрати для іншомовної фонеми такий відповідник, 
що буде повторювати майже всі її артикуляційні характеристики, але від 
того не стане вдалим, бо для даної мови буде невластивою його 
сполучуваність із сусідньою фонемою. Тобто субституція фонем може бути 
вдалою з артикуляційної точки зору, але не задовольняти з погляду 
комбінаторики. Отже, насамперед потрібно врахувати обидві умови.

У фонетичній системі румунської мови дуже мало розбіжностей із 
фонетичною системою української мови. Але якщо, наприклад, у румунській
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мові передавати топоніми типу Бяр/инич/, Б/?яяй/л: Bortnici, Brovari, ці 
назви можна прочитати як [Ьогйііб'], [brovar^]. В записі Brovari усі сумніви 
могло б зняти позначення наголосу, але на географічних картах, наприклад, 
наголос не позначається.

Для української мови саме такою проблематичною стає сполучуваність 
українського голосного [і] із попереднім приголосним [д], [т], [з], [с], [ж], 
[ч]/[дж], [ш], [ц], fp] в іншомовних запозиченнях, тобто правило дев'ятки. 
Для багатьох мов такі сполучення є дуже поширеними. Це стосується, 
наприклад, і англійської мови, звідки активно запозичується лексика; 
причому це запозичення є прямим.

Тому, з одного боку, для англійської мови є важливим розрізнення 
фонем [і] та [і:] (пропонується відповідно замінювати ці фонеми 
українськими [и] та [і]), а з другого - їх сполучуваність із попередніми 
приголосними. Так чи інакше, неможливо звільнитись від факту, що в 
запозиченнях із англійської мови траплятимуться сполученя [ді], [ті], [зі], 
[чі], тощо. Звичайно, можна замінити в таких сполученнях [і] на [и]; але, 
як відомо, для англійських еквівалентів таке протиставлення матиме 
фонематичне, тобто смислорозрізнювальне значення. Отже, деякі слова 
(власні назви), що звучать в англійській мові по-різному, збігатимуться в 
українських перекладах у звучанні і написанні (скажімо, як у випадку ship 

sheep).
Так само нехарактерними для української мови є сполучення напів- 

пом'якшених губних, задньоязикових і шиплячих із голосними (типу [б'є], 
[в'а], [г'о] та ін.) З історичним розвитком української мови губні, що були 
м'якими в минулому, стверділи. Один із наслідків - поява між ними і 
наступним голосним [а] приголосного [й]: я'ллмй, лялумя. Закони істо
ричної фонетики виключають можливість існування в українській мові 
сполучень [б'а], [в'а], [м'а] і т.д. При практичній транскрипції іншомовних 
запозичень цей об'єктивний закон вступає в протиріччя з такою ж 
об'єктивною ситуацією існування алофонів [б'], [в'], [м'] у позиції перед 
[і], іншомовні слова розширюють можливості у сполучуваності напів- 
пом'якшених губних: йллкя (польськ.), /7я/мря (рум.). Це саме стосується 
сполучуваності напівпом'якшених алофонів задньоязикових [г], [к], [х] з 
голосними непередньої артикуляції.

Уявлення про напівпом'якшені губні, шиплячі та задньоязикові при
голосні в українській мові як про алофони відповідних твердих фонем не 
є незаперечним. Тут існують відхилення, що потребують спеціальних за
стережень і пояснень. Протиставлення двох мовних одиниць в одному й 
тому самому фонетичному оточенні показує, що напівпом'якшені губні 
можуть виявити себе як самостійні фонеми: ямліер - ямлер, сяялія - сял/ля, 
.миру - .лиру, .ммля - .мїлл тощо. Головна аргументація полягає в тому, що 
таких випадків мало (вони поодинокі); крім того, позиція напів-
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пом'якшеного губного перед голосним заднього ряду, насамперед у позиції 
перед [а], визнається залежною від звукового оточення, зв'язаною. Ці 
аргументи досить переконливі, приймаючи їх, треба визнати: протиставлення 
твердих і пом'якшених губних приголосних як самостійних фонем - факт 
історії української мови. Велика кількість власних імен, що прийшли з 
інших мов, стала фактом української мови, і тут уже слід брати до уваги 
протиставлення [б] - [б'], [в] - [в']. Отже, фонеми [б'], [в'] (можливо, що і 
[м'], [ф']) не зникли, а лише зменшили сферу поширення.

Таким чином, можна зробити висновок, що для транскрипції 
українських власних назв іншими мовами важливе вивчення комбінаторних 
можливостей фонем сприймаючої мови та субститутів українських фонем. 
Необхідно врахувати існування певних фактів і явищ, які хоч і не властиві 
мові, на яку здійснюється переклад, але й не суперечать системі в цілому, 
тобто які можна вважати допустимими. Ті ж сполучення передньоязикових 
і шиплячих із голосним переднього ряду [і] поширені в питомих українських 
словах, словах спільнослов'янсього походження або давно запозичених 
(мислю, дн), з/лля, р/лля, щяок, чільним, иряікя, ммсюь і т.д.). Отже, такі 
сполучення, входячи до артикуляційної бази мови, цілком можливі і в 
іншомовних запозиченнях. Тому для запозичених власних назв, можливо, 
слід зробити виняток із деяких правил правопису загальних назв.

Ще однією важливою умовою адаптації на фонетичному рівні повинна 
бути уніфікація способів практичної транскрипції не лише для запозичень 
з однієї конкретної мови, в даному разі української, а й для всіх іншомовних 
запозичень. Тому необхідна співпраця українських дослідників і лінгвістів 
із тих країн, для мов яких розроблятимуться способи практичної 
транскрипції. Наприклад, якщо вважати невластивим для української мови 
сполучення жю у запозиченнях із французької мови, слід пам'ятати про 
те, що запозичення з інших мов слід вирівнювати згідно з цим посиланням. 
Адже існує багато запозичень із литовської мови, де так само поширені 
сполучення, що не властиві українській мові: Чюрльоніс, Авіжюс, 
Жямайтія, Чяпкяляй, Шяуляй.

Окремо слід згадати про особливості фонетичної адаптації іншомовних 
запозичень, пов'язаних із морфологічним членуванням слова. Тут можливі 
два шляхи: 1) практична транскрипція; 2) субституція морфем (фактично, 
переклад морфем). Ю. О. Жлуктенко наводить цікаві приклади з 
англомовної преси української діаспори: 1) the Zaporozhtsi і 2) the 
Zaporizhyans - запорожці, the Naimyts - наймити тощо. Слід зазначити, 
Що вибір будь-якого способу так само вимагає уніфікації. Скажімо, в 
румунській мові, де є багато продуктивних морфем, запозичених із 
слов'янських мов, можлива і транскрипція топонімів типу Новоселиця, 
Сокирниця, Пуща-Водиця із суфіксом -ура, і субституція морфеми - і(а.
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Отже, матеріал української мови свідчить; що в іншомовних запози
ченнях відбувається реалізація раніше не використовуваних можливостей 
фонологічної системи. Особливість розглянутих випадків полягає в тому, 
що лексичні одиниці, про які йшлося вище, належать до сфери обмеженого 
використання (власні назви, далекі від узуального вживання). Це може при
вести до думки про нетиповість згаданих явищ. Але навіть ці факти, що 
на перший погляд здаються відхиленням від норми, можливостям системи 
мови, якою здійснюється переклад, не суперечать. Так у перекладі 
здійснюється контактування і взаємовплив двох мов. Якщо частіше виникає 
інтерференція як перенесення особливостей рідної мови на іноземну, що 
вивчається, слід визнати і можливість перенесення особливостей іноземної 
мови на рідну мову (тобто протилежний напрямок інтерференції).

Все вищезгадане стосується фонетичної адаптації запозичень у будь- 
якій мові. Вітчизняна наука має в цій галузі певні надбання, адже для неї 
є традиційними дослідження міжмовних контактів. Дуже важливо 
скористатися ними. Можна сподіватися, що ці традиції розвиватимуться і 
збагачуватимуться.

Мостовий М. /. (Горлівка)

ДО ВІДТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ 
НАЗВ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ МОВАМИ

Існують дві великі, структурно поєднані між собою групи власних назв: 
імена, які склалися природним шляхом, та імена, утворені штучно, або 
видумані. Останні, у свою чергу, поділяються на ті, що вживаються в 
реальній дійсності у повсякденному мовленні, та імена книжні, хоч до 
останніх можуть належати і «надумані» місця - тобто географічні назви.

При перекладі українських імен (як антропонімів, так і топонімів) 
європейськими мовами, труднощі виникають, насамперед, у збігові/незбігові 
основ і формантів; префікси, корені й суфікси, які входять до складу основи 
слова, часто є наслідком доономастичних утворень, що й спричинили 
виникнення власних імен; до їхнього складу мали увійти вже готові основи 
(епоніми), які або ускладнювалися ономастичними формантами, напр.: 
Yarosiaw(iw) Wa!, або залишилися у незмінному вигляді, коли епонім 
перетворювався на власну назву, напр.: Lysa Gora, Goweria, Beskydy.

В сучасній українській мові одні й ті самі основи можуть входити як 
до складу топонімів, так і до загалу антропонімів. І якщо їх можна якимось 
чином транслітерувати в германських і романських мовах, то в угрофінських 
мовах це зробити складніше, бо там відповідних морфологічних формантів 
часто немає.
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Одноосновні імена за своїм походженням - прізвиська, причому 
слов'янських імен тут не дуже й багато, напр.: Mai, Zayats', Dyw. Численні 
двоосновні прізвиська мають обсерваційний характер, nop. Zatuiywiter, 
Bilokin', Tchomomordin, Perebiynis.

Імена багатьох індоєвропейських мов утворені за подібними моделями 
з лексично однорідних основ, що свідчить про спільність їхнього 
походження та продовження традицій творення. І хоч склад імен з часом 
змінюється, лексичне значення основ у певних межах зберігається, при 
цьому використовуються апелятивні синоніми. Як приклад, можемо 
послатися на численні грецькі, латинські, перські, польські та інші 
індоєвропейські імена.

Іменні основи, що входять до традиційних імен, у більшості випадків 
втрачають своє значення як апелятиви. Наше сучасне сприйняття відріз
няється від їхніх початкових десигнатів і може не збігатися з ними. Навіть 
у народів однієї мовної сім'ї складається традиційне розуміння власних 
імен; до того ж, такі імена, як 7мл/м, Лня;и або См&'р новонародженим 
майже не надаються, проте вони існують у численних топонімічних назвах. 
Ім'я Тил/н, від гр. T oxov  «щасливий», в українській мові сприймається, 
за аь^.огією, зі значенням прикметника «тихий»; топонім «Тихонова балка» 
можна передавати англійською мовою як «Tychonowa baika» і як «Ту- 
chon's baika», проте невідомо, як цю назву сприйме грек. Ім'я Гняиі 
походить від лат. ignatio «незнаючий»; його початкова етимологія для 
сучасного українського мовця втрачена, воно ні з чим не співвідноситься, 
проте як топонім може передаватися англійською мовою подібно до 
назви«Тихонова балка».

Двохосновні імена-прізвища також добре зберігаються в складі 
топонімів, як, наприклад, Бїляяіл, Дясяляб, Чярнядяр, /яннязячя/мпукя тощо. 
У транслітерації латинськими літерами вони нічого не означатимуть ні 
для німця, ні для англійця; можливо, італієць у назві села Gannozachativka 
Новомосковськом р-ну Дніпропетровської області пов'язуватиме основу 
anno з назвою «рік». Так само пересічного українця, який не володіє 
іноземними мовами, нім. Friedhelm не наводить на думку про «мишиний 
шолом», a Siegfried - про «переможний мир».

Одноосновні та багатоосновні назви існують і в топонімії. Населення 
певної території не в змозі дати всім об'єктам (селам, містам, річкам, ярам 
тощо) особливі, не схожі одне на одне імена. Повторюючись, географічні 
назви вимагають додаткових означень. Так виникають двослівні та 
багатослівні топоніми.

Моделі топонімів до відомої міри міжмовні, а засоби вираження зв'язків 
у кожній мові - національні. Атрибутивні зв'язки можуть бути виражені 
прикметниками: укр. Дмчячмй ляб; іменником з прийменником: фр. Front 
de Boeuf; родовим відмінком іменника: нім. Stirn des Oxen; або шляхом
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складання основ: нім. Oxenstim; арабською ідафою: Ря'ясу/я - 7яурм та 
тюркським ізафетом: ОкузСнмм) Л я ^ . [1]

Отже, окремі топоніми можуть збігатися у кількох мовах, але за умови, 
якщо не зачіпаються етнічні особливості місцевої культури. В основному 
це назви берегів, озер, островів, коли до них додається загальновживане 
слово, пор.: Боброямй с;яру.лмж - англ. Beaver Stream; Олянлчмй осяі/мя - 
англ. Deer Island. Але таких топонімічних збігів небагато.

Однослівні топоніми можуть бути простими (похідними і непохідними) 
та складними. Значна частина топонімів об'єднується спільними основами, 
напр.: Бяря2ояя, Бяряжянм; Хсьмммм, йаммшуяя;яя, йалммямн; /ІоржЗ, Лоро&ж, 
Гяря<)мм%2, /7м)23р#()Н2, Зя2яр#<)ня, ЗяянМ2#род, Шяр2яря^, ^ Л 2ярж); 
Ольх/якя, Ольхяяяяікя, Ольхяяяць. Спільна основа може бути навіть 
незмінною - на лівому березі Дніпра є шість Шуль2/яяк, значення яких 
простежується до старослов'янського міуд - «ліва рука (шульга)». Зміни в 
морфологічній структурі таких назв не торкаються основи; натомість 
приєднуються форманти, які вводять топоніми в різні словотвірні ряди, де 
значення топоніма змінюється в основному граматично. Не підпадають під 
словотворчі правила запозичення переважно з тюркських мов, типу 
А^жялмся, Хяряч, Ялмч, А2рмз, А2ярляим, *Уу2ркм тощо; їхня морфологічна 
форма сприймається як незалежна основа.

Виникає запитання, як позначати пом'якшену основу простих топонімів 
з однотипними закінченнями, таких як Трлжь, Хляяїнь, Дзр&жь, Лрсяімнь, 
7р<)мнь, 7ляя:ь, /7яраммиіль тощо. На території України зустрічаються 
переклади як з пом'якшувальною позначкою, так і без неї. Тут слід дійти 
якоїсь однієї згоди. Пом'якшення в транслітерації потребують і топоніми 
з кінцевим л, такі як Яяямль, Ря^уль, Ярмжоліль, Сякяль; але Хорол 
уживається без пом'якшення, хоч у раніших писемних пам'ятках воно в 
цьому топонімові існувало.

Похідні прості топоніми оформлюються головно за допомогою суфіксів 
-ів(-ов), -ін(-ин), -ка, -ськ(-цьк), напр.: Лья^я, Мя2мл/я, Хямшн, %?ллмнкя, 
Б*уйяякськ, Луцьк тощо. У всіх транслітераціях англійською мовою слід 
уживати приголосні і(у) в таких назвах, як Лья^я, Мя2мл/я, Ямі'я, а не 
перекладати їх з російської мови. У тих випадках, К ( ^  замість голосної і 
традиційно вживається о, як, наприклад, у топонімах .Сякаляяя, Хясяяя, 
Скоязро&іня, жодних сумнівів щодо іноземної транслітерації не виникає.

Те саме стосується транслітерації похідних простих назв Оржмця, 
Яжнмцд, Рмбнмцл, Ллуіимцл тощо. їх на Україні багато, і всі вони 
перекладалися, скажімо, англійською або німецькою мовами з російської, 
тобто в кінці топоніма ставився голосний а. Тепер відповідна комісія має 
дійти згоди щодо передачі в іноземній транслітерації голосного 
йотованого я.

Перед транслітерацією повинні бути перкладені українською мовою і
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численні похідні топоніми з префіксами під-, при-, без-, напр.: Пйязерня, 
/7н)яль.хм, /7к)ку.мяк, 77/д/ош/нь, /7/д^я^я тощо. В топонімах типу Яялязрмя, 
А^ялялр прислівниковий елемент, який набрав функцій словотворчого 
засобу, має залишатися у формі свого російського (загальнослов'янського?) 
етимона, бо зміни типу Яілдяр замість Т&мялр неможливі.

Топоніми - складні слова - можуть утворюватися з власномовних назв 
і запозичуватися. Типовими географічними назвами тут єВ ялм кя^тя^якя, 
%ра<Г0М̂ ЙЧ2МИЯКЯ, /(УЯНЯ-ФрЯМК/йЯЬК, Сяіяряюр'ійкя, Мяляярлянзельськя, 
%ряям#ярлммськ (причому на Україні є ще ^ясняярмйськ, і зміна першого 
компонента може викликати плутанину), /7я?яряяя&/някя, %%?намярськ тощо. 
Деякі з подібних назв викликають сумнів щодо їхньої орфографії - вони 
пишуться разом і через риску. Однорідні кінцеві елементи типу -град, 
-градськ, -город, -городок, тощо перетворюються на прості форманти, пор. 
/яян2яря<), Ел2к/ирр2#рськ, ^яляяязяряьк, Ммр2Яряд, /7я#ля2ря& Сумніви 
можуть викликати назви на кшталт Заляня&ульяьке, ЗалемиМлля, Дярмсяяль, 
Бїлбмнлля, /іГярзяяяль, Ярясняяіллл і багато інших, де і та о чергуються.

Складні топоніми можуть утворюватися як від складних епонімів, напр.: 
Жмямьммр, Ммрзяряі), Сянцядяр, так і від складаних основ, напр.: Єлмзя- 
<УЯ/Л2рЯб), ^я/яярмяяяляя, Ся:Л!ЛЯЯЯ()сьК. Інколи топоніми утворюються від 
ДВОХ прикметників, напр.: #ЯЯЯЄКЯНЯ.АНЧН2, #Я Я Я #у2?ЛЬНЯ, Сухябязяя^яя, 
Вярхяьядя/яряяяькя, Вярхльяяялмляькя, Тнлялрське, проте труднощів при 
транслітерації європейськими мовами в них не виникає.

Нарешті, спинимося на багатослівних топонімах - словосполученнях з 
сурядними, підрядними або предикативними зв'язками компонентів.

Компоненти таких топонімів поєднуються двома способами за допо
могою сполучника і без нього. Топоніми із сполучником (типу являешь 
Яяяяяя ; Мя/яях/л, рясяуйлмаз Бясшл Гярця2я#мня) українській практиці 
не властиві. Безсполучникові утворення, такі як Амур-Н^мьяФняряяськмй, 
Яярля-Л/бкняхянякя також нечисленні.

Існують топоніми-словосполучення з підрядним зв'язком компонентів 
двох типів: означальні з узгодженням, напр.: Ч'яряяямй Яр, ^ясяя-Яр, або з 
керуванням, напр.: ллям%я 77яря^я2м, яряялякяі Тя2яршя. Серед означальних 
сполучень чимато назв, що складаються з місцевого географічного терміна 
і визначення - загального або власного. Тому узгодження вимагають або 
транслітеровані назви таких слів, як яс/яр/я (яяяіряям), /яяч^л, .ммя, ^мяря, 
ржя, хрябя/я, зяяіякя, або їхні переклади відповідною іноземною мовою - 
island, stream, cape, sea, river, chain, bay.

Інший тип означальних сполучень складають поєднання власне топоніма 
з означенням, напр.: ясяір^я Зяхйнмй Ядм'лний, яяр?2 #янясмяїя%ь, рмся 
Сухя Ся^яркя, яяля Дру2/ Гярбуям. Географічні означення в таких 
топонімах - зях/дямй, ях^ямй, ^яяяїряльямй, і топонімічні - яялмкмй, .мялмй, 
яярхят, ямжяш, ^якрий, сухмй, ЯЯріИМЙ, ф у2М Й  - в цілому системні. їх
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дотепер передавали і в прямій транслітерації, і в перекладі. Звичайно, для 
нової системи картографії потрібен загальний підхід: топонім Суха Далка 
можна передати як Sukha Balka; DryBalka і навіть Sukha (Dry) Baika. До 
речі, це питання важливе не лише для української топоніміки; більшість 
відомих географічних назв світу криють у собі ту саму проблему, навіть 
якщо це ДяересАи (Джамолунамз) чи .море (море Сулаее(л).

Кілька слів слід сказати про артикль. У європейських мовах існують 
два типи артиклів: препозитивний і постпозитивний; вони розрізняються 
також граматично - означений і неозначений. Обидва вживаються в 
топонімії. Не вдаючись у граматичні і лексичні правила вживання, зазначимо 
лише, що ціла низка назв фізико-географічних об'єктів і великих територій 
за міжнародною традицією потребує означеного артикля в германських і 
романських мовах. Це стосується назв рік - the Don, the Dnipro, the Donets; 
гірських пасм - the Carpathians; морів - the Black Sea; океанів - the Pacific 
Ocean і великих територій - the Crimea, the Donbass. Навіть назва України 
в розумінні території, а не держави, потребує означеного артикля.

Розглянувши коротко питання транслітерації української топоніміки, 
можна твердити, що існують певні правила і традиції передачі цих назв 
іноземними мовами, яких і слід дотримуватися в процесі картографування.

1. Сулерянскял А. А Структура имени собственного. -М; 1969.-С. 87.

О. (Київ)

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ 
В УКРАЇНІ НА ТЛІ МІЖНАРОДНИХ НОРМ 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

Починаючи з 1973 р. в світі діє Група експертів ООН зі стандартизації 
географічних назв. Її розробками і рекомендаціями керуються всі країни 
при організації національних служб зі стандартизації географічних назв, 
при розробці правил і норм написання власних і закордонних географічних 
назв, «перепису» власних географічних назв іншими мовами, укладанні 
інформаційних банків стандартизованих географічних назв.

Проблеми і шляхи їх розв'язання, що обговорюються на цій кон
ференції, в своїй переважній більшості вже розв'язані на міжнародному 
картографічному рівні. Вони висвітлені в матеріалах Міжнародних 
конференцій ООН зі стандартизації географічних назв, документах 
Міжнародної картографічної асоціації.

Українські картографи, Національна рада з географічних назв і відділ
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стандартизації географічних назв у своїй діяльності керуються резолюціями 
і рекомендаціями цих міжнародних організацій. Ми сподіваємося, що 
розв'язання проблем стандартизації географічних назв України і написання 
зарубіжних географічних назв українською мовою не буде йти врозріз з 
міжнародними нормами як в академічних мовознавчих інститутах, так і в 
географічних та картографічних установах.

Передача українських географічних назв іноземними мовами не є чимось 
новим для лінгвістів і картографів зарубіжних країн. Існують міжнародні і 
національні правила таких «переписів». З деякими з них (США, Канади, 
Угорщини, Польщі, Німеччини, міжнародні стандарти) можна ознайомитись 
у відділі стандартизації географічних назв (ВСГН).

Правила «перепису» українських географічних назв національними 
мовами зарубіжних країн використовуються тільки в картографічній 
продукції для власних потреб кожної з країн; на картах певних масштабів 
і певного призначення, найбільшою мірою в картографічній продукції для 
шкільництва.

На картографічних виданнях для міжнародного користування діє інший 
спосіб відтворення географічних назв, який власне і є основою міжнародної 
стандартизації. Він полягає в тому, що географічні назви країн з латинською 
графікою алфавітів подаються мовою оригіналу, тобто національною мовою. 
Географічні назви інших країн, алфавіти побудовані не на основі латиниці, 
відтворюються за допомогою національних Стандартів запису власних 
географічних назв латинкою.

Дія міжнародного визнання цих стандартів необхідно, щоб вони були 
єдиними у вжитку в усіх державних сферах країни: в картографічній 
продукції, на дороговказах, у документах і довідниках зв'язку, транспортних 
сполучень тощо. Крім того, вони повинні бути визнані Групою експертів 
ООН зі стандартизації географічних назв і рекомендовані країнам світу 
для використання. Згідно з національними стандартами, що визнані у всьому 
світі, країни надсилають свої реєстри географічних назв до міжнародних 
картографічних організацій, створюють довідники для міжнародного 
користування. В міжнародній стандартизації географічних назв не береться 
до уваги, хто і як читає ту чи іншу географічну назву. Головне - це її 
одне-єдине латинізоване написання. Будь-які системи латинізації не- 
латинських алфавітів не можуть бути досконалими, оскільки не здатні 
повністю врахувати фонетичні особливості мови. Інколи в великих 
національних картографічних виданнях наводяться фонетичні таблиці 
(таблиці транскрипцій), які уточнюють прочитання букв.

З метою розробки єдиної латинки для українського алфавіту, яка буде 
використовуватись у вигляді державної норми при стандартизації 
географічних назв України, українські картографи і беруть участь у роботі 
даної конференції.
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З 1971 р. в міжнародній стандартизації географічних назв функціонує 
таке поняття як екзонім - існуюча в конкретній мові назва зарубіжного 
географічного об'єкта, що відрізняється від національної назви цього 
об'єкта. Наприклад, українські назви ЯкЗемь, Рм̂ и, /7яриж, Жмеччимя, 
Уд<%?и%мня та ін. не відповідають національним назвам цих географічних 
об'єктів, але вони традиційні для нашої мови. З цього приводу не завжди 
виправдані дебати навколо іншомовного написання деяких українських 
географічних об'єктів (Київ - Kiev, Чернігів - Chernigov та ін.), оскільки 
ці латинізовані назви за роки існування СРСР були засвоєні мовами 
зарубіжних держав у такому вигляді і стали їх часткою. А з проголошенням 
самостійності України ці назви перейшли до розряду екзонімів у націо
нальних реєстрах географічних назв цих країн, оскільки не відповідають 
українському написанню.

Міжнародному визнанню українських географічних назв у націо
нальному написанні можуть сприяти: якнайшвидше вироблення латинки 
для українського алфавіту, упорядкування і стандартизація географічних 
назв України, прийняття Державного стандарту України з правил передачі 
букв українського алфавіту латинськими літерами, втілення цього Стан
дарту в усіх сферах державної діяльності як в Україні, так і за її межами; 
заяви з цього приводу Міністерства закордонних справ України.

Українські картографи зі свого боку турбуються про міжнародне виз
нання географічних назв України в національному написанні. У вересні 
1992 р. начальник Управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті 
Міністрів України А. Л. Бондар уперше репрезентував самостійну Україну 
на VI Міжнародній конференції ООН зі стандартизації географічних назв. 
Україна заявила про своє бажання працювати в двох лінгвістико-гео- 
графічних відділах Групи експертів ООН зі стандартизації географічних 
назв. Ми одержали можливість повною мірою прилучитися до здобутків 
світового співтовариства в цій галузі. У вересні 1993 р. мені пощастило 
взяти участь у роботі одного з цих відділів. Я репрезентувала українських 
картографів на 12 сесії Відділу східної частини Центральної Європи і 
Південно-східної Європи Групи експертів ООН зі стандартизації геогра
фічних назв. Сесія відбувалася в Будапешті за участю картографів і лінгвістів 
Албанії, Болгарії, Кіпру, Польщі, Словаччини, Словенії, Угорщини, Чехії. 
Одним з питань Сесії був «перепис» у латинській формі географічних назв 
країн, що мають алфавіти нелатинського походження, як того вимагають 
норми міжнародної стандартизації географічних назв. Україна подала для 
обговорення варіант латинки українського алфавіту, який попередньо був 
погоджений з Інститутом української мови і Міністерством закордонних 
справ України (див. табл.).
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Букви українського алфавіту Відповідна буква «латинки»
А а А а
Б б В b
В в V v
Г г H h
Ґ ґ C g
Дд D d
Е е Е е
Є є Ye (на початку слова) 

ie (в інших позиціях)
Ж ж Zh zh
3 з Z z
И и Y у
1 і 1 і
ї  ї ї ї
Й й Y (на початку слова) 

і (в інших позиціях)
К к К к
Л л L і
М м М m
Н н N n
О о О о
П п Р Р
Р Р R r
С с S s
Т т T t
У у U u
Ф ф F f
X х Khkh
Цц Ts ts
Ч ч Ch ch
Ш ш Sh sh
Щ щ Shch shch
ь « ' » (знак м'якшення 

ставиться праворуч над 
буквою)

Ю ю Yu (на початку слова) 
іи (в інших позиціях)

Я я Ya (на початку слова) 
іа (в інших позиціях)

- апостроф, як розділовий знак, при транслітерації до уваги не
приймається

- буквосполучення «ьо» передається диграфом «іо»
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На основі цієї латинки була надрукована карта України масштабу 
1:3 750 000. Вона викликала великий інтерес в учасників Сесії, оскільки 
була першою спробою Головного управління геодезії, картографії та 
кадастру при Кабінеті Міністрів України подати латинкою географічні назви 
України у їх національному написанні. Карту уклало Науково-виробниче 
підприємство «Картографія» за активної участі відділу стандартизації 
географічних назв. За матеріалами, що Україна підготувала до засідання 
Сесії, були прийняті такі резолюції:

- латинізація географічних назв України повинна ґрунтуватись на 
стандартизованих географічних назвах у національному написанні;

- латинка для українського алфавіту повинна бути зручною в 
користуванні, особливо при. залученні комп'ютерної техніки. Вона не 
повинна чітко відповідати жодному з існуючих алфавітів на латинській 
основі;

- українська латинка повинна становити національний стандарт для 
написання географічних назв України іноземними мовами;

- для міжнародного визнання латинки необхідне її широке державне 
' застосування в усіх сферах, особливо в картографічній продукції для

міжнародного призначення.
Створення української латинки не є новою справою для картографів. 

До недавнього часу існував Держстандарт СРСР 16876-71* (СТ РЕВ 1362- 
78) «Правила транслитерации букв кирилловского алфавита буквами ла
тинского алфавита». У ньому наведені латинки для російської, української, 
білоруської, болгарської, монгольської, сербо хорватської і македонської 
мов. Але в зазначеному вигляді українська латинка ніколи не вико
ристовувалась, оскільки державною мовою СРСР була російська, і гео
графічні назви України подавалися латинкою через мову-посередника - 
російську, з російського їх написання.

Єдина в колишньому СРСР картографічна служба (ГУГК СРСР) 
створила для своїх потреб каталог географічних назв світу, де є значне 
зібрання географічних назв України. Кожна з назв каталога подається 
національною мовою і російською. Зафіксовані всі відомі зміни назв 
кожного географічного об'єкта. Відділ географічних назв має деякі копії 
цього каталога. На одній з карток - історія появи російської назви 
українського міста що знаходиться на річці з українською
назвою Сїяерськмй Дряе^ь. Від російської назви цього міста і походить 
сучасне українське його написання, що зовсім не відповідає історичному 
топоніму. Подібні спотворення назв географічних об'єктів України 
потребують виправлень і поверненйя їм належного історично правильного 
написання.

Варіантів української латинки є немало у світі; багато з країн мають 
свої системи відтворення українських географічних назв своїми
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національними мовами. Але жодна з країн до недавнього часу не викорис
товувала в картографічних державних виданнях українське написання. Тому 
перед мовниками і картографами стоїть важливе завдання утвердити 
українське написання географічних назв на міжнародному рівні. Цього 
також домагаються спеціалісти сусідньої Білорусі, які ще в 1992 р. прийняли 
латинку для білоруської абетки і зараз її використовують у картографічному 
виробництві.

Картографічні видання - це величезне інформаційне джерело; вони 
потребують динамічного виробництва, щоб вчасно відтворювати дійсність. 
Українські картографи не можуть довго чекати українську латинку в вигляді 
Державного стандарту і змушені використовувати таку, що, на наш погляд, 
узгоджується з рекомендаціями Групи експертів ООН зі стандартизації 
географічних назв і не викликає значних змін в експлуатації комп'ютерів. 
Ми бачимо два шляхи створення національної латинки: 1) на основі одного 
з існуючих алфавітів, наприклад англійського, оскільки англійська мова 
найпоширеніша в міжнародному спілкуванні; 2) на основі алфавіту однієї 
із слов'янських країн, що пишуть латиницею. Цей шлях підтвердить 
слов'янську сутність України, що має в мові багато спільного з Польщею, 
Словаччиною, Словенією.

Відділ стандартизації географічних назв ще дуже молодий. Його 
діяльність розпочата в вересні 1992 р. Однак і за цей короткий проміжок 
часу і за нелегких економічних обставин ми активно працюємо над 
створенням інформаційних банків стандартизованних географічних назв 
України і зарубіжних територій. Розроблено правила передачі українською 
мовою географічних назв англомовних, німецькомовних, іспаномовних 
країн, Чехії та Словаччини. Зі створення таких правил починають роботу 
всі національні служби стандартизації географічних назв. Розроблені нами 
документи потребують кваліфікованого рецензування з урахуванням вимог 
міжнародної стандартизації географічних назв.

На нашу думку, розробкою правил передачі українською мовою 
географічних назв зарубіжних країн повинні займатися мовознавці і 
незначною мірою картографи, як це робиться у світі. На порядку денному 
географічні назви країн Європи, Азії, Африки. Маючи правила, ми зможемо 
укласти довідники географічних назв кожної країни і інших об'єктів світу 
на основі сучасної української літературної мови. Поки що географічні 
назви світу на картах українською мовою подаються з їх російського 
написання, а не як прийнято в міжнародній стандартизації географічних 
назв - з національного написання кожного географічного об'єкта. Тому 
географічні назви виявляються спотвореними, як, наприклад, назви Румунії 
і Молдови.

Стандартизація географічних назв зарубіжних країн вимагає чітко 
визначеного ставлення до вживання літери Ґ  ґ з боку Українського
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празопису. Якщо ця літера тепер існує в українській абетці, її зазначено в 
різних варіантах української латинки, то треба бути послідовними. Ми не 
маємо права на два стандартизовані написання Гданська (Гданськ) чи 
Гібралтару (Ґібралтар), як пропонує український правопис (4-е вид. с.17). 
Ця подвійність суперечить поняттю стандартизації і міжнародним нормам 
її втілення. До того ж, кожний географічний об'єкт світу має певне 
стандартизоване національне написання, яке повинно узгоджуватись з його 
передачею українською мовою.

Відділ стандартизації географічних назв закликає мовознавців України 
і української діаспори до співпраці в упорядкуванні географічних назв 
України. Ця копітка робота вимагає розсудливого ставлення до кожної 
географічної назви, вирішення необхідності її перенайменування. У 
міжнародній практиці зміна назви географічного об'єкта - явище виняткове. 
Ця процедура довготривала, дуже складна, дорого коштує і можлива лише 
за виняткових обставин. Ми вважаємо, що українським топонімічним 
службам слід взяти до уваги міжнародний досвід у цьому питанні і, по- 
можливості, уникати зайвих перейменувань.

- ДО. М. Ажнкж, Л. М. Хрус/ияленко (Ужгород)

ПРИНЦИПИ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ВЛАСНИХ НАЗВ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ 
ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ НА ПЕРСОНАЛЬНОМУ 

КОМП'ЮТЕРІ

Перед розглядом принципів прямого відтворення українських власних 
назв іноземними (на базі латинської абетки) мовами зазначимо, що пос
тавлене завдання істотно спрощується завдяки існуванню в українській мові, 
на відміну від, скажімо, англійської, практично однозначної відповідності 
між звуками й буквами. Тому, не вдаючись у тонкощі відмінностей між 
лінгвістичними термінами «транслітерація» і «транскрипція», використо
вуватимемо здебільшого перший у розумінні, адекватному до англійського 
«romanization».

В основу підходу до такої транслітерації логічно покласти дві групи 
принципів:

1) графічна та звукова адекватність відтворення власної назви і 
забезпечення в транслітерованому слові (образі) особливостей українського 
написання й фонетики (різниця між і та и, твердість та м 'якість 
приголосних тощо);

2) уникнення надмірних ускладнень у сприйнятті (насамперед -
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зоровому, а також звуковому) транслітерованої назви неукраїномовними 
читачами та мовцями.

Зауважимо, що при передачі іноземних (англійських, французьких, 
німецьких) власних назв українською мовою здебільшого дотримуються 
другого принципу, повністю нехтуючи потребою розрізняти невластиві 
українській мові звукові та графічні особливості. Наприклад, англійські 
прізвища Right, Wright, Wryght, Wryte, Wrythe по-українськи передаються 
однаково: Ряьмя. Водночас при транслітерації з української мови більшість 
фахівців схиляються до абсолютизації першого принципу (обов'язковість 
розрізнення і та и, врахування палаталізації приголосних). Діаметральна 
протилежність підходів при розв'язанні таких двох, по суті, аналогічних 
завдань є, на нашу думку, не досить логічною.

У ряді випадків (особливо це стосується географічних назв) йкрай 
бажано забезпечити реверсивність транслітерації, тобто можливість пра
вильного одержання назви мовою оригіналу, маючи тільки транслітеровану 
назву-образ та транслітераційну таблицю. У випадку транслітерації з 
української мови на англійську реверсивність практично повністю забез
печується системою транслітерації BGN. Система Бібліотеки Конгресу 
США помітно поступається системі BGN як за ступенем реверсивності, 
так і за адекватністю звукової передачі українських власних назв (особливо 
- закінчень -ий).

Будучи, безумовно, найадекватнішою для використання в картографії, 
система BGN є, однак, не досить зручною для широкого масового вжитку 
через наявність надмірної кількості апострофів (замість м'якого знака) та 
частих подвоєнь уу (напр. Kyyiv,'Kam'yanets'-Podil's'kyy). Тому, на наш 
погляд, для використання, скажімо, в газетах, радіо, телебаченні доцільно 
рекомендувати транслітераційну систему, засновану на певному компромісі 
між двома названими принципами.

Ми спробували застосувати такий підхід до транслітерації українських 
власних назв англійською та німецькою мовами.

Транслітерація англійською мовою. Відтворення українських літер 
англійською мовою ілюструє таблиця 1. Для ряду літер спосіб відтворення 
є однозначним і додаткових коментарів не потребує.

Українську літеру г, безумовно, слід передавати англійським h. Тут, 
однак, є виняток. Коли г йде слідом за з (Ззур^кя, Jaap, Заурськмм), таку 
транслітерацію (ИймпуАя, ИАяг, ИймглЛгу) буде прочитано англомовним 
читачем як Журйудя, Жяр, Журськмм (див. табл. 1). Тому доцільно погодитися 
з пропозицією про передачу літери г у такому положенні (після з) як gh - 
Zghurivka, Zghar, Zghursky. Українську власну назву буде дещо спотворено, 
але не виникне двозначностей і плутанини.

Існують різні думки щодо потреби розрізнення в англійських 
еквівалентах українських і та и. Не вдаючись до зайвих у даному разі
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Таблиця 1. Схема транслітерації літер української абетки англійською мовою

Українська
літера

Позиція Транслітерація Приклад

А а А а Andriy, Aichevsk
Б б В b Bandera, Boryspil
В в V v Vinnytsia
Гг Hh Hry horovych-B arsky

(після з) gh Zghurivka, Zghar
Ґ г Gg Gazda
Д д Dd Dnipropetrovsk
Е е Е е Shepetivka
Є є (на початку слова) Ye Yevpatoria, Yevhen

(після и, і, ь, апострофа) ye Kiyenko, Hyenko
(в решті випадків) ie Zaiets, Siiepichev

Ж ж Zh zh Zhiuktenko, Uzhhorod
3 з Z z Zabashtansky
И и У Lypky, Zhytomyr

(в закінченні -ий) і Zeieniy Kut
1 і і Lviv, Kharkiv
Ї ї (на початку слова) Yi Yizhakevych

(після і, ь, апострофа) Уі Biyivtsi, Ilyin
(в решті випадків) і Kyiv, Taisia

Й й (на початку слова) Y Yosypovychi
(в закінченнях -ий, -ій) У Verhniy Val, Striy

(в решті випадків) і Belei, Mykoloichuk
К к К k Kremenchuk, Korchyn
Л л L ! Luhansk, Ladyzhyn
М м M m Mariyivka, Myrhorod
Нн N n Narbut, Nemyriv
О о Oo Oksana, Odesa
П п Pp Petro, Poltava
Рр R r Rylsky, Rudky
С с S s Stepan, Skole
Т т T t Tetiana, Ternopil
Уу U u Uzhhorod, Uman
Ф ф F f Ivano-Frankivsk
X х Kh kh Khmelnytsky
Ц ц Ts ts Bila Tserkva
Ч ч Ch ch Chemihiv, Chortkiv

Ш ш Sh sh Shostka, Sharhorod
Щ щ Shch shch Shchyrets, Hoshcha
Ь ь (тільки перед о) і Lionia Polioviy

Ю ю (на початку слова) Yy Yurchenko, Yuzivka
(після и, і, ь, апострофа) yu Ovsiyuk, Mosiyuk

(в решті випадків) iu Petliura
Яя (на початку слова) Ya Yalta, Yakovenko

(після и, і, ь, апострофа) ya Kiyanchenko, Kiyak
(в решті випадків) ia Liakhovvch
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суперечок і враховуючи дещо компромісний характер даного підходу, 
схилимося до думки більшості - передавати і як і, а и як у, подібно до 
польської мови та популярних систем транслітерації з російської.

Виходячи з цього, скористаємося своєрідним вирішенням питання 
передачі літери й та йотованих (Б. Ажнюк). Оскільки й фонетично ближчий 
до українського і, ніж до и, доцільно передавати й через англійське і, а є, 
ю, я - через іе, іи, іа. Але на початку слова, відповідно до англійської 
традиції, пропонується передавати Є, ї, Ю, Я та буквосполучення Йо як 
Ye, Yi, Yu, Ya, Yo.

Оскільки пом'якшення приголосних англійській мові не властиве, 
м'який знак, на нашу думку, взагалі не треба передавати в англійському 
перекладі - за винятком буквосполучення ьо, яке слід транслітерувати як іо.

Побудована таким чином транслітераційна система досить добре 
відповідає першому з названих принципів, але створює ряд незручностей 
через передачу ряду буквосполучень - здебільшого з участю літер й та і. 
Часто з'являються незвичні подвоєння іі, а уі для англомовного читача 
завжди читатиметься як ї, а не як ий. Внаслідок цього Hrushevskyi 
(Трумеяськмй) буде прочитано як Груіиеяск'і, a Stryi (Сяірмй) - як Оир'ї. 
Аби уникнути таких явно небажаних монстрів, пропонуємо деякі відступи 
від принципу однозначності. Буквосполучення ий, ій пропонуємо передавати 
як англійське іу. При цьому зникає диференціація ий та ій, але вона часто 
не унормована остаточно навіть усередині самої української мови, особливо 
щодо власних назв. При цьому для поширених не лише в Україні, а й в  
інших слов'янських мовах назв, що закінчуються на -ський, -цький, -зький, 
пропонуємо ще більше спрощення: -sky, -tsky, -zky (за аналогією зі 
словацькою та чеською мовами). Робимо виняток лише для власних назв з 
яскраво вираженою семантикою (Низький, Вузький, Близький, /рузький), 
для яких пропонуємо зберегти закінчення -іу.

Що ж до літери ї, то пропонуємо передавати її після більшості голосних 
англійською літерою і (Зяйся -Ия/йя, Яряілз - Т&їи/я), однак після української 
літери і доцільно передавати ї як уі, аби уникнути незрозумілого й 
неадекватного подвоєння іі: Бййдр - Biyivtsi. Така сама форма транслітерації 
ї  також після апострофа чи м'якого знака: Яф 'іня - Рігуіпа, /яьй* - Ilyin.

Окрему проблему створює буквосполучення йї. І хоч воно зустрічається 
не вельми часто, транслітерація одного з таких слів (Ямїя) є вкрай важливою. 
Мусимо визнати, що пропонована нами схема передачі иї як уі не є 
адекватною, однак, можливо, оптимальною з погляду англомовного 
сприйняття.

На закінчення додамо, що багатьох двозначностей при англійській 
транслітерації (особливо у спеціалізованих виданнях) можна уникнути, 
використовуючи відповідний знак для позначення наголосу, хоч англійська 
мова й не має подібної традиції. Тоді легко розрізняються ГяҐ і Гяй (Наї
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and Hai), %р<?оним і (Chervoniy and Chervoniy).
Транслітерація німецькою мовою. Схема транслітерації українських 

власних назв німецькою мовою простіша, ніж англійською. Гадаємо, що 
наведена таблиця (табл. 2) не потребує додаткових пояснень. Дискусійним, 
однак, залишається запропоноване нами використання Ss для передачі 
українського С на початку слова перед голосними (Даякю Сорочинці - 
We/y&f ДлргойсАуядг), оскільки в німецькій мові подвоєння Ss на початку 
слова не зустрічається.

Реалізація на персональному комп'ютері. Нами створено програму, 
яка здійснює на персональних комп'ютерах родини IBM транслітерацію 
українських власних назв англійською та німецькою мовами до наведених 
схем. Транслітераційна програма може працювати як у режимі 
безпосереднього введення українських назв з клавіатури, так і в режимі 
обробки великих груп українських власних назв у вигляді файлів. При 
цьому забезпечується запис українських та транслітерованих назв у файл, 
який дає змогу проводити подальшу обробку даної інформації системами 
керування базами даних, що може бути використано при створенні різного 
роду каталогів, довідників тощо. Пропонована програма також може бути 
успішно використана для видачі закордонних паспортів громадянам України 
і для автоматичної транслітерації українських власних назв англо- та 
німецькомовними засобами масової інформації. Використання в одному з 
варіантів програми поліморфного драйвера (кодова таблиця для останнього 
містить символи, крім англійського та українського, ще й інших алфавітів) 
дозволяє здійснювати транслітерацію також угорською, шведською та 
деякими іншими мовами. При цьому забезпечується виведення вихідних 
файлів у відповідних національних кодових сторінках. Використання 
поліморфних драйверів у програмі транслітерації також забезпечує обробку 
власних назв з урахуванням наголосу, розрізняючи наголошені та 
ненаголошені літери.

ДЗ. Длснярсямч (CZZM), А. Хос/иенко,
В. ЯЬс/имрко, /. Яульчицьким (Львів)

ПРОБЛЕМИ ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ АБЕТКИ НА КОМП'ЮТЕРАХ

У пропонованій праці розглядаються проблеми зображення букв 
української абетки латинськими літерами. Сформульовані вимоги, які 
накладаються на таке зображення при автоматичному транслітеруванні 
текстів за допомогою комп'ютерів.
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Таблиця 2. Схема транслітерації літер української абетки німецькою мовою
Українська

літера Позиція Транс
літерація Приклад

А а А а Andrij, Aitschewsk
Б б В b Bandera, Boryspii
В в W w Winnytzia
Гг H h Hryhoro wy ch-B arsky

(після з) gh Sghuriwka, Sghar
Ґ ґ G g Gasda
Дд Dd Dnipropetrowsk
Е е Е е Shepetiwka
Є є (на початку слова) Je Jewpatoria, Jewhen

(після голосних, ь, апострофа) je Sajez, Iijenko
(після приголосних) ie Sliepitschew

Ж ж Sh sh Shiuktenko, Ushhorod
З з S s Sadoroshnyj
Ии У Lypky, Shytomyr
1 і і Lwiw, Kharkiw
Ї ї (на початку слова) Ji Jishakewytsch

(після и, і, ь, апострофа) Уі Kujiw, Smijiw, Iljin
(в решті випадків) і Taisia, Raisa

Й й J j Josypowytschi, Stryj
К к K k Kremenschuk, Kaniw
Л л L 1 Luhansk, Ladyshyn
М м M m Marijiwka, Myrhorod
Н н Nn Narbut, Nemyriw
О о O o Oksana, Odessa
П п PP Petro, Poitawa
Р р R r Rylsky, Rudky
С с (на початку слова перед Ss ss Ssoroka, Ssemeniwka

голосною та між двома Lyssenko, Odessa
голосними) Tscherkassy

S s Skoropadskyj
Т т T t Tetiana, Ternopii
Уу Uu Ushhorod, Uman
Ф ф F f Ivano-Frankiwsk
X х Kh kh Khmeinytsky
Цц Z z Biia Zerkwa
Ч ч Tsch tsch Tschernihiw

Ш ш Sch sch Schostka, Scharhorod
Щ щ schtsch Hoschtscha
Ь ь (тільки перед о) і Lionia Poiiowyj

Ю ю (на початку слова) Jy Jurtschenko,
(після голосних ь, апострофа) JU Owsijuk, Mosijuk

(після приголосних) iu Petiiura
Я я (на початку слова) Ja Jaita, Jakowenko

(після голосних, ь, апострофа) ja Kijantschenko
(після приголосних) ia Liakhowytsch
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Ця проблема е актуальною в зв'язку з необхідністю: а) пересилання 
українських текстів міжнародними лініями зв'язку (вони, звичайно, 
розраховані лише на латинку); б) перенесення текстів програм та текстових 
даних з елементами кирилиці на комп'ютери іншого типу або в інші 
операційні чи програмні середовища; в) написання українських назв, 
прізвищ в іншомовних текстах, на дороговказах, поштових відправленнях, 
товарних етикетках тощо.

Оскільки кількість букв української абетки перевищує кількість букв 
у латинській абетці, для транслітерації принаймні деяких українських букв 
необхідне використання двох або більшої кількості латинських літер. Отже, 
завдання транслітерації полягає в побудові відображення множини 
український букв у множину букв латинської абетки та їх сполучень.

На нашу думку, таке відображення повинно бути: 1) всюди визначеним 
(кожна українська буква повинна транслітеруватися); 2) взаємооднозначним 
(це забезпечує можливість автоматичного відновлення українського 
оригіналу за транслітерованим текстом, винятків повинно бути якнай
менше); 3) економним (українські букви повинні зображуватися міні
мальною кількістю латинських); 4) природним (транслітерація повинна 
викликати у людини правильні асоціації і вгадуватися інтуїтивно, так, щоб 
транслітеровані тексти можна було читати).

Відзначимо недоліки деяких стандартів на транслітерацію. Стандарт 
на транслітерацію російського тексту, прийнятий у Міністерстві зв'язку 
колишнього Радянського Союзу, незадовільний з двох причин: а) чотири 
букви (э, ь, ъ, й) взагалі не транслітеруються (не задовольняється перша 
вимога); б) відображення транслітерації не є однозначним (російські літери 
л, е транслітеруються латинською буквою е) - не задовольняється друга 
вимога.

Стандарт, який діє в Бібліотеці Конгресу США [3] якнайкраще 
відповідає четвертій і не повністю задовольняє інші вимоги (великий та 
малий м'які знаки транслітеруються одним символом, використовуються 
додаткові діакритичні знаки тощо).

Робота над стандартом транслітерації української абетки, почата 
Ю. Блонаровичем [1], завершилася розробкою таблиці транслітерації 
української абетки (див. табл.).

Транслітерація більшості українських букв досить природна і визна
чається фонетикою: українська буква а транслітерується латинською буквою 
а, українська буква А - латинською А, українська б - англійською b і т.д. 
(див. табл.).

Вибір транслітерації літер я, ю, є, ї, ь зумовлений фонетикою 
української мови та традиціями зображення їхньої вимови [2]. Для 
транслітерації великого м'якого знака обрано символ зворотного апострофа 
з набору символів ASCII, найближчий до звичайного апострофа, яким
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Таблиця. Транслітерація українських літер латинкою

А А a а H N H n

Б В 6 b 0 О 0 0

В V в V П р П р
Г Н г h P R p г

Ґ G Ґ g C s c S

Д D Д d T T T t

Е Е с е У и У u

Є Je є je Ф F Ф f

Ж Gh ж gh X Ch X ch

3 Z* 3 z Ц С Ц c

И Y и У 4 C z 4 cz

1 І і і Ш Sh Ш sh

ї Ji ї ji Щ Sz Щ sz

Й J й j ь ' ь '

К К к k , ю Ju ю ju
л L л і я Ja я ja
м M м m

транслітерується малий м'який знак. Вибір транслітерації букв х, ч, ш, щ 
зумовлений фонетичними правилами багатьох поширених мов, наприклад, 
англійської, німецької, польської, чеської.

Найбільше клопоту завдає літера ж. Згідно з прийнятим підходом, вона 
може бути транслітерована буквосполученнями з участю букв g та j, 
оскільки в англійській мові саме вони можуть відповідати звуку [дж], а 
також буквосполученнями з участю близької за звучанням букви z Аналіз 
показав, що наступні буквосполучення не відповідають критерію взаємо- 
однозначності:

- gj - гяур, Гїонтер;
- jg - найґосподарніший;
- jh - найгарніший;
r jj - найяскравіший;
- zh - розгадка;
- zz - роззутися;
- zj - роззява;
- zg - зґвалтувати;
- jz - найзручніший;
- gz - гзитися.
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З двох буквосгюлучень, які залишилися (gg, gh), gh має кращий вигляд 
через гірше сприйняття людиною подвоєння сусідніх букв у тексті. 
Відзначимо, що заміна букви ж (а також щ) буквами латинської абетки, 
які не відповідають ніяким українським буквам (w, q), порушила б принцип 
природності.

Буква щ за звучанням еквівалентна буквосполученню шч і мала б 
транслітеруватися в буквосполучення shcz. Але така транслітерація не 
задовольняє критерій економності. Економна транслітерація букви щ 
досягається вилученням з наведеного природного буквосполучення двох 
середніх букв. Одержане внаслідок цього буквосполучення sz задовольняє 
принцип взаємооднозначності і викликає правильні асоціації, послідовно 
доповнюючи транслітерацію близьких букв ш і ч. Цікаво, що така 
транслітерація знаходить асоціації в чеській мові.

Крім букв української абетки, особливу роль в україномовних текстах 
відіграє знак апострофа. Оскільки цей символ використовується для 
транслітерації м'якого знака, неоднозначність, що виникає, можна зняти 
транслітерацією апострофа в два апострофи. Інші розділові знаки, типові 
для україномовних текстів (лапки, знаки оклику та запитання, кома, крапка, 
двокрапка, крапка з комою та ін.) транслітерацією не змінюються. Не 
виникає особливих проблем і з помилковим сприйняттям подвійного 
апострофа як лапок (і навпаки) через спорідненість їх функцій.

Приклад транслітерованого тексту:
«7 /непе v лми' уі ve/уЛн/'
V дми'yf уя/'я(/, яоія/
Me хяЛммГґе рояї'Уяяміу 
Nez/уяі, fycAy/и л/руо/я/л 

(Тягял ДЙЄУС2ЄЯ%я)

Проблеми неоднозначності, які виникають при відновленні оригіналу 
за транслітерованим текстом, легко розв'язуються людьми, що володіють 
українською мовою. Однак при перекладенні цієї механічної роботи на 
машину слід передбачити алгоритм усунення неоднозначностей принаймні 
в двох наступних випадках.

Повної однозначності відображення транслітерації для скорочень, 
абревіатур, новоутворень, власних назв та слів іншомовного походження 
досягти неможливо. Наприклад, абревіатура НПСЗ (Незалежна Профспілка 
Залізничників) транслітерувалася б у NPSZ і при відновленні тексту могла 
б дати і НПСЗ, і НПЩ.

При відтворенні оригіналу з транслітерованого тексту наявні в ньому 
латиномовні та інші фрагменти передаватимуться українськими літерами.

Щоб уникнути неоднозначностей першого типу, пропонується у 
випадках, які можуть привести до неоднозначності, транслітерувати кожну 
українську букву двома символами. Другим варто вибрати такий символ,
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який не порушував би структури тексту (наприклад, підкреслення: «_»). 
Тоді НПСЗ транслітеруватиметься в NPS_Z і неоднозначність зникне.

Для попередження появи неоднозначностей другого типу, фрагменти, 
записані латинськими буквами, виділяються спеціальними символами. 
Найприродніше було б виділяти такі фрагменти лапками, апострофами 
або дужками різної конфігурації, але всі ці розділові знаки викори
стовуються і в українських текстах. Тому для виділення таких фрагментів 
пропонується використати символ л (із стандартного набору символів 
ASCII), який викликає асоціації з лапками чи апострофом і не зустрічається 
в україномовних текстах.

Правильність вибраного підходу до транслітерації перевірена нами в 
ході реалізації на IBM PC програмного транслітератора та експериментів 
з ним. Ця програма здійснює транслітерацію і відновлення тексту, обробку 
можливих неоднозначностей. Транслітератор побудований як мобільна 
програма, яку сам користувач може за бажанням налагодити на той чи 
інший варіант транслітерації українських літер. В ході налагодження він 
попереджає користувача про можливі неоднозначності транслітерації, що 
зробило його ідеальним інструментом для випробування різних варіантів 
таблиці.

1. Блоняряяич Ю. Застосування комп'ютерів до української мови або 
комп'ютеризація України// Вісті Українських інженерів.- Нью-Йорк. -1990.- № 3.

2. Дмя., наприклад: Орфоепічний словник/ Укл. М. І. Погрібний. - К., 1983.
3. Зялеськя-Ониимсеяич Л. Про транслітерацію українських слів англійською 

мовою (лист до редакції) // Проблеми українізації комп'ютерів: Матеріали II міжнар. 
конф. -К., 1993. -С. 92-93.

Р. /7. Зор/ячяк (Львів)

ТРАНСКРИПЩЯ (ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ) РЕАЛІЙ

Перш ніж перейти до основної теми моєї доповіді, вважаю доречним 
повідомити, що Комісія всесвітньої літератури Наукового товариства 
ім. Т. Шевченка випрацювала ще в 1989 р. своє бачення цілісної трансля
ційної системи при передачі звучання українських власних назв та реалій 
засобами англійської мови. При цьому ми виходили з принципу необхідності 
якнайвірніше передавати звучання слів мови-джерела (наскільки це 
можливо!) графемами цільової мови та враховували дані, одержані при 
контрастивному дослідженні звукових та графемних систем української 
та англійської мов. Ми намагалися дещо удосконалити правила Бібліотеки
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Конгресу США, частково модифіковані в Канадському інституті україн
ських студій та в Британській бібліотеці. Вивчаючи детально питання 
передачі українських власних назв та реалій англійською мовою в 
історичному аспекті, ми зрозуміли, що панувала в ньому абсолютна 
еклектика й навдивовижу зневажливе ставлення до лінгвістичного 
представлення української нації та нашої милозвучної мови в світі. Однак 
певний позитивний досвід нагромадився, який ми й використовуємо. У 
І 990 р. вийшов після півстолітньої перерви черговий - ССХХ1 том Записок 
Наукового товариства імені Т. Шевченка, де зміст і розгорнене резюме 
кожної статті було подано англійською мовою [3]. У ньому антропоніми, 
топоніми та реалії (а враховуючи специфіку тексту, вони становили значну 
частину його) було подано згідно з трансляційною системою, що її 
випрацювала наша комісія. В основному наша система збігається з 
системою, розробленою в працях І. В. Корунця [13, 5] та, зокрема, 
Б. М. Ажнюка [1,2], з якими ми загалом постійно співпрацювали та 
консультувалися. Єдина істотна розбіжність полягає в підході до передачі 
палаталізації приголосних. Ми дотримуємося погляду, що палаталізацію 
приголосних слід передавати значком апострофа, очевидно, якщо немає 
інших способів її передати (приміром, диграфами ye, уи, уа, що відтворюють 
українські йотовані). При цьому виходимо з таких міркувань:

1. Палаталізація приголосних - цікава конвергентна своєрідність 
української мови стосовно англійської, яку слід зберігати.

2. У восьмому виданні авторитетного Оксфордського словника 
англійської мови на 1990-ті роки подано як Додаток IX транслітерацію 
російської абетки англійськими графемами. В неї впроваджено знак 
апострофа для передачі російського м'якого знака [The concise Oxford 
dictionary (COD), 1990: 1454].

3. Враховували ми й узус, наприклад, досить послідовне застосування 
знака апострофа для передачі палаталізації приголосних у таких поважних 
виданнях, як бібліографічні покажчики М. Тарнавської та О. П'ясецької 
[18, 23, 24].

Дотепер вийшло п'ять томів Записок НТШ (томи ССХХІ - CCXXV), 
які широко розійшлися в англомовному світі, звідкіля ми одержали чимало 
схвальних відгуків про нашу систему трансляції. Трансляційна система 
НТШ знайшла застосування також у виданнях та документації факультету 
іноземних мов Львівського державного університету ім. І. Франка.

У нашому перекладознавстві та контрастивній лінгвістиці вироблено 
таку дефініцію терміна реялгд: «Реалія - це моно- або полілексемна 
одиниця, основне лексичне значення якої вміщає (в плані бінарного 
зіставлення) традиційно закріплений за нею комплекс етнокультурної 
інформації, чужої для об'єктивної дійсності мови-сприймача» [4:58]. Реалії 
як носії національного колориту і щодо семантики, і щодо звучання по-
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своєму лінгвістично представляють свою мову, свій народ. Деякі дослідники 
загалом зачислюють антропоніми та топоніми до реалій [8, і 2]. По суті, 
вони мають частково рацію. Такі слова сприяють створенню національного 
колориту, часто в них - відгомін історії. Для філолога вони - прекрасний 
матеріал для пізнання і вивчення структури мови. Основна відмінність між 
ними та лексичними реаліями в тому, що вони - власні назви. Як влучно 
висловився німецький дослідник А. Нойберт, антропоніми та топоніми - 
це реалії одномовної комунікації («die «Reaiien» der einsprachigen Kom- 
munikation» [16:76]. До того ж, при перекладі реалій застосовуються різні 
методи: крім транскрипції (транслітерації), - ііперонімічне перейменування, 
дескриптивну перифразу, комбіновану реномінацію, калькування, уподіб
нення, транспозицію на конотативному рівні, віднайдення ситуативного 
відповідника, контекстуальне розтлумачення реалій. Антропоніми й 
топоніми при перенесенні на ґрунт мови-сприймача можна лише більш 
чи менш вдало транскрибувати (транслітерувати), крім рідких випадків 
калькування (типу The Ivory Coast - Берег Слонової Кості).

Передача українських реалій англійською мовою пов'язана головно з 
англомовними перекладами українського художнього слова та з англомов
ними матеріалами про Україну. Перший переклад належить Мет'ю Гетрі, 
шотландському лікарю з літературним талантом, який тривалий час пра
цював у Петербурзі за фахом і водночас вивчав культуру народів Російської 
імперії. У його неопублікованому томі «Noctes Rossicae», над яким він 
працював у 1794 - 1806 рр., є коментований переклад старовинної 
української пісні «Ой під вишнею, під черешнею» [17]. За приблизними 
підрахунками, дотепер понад 400 перекладачів працювало над донесенням 
художнього слова України до англомовного читача й слухача. Досягнення 
їх чималі, отже, здобуто й нагромаджено уже певний досвід щодо передачі 
українських реалій англійською мовою. Розглядаючи переклади в плані 
діахронії, доходимо висновку, що на ранніх стадіях засвоєння українського 
художнього слова англомовними літературами переважала передача реалій 
методом транскрипції (транслітерації). Це відображало й тенденції епохи, 
і підневільне становище українського народу, і певну безпорадність тодішніх 
перекладачів-першопрохідців. Транскрипція та транслітерація мають свої 
позитивні риси. Вони - найлаконічніші способи. Завдяки ним створюється 
певний експресивний потенціал: у контексті слів рідної мови транскри
боване слово виділяється як чуже, надає предмету, який воно позначає, 
конотацій небуденності, оригінальності. Але не більше! Бо ж які ще 
асоціації може викликати чуже, далекомовне слово, подекуди дуже важке 
для вимови, повністю позбавлене змісту для читача, що не володіє мовою- 
джерелом? Але навіть коли мови перебувають у доволі тривалому культурно- 
історичному і перекладацькому контакті, і способи передачі урізно
манітнюються, інколи без транскрипції (транслітерації) не обійтися.
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Доречно транскрибувати передусім ті реалії, які, через важливість денотатів, 
мають шанси ввійти з часом у периферійні шари словникового складу 
мови-переймача. В англійській мові є, наприклад, слово a robot («а ma
chine with a human appearance or functioning like a human; a machine capa- 
b!e of carrying out a complex series of aktions automatically usu controlled 
by a computer; a person who works mechanically and efficiently but insensi
tively», COD, 1990, 1042; 15:1137). Утворено вже й похідні: прикметник 
robotic, дієслово to robotize, іменник robotics («the study of robots; the art 
or science of their design and operation», COD, 1990: 1042), а також і 
термінологічні словосполучення: a robot bomb, a robot pilot. Вживається 
слово робзяї «автомат, схожий зовнішнім виглядом і рухами на людину», 
[7:587] і в українській мові. Своє походження ця лексема веде з чеської 
мови. Її створив, для позначення фантастичної реалії, К. Чапек і вжив 
уперше в утопічній драмі «RUR» («Россумові універсальні роботи»). 
П. П. Селвер, відомий перекладач чеської художньої літератури англійською 
мовою, у 1992 р. переклав цю п'єсу і шляхом транслітерації, що в даному 
випадку збігалася з транскрипцією, передав слово robot - «Rossum's uni
versal robots». П'єса набула великої популярності, і лексема robot засвоїлася 
багатьма мовами.

Часто перекладачі вдаються до комбінованої реномінації, найчастіше 
це транскрипція з описовою перифразою (значно рідше з гіперонімом). 
Це досить ефективний, хоч і багатослівний, спосіб максимальної передачі 
семантики реалій, зв'язаний з лінійним розширенням тексту. Транскри
боване слово вміщує сему «незвичність», «чужинність», а дескриптивна 
перифраза (або і гіперонім) роз'яснює семантику реалії, денотативну і, по 
можливості, конотативну, зокрема національно-культурну.

Комбінований спосіб тлумачення реалій поширений у наукових і 
науково-популярних текстах. Так, ще в 1874 р. у провідному англійському 
журналі «The Athenaeum» вміщено кваліфіковану рецензію на збірку 
чумацьких пісень 1. Рудченка. Рецензент, прізвище якого дотепер не вдалося 
встановити, спираючися на етнографічний нарис І. Рудченка «Чумаки в 
народних піснях», описує чумацтво як реалію українського побуту та 
характеризує чумацькі пісні. Поряд із транскрибованим словом у формі 
занплізованої множини chumaks, він подає дескриптиви wandering carriers; 
those Little-Russians whose oxdrawn carts fetch salt from the Crimea and fish 
from the Black Sea and the Sea of Azof» [9:122]. Надзвичайно важливо 
мати смак до слова, почуття міри, вдаючись до транскрипції. Досить 
переглянути сьогоднішню пресу України, послухати наші оголошення на 
радіо та телебаченні, щоб глибоко відчути, яке горе для мови надмір 
незрозумілих, напрочуд немилозвучних слів.

Дотепер я вживала поряд терміни «транскрипція» та «транслітерація», 
не розмежовуючи їх. Але, зокрема в нефонетичних мовах, між ними існують
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великі розбіжності. Терміном «транскрипціям позначають віднайдення 
якомога правильнішого відповідника через запис звучання слів (у тому 
числі реалій) мови-джерела графемами мови-переймача. Транскрипція, 
зв'язана з точною (наскільки це можливо!) передачею звучання іноземного 
слова (примат вимови), - не єдиний спосіб передачі. Можливий і примат 
графіки - транслітераційна передача.

Коли йдеться про нефонетичні (щодо правопису) мови, зокрема таку 
як англійська, то транскрипція доречніша, ніж транслітерація, що не 
відтворює справжнього звучання слів вихідної мови, а часто навіть 
спотворює його. Звідкіля взялося Ломоносове «Невтонов» у його патріо
тичному афоризмі «... может собственных Платонов и быстрых разумом 
Невтонов российская земля рождать», як не через панівний тоді в російській 
писемній практиці спосіб відтворення англійського прізвища Newton?! 
Лише транслітерацією можна пояснити, чому роман В. Скотта «Ivanhoe» 
був опублікований у 1826 р. у російському перекладі Г. Ковтирьова під 
назвою «Ивангоэ», а у Львові у 1905 р. вийшов друком «Robinson Crusoe» 
в українському перекладі А. Павенцького під назвою «Робінзон Крузое», 
автора ж назвали Данієлем Дефоє (англ. Defoe). Правда, так було не всюди 
й не завжди. У польській мові, навпаки, була тенденція передавати іноземні 
слова фонетично, ще в XIX ст. писали Bajron, Lessying. Тепер ця тенденція 
у поляків ще не зовсім зникла: Szekspir подають поряд з Shakespeare, Wolter 
з Voltaire.

При транскрибуванні українських реалій, як і антропонімів та 
топонімів, англійською мовою було б нереально ставити собі за мету повне 
відображення звучання реалій оригіналу. При цьому реалії дуже різноманітні 
щодо звучання, тому транскрибування їх англійською мовою може створити 
ряд нових проблем.

Для лінгвістичної презентації нашої державності тепер важливі реалії 
не тільки в перекладних чи оригінальних творах, де в перекладачів чи 
авторів, що пишуть на чужоземну тематику, звичайно є певний досвід. 
Найвагоміше для нас зараз - англомовна періодика, де з'являються статті 
про Україну. А тут поки що аж ніяк не все гаразд. Так, у популярному 
британському жіночому журналі «Marie Claire» у статті про Україну 
натрапляємо на такі покручі: vereniki (замість varenyky), holupsi (замість 
holoobtsi або й holoobtse) [22:14]. Однак дивного тут нічого немає. Адже 
віками ми були невідомі світові, тому позитивним є намагання деяких 
англійських журналістів пояснити своїм читачам, що українці мають свою 
власну мову. Так, у журналі «The National Geographic» (1993, N. 3) 
знаходимо статтю «А broken Empire», в якій автор М. Едвардс пояснює 
читачам, що російська та українська мови багато чим відрізняються, що 
українська набагато м'якша, що, приміром, одне й те ж ім'я звучить по- 
російському Igor, а по-українському Ihor. Цей же автор, пишучи про
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Чорнобиль, подає форму Chernobyl, а поряд у дужках додає «Ukrainian 
Chomobyl» [11:44-45].

Вважаю доречним зупинитися окремо на таких реаліях, як русич та 
2ДЯИЧЯНМН. Щодо першого слова, то його краще транскрибувати у формі 
Russych, можливо, інколи (залежно від читачів) супроводжуючи транскри
бовану реалію дескриптивом «an inhabitant of Kyiv Rus». Що ж до слова 
2ДЯМЧЯНМН, то, мабуть, дескриптивна перифраза тут доречніша: «an inhabi
tant of Halychyna». Зауважимо, що в англомовній україніці поширилася 
хибна практика передавати топонім Лалмчмня і похідні від нього слова 
2яли^ькии, 2ЯЛИЧЯИИИ як Galicia, Galician замість єдино правильної 
транскрибованої форми Halychyna. Не дуже дивно, якщо зустрічаємо форму 
Galicia в анонімному перекладі оповідання М. Коцюбинського «Для 
загального добра», виконаному в середині 20-х років, пор. «Вітер доносив 
звідти уривки жвавої коломийки, якою розважалися на чужині плотарі- 
галичани»-«Апб now and then the wind brought a few notes of the kolomiika 
(треба б kolomyika. - f .  3), the song with which the Galician raftsman while 
away their placid drifting hours» [6:206; 14:679]. Але зовсім дивно, коли 
зустрічаємо цей покруч у сучасних англомовних енциклопедіях у статтях, 
автори яких - українці (див., напр., статті «Franko Ivan» та «Ukrainian 
Literature» Л. Рудницького у «Encyclopedia of the world literature in the 
20th century» [19:132, 20:492].

Хоч у найповніших словниках англійської мови можемо натрапити на 
форму Galicia з історично неправильним поясненням «а province of South 
Poland, formerly part of Austria-Hungary» та на слово Galician з 
розтлумаченням: «а native or inhabitant of Polish Galicia» [27: A44; 748], 
усе ж для носіїв англійської мови (крім людей українського походження) 
Galicia - автономна область на північному заході Іспанії, до речі, з дуже 
багатою літературою галісійською мовою. Ось приклад з твору англійського 
письменника Дж. Борроу «The Bible in Spain»: «On the morning of the 
tenth of November, 1835, 1 found myself off the coast of Galicia, whose lofty 
mountains, gilded by the rising sun, presented a magnificent appearance. I 
was bound for Lisbon, we passed Cape Finistere, and standing farther out to 
sea, speedily lost sight of land» [10 : 9].

Вважаю доречним зупинитися ще на одній українській історичній реалії 
- лексемі кязяк. Ідучи за принципом транскрипції, пропоную передавати 
її по-англійському як Kozak. Найповніші сучасні словники англійської 
мови, подаючи лексему Cossack, не вказують чітко на найсуттєвіший 
український компонент в її семантиці, nop.: «Cossack - n. [Russ. Kozaki] 
one of the people, very expert on horseback, inhabiting the steppes in the 
Southern Soviet Union in Europe and near-by regions of Asia» [27:413]; 
«Cossack - n. 1. a member of a people of southern imperial Russia, orig. 
famous for their military skill. 2. a member of the Cossack military unit»
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[COD, 1990: 260]; «Cossack - a member of a people who lived on the plains 
of S. Russia and the Ukraine, famous for their skill in riding horses, their 
fierce fighting, and their characteristic way of dancing with the knees bent, 
the body low, and the arms folded in front of the body. A small number still 
exist» [15:287]. Отже, не порушуючи традиції, маємо підстави впровадити 
транскрибовану форму Kozak як іменник та прикметник, тим паче що 
оказійно ця форма вже не раз уживалася в перекладній літературі, скажімо, 
в англомовних перекладах творів Марка Вовчка, що їх здійснила дуже 
талановита перекладачка Н. Педан-Попіль (Vovchok, 1983). Там знаходимо 
оповідання «The Kozak girl» («Козачка»), яке починається таким реченням: 
«Once there lived in our village a Kozak, named Khmara» [26:26]. Форма 
Kozak зустрічається повсюдно як єдино можлива в англомовній добірці 
творів Т. Шевченка в перекладі провідного американського славісїа- 
мовознавця К. О. Меннінга [21].

Певну проблему становлять реалії, спільні для української та російської 
мов, часто, по суті, запозичені з російської мови. Деякі з них досить 
поширені, і англомовні джерела звикли транскрибувати (транслітерувати) 
їх з російської мови. Ми повинні, однак, домагатися того, щоб у текстах 
на українську тематику вони при транскрибуванні відображали українське 
звучання. До таких належить реалія, сподіваюся, вже історичного плану 
суймяник (у розумінні «комуністичний суботник»). Звичайно в текстах на 
українську тематику її подавано в транслітерації з російської мови - 
subbotnic. Відрадно відзначити, що в цьому плані спостерігається певний 
прогрес. Так, наприклад, газета «News from Ukraine» подає форму subotnyk 
(1989, N. 9), що відображає українську вимову. Якщо з часом такі реалії 
ввійдуть у периферійні шари лексики англійської мови і їх фіксуватимуть 
найоб'ємніші англійські словники, то українська форма повинна бути 
кодифікована як один з варіантів.

Одним із нагальних завдань нашої лексикографії є укладання великого 
українсько-англійського словника з найширшим представленням у ньому 
українських реалій.
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Сетї/ Міняйл# (Washington DC, USA)

T H E  B G N /P C G N  R O M A N IZ A T IO N  S Y S T E M  
F O R  U K R A IN IA N

The Ukrainian romanization system is one of a total of twelve systems for 
various Cyrillic-script languages that the United States Board on Geographic 
Names (BGN) has adopted for its use. This system has been in existence 
since 1965 and has remained unchanged since that time. Therefore, importance 
should be accorded to the length of time of its existence, providing a valuable 
toponymic reference system of considerable continuity. It is also a positive 
feature that the system is applicable to both place names and persona! names 
(onomastics) alike. Even though the personal names may be devoid of any 
distinct lexical meaning they, nevertheless, may occur as an element in a 
geographic name.

One of the strengths of the BGN Ukrainian romanization system is that 
either single letters or digraphs are utilized as Roman-letter equivalents for 
the Cyrillic letters of the Ukrainian alphabet. This, of course, is beneficial for 
users in general, for printing purposes, but also in an automated data processing 
environment where the manipulation of diacritical marks has proven to be 
quite a problem. It can also be stated that the pronunciation of standard literary 
Ukrainian is reflected quite well by the Roman-letter equivalents that were 
selected for the Cyrillic letters in the BGN system. In fact, employment of 
digraphs serves as an aid to pronunciation. For example, the digraphs ye, yi, 
yu, and ya represent the four iotated vowels pronounced as dipthongs in the 
Ukrainian language.

Reversibility, i.e., permitting a written name form to be converted from 
one writing system to another and subsequently reconverted back into the first 
system whenever that original form or word may be required, is a long-standing, 
desirable characteristic of any romanization system. The BGN system for 
Ukrainian manifests a high degree of reversibility augmented by the fact that 
it does not contain diacritics. Thus direct and unambiguous reconstruction of 
a name form or word in the Cyrillic script is assured.

It would appear from the above that Ukraine, now dealing with the problems 
associated with the development and implementation of standards in the Held 
of toponymy, might want to consider adopting the BGN/PCGN Romanization 
System for Ukrainian for its national purposes because this system is internally 
consistent and based on sound linguistic principles.
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Ukrainian Romani- Ukrainian Romani- Ukrainian Romani-
zation zation zation

1 А а а 12 Ї ї Уі 23 У у u
2 Б б b 13 Й й У 24 Ф ф f
3 В в V 14 К к k 25 X х kh
4 Г г h 15 Л л 1 26 Цц ts
5 Дд d 16 М м m 27 Ч ч ch
6 Ё е e 17 Н н n 28 Ш ш sh
7 Є є ye 18 О о О 29 Щ щ shch
8 Ж ж zh 19 П п Р 30 Ю ю yu
9 3 з z 20 р р г 31 Я я ya
10 И и У 21 С с S 32 Ь ь '

11 1 і і 22 Т т t 33 ' ' "

ROMANIZATION SYSTEM FOR UKRAINIAN 
BGN/PCGN 1965 System

The BGN/PCGN system for Ukrainian was designed for use in romanizing 
names written in the Ukrainian alphabet. The Ukrainian alphabet contains four 
characters not present in the Russian alphabet: є, і, Ї, and ґ.

NOTES

1. The character sequences зг, кг, сг, тс and цг may be romanized z-h, 
k-h, s-h, t-s, and ts-h in order to differentiate those romanizations from the 
digraphs zh, kh, sh, ts, and the letter sequence tsh, which are used to render 
the characters ж, x, ш, ц, and the character sequence тш.

2. The character f is obsolete in Ukraine but is still used in emigre literature. 
It should be romanized g.

А. Г. /уАмрилн (Ужгород)

ДО ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗОВАНОЇ ПЕРЕДАЧ! 
УКРАЇНСЬКИХ АНТРОПОНІМІВ 

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Передача українських антропонімів, так само як і апелятивної лексики, 
засобами англійської графіки, все ще залишається нерозробленою. Ця 
проблема привернула до себе увагу вперше понад 60 років тому [1]: були
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зроблені перші спроби визначити шляхи та методи можливої транскрипції 
українських власних назв знаками латинської абетки. Через 18 років 
Я. Б. Рудницький, не претендуючи на вичерпний аналіз становища в цій 
галузі, запропонував у своїй праці системи латинізації українських назв з 
погляду їх придатності для англійської, французької, німецької, іспанської, 
португальської і так званої інтернаціональної мов [2].

Сам термін «інтернаціональна мова» вчений розумів як «міжнародна 
латинська», тобто система латинської графіки, на яку можна транслі
терувати слова з кириличних мов. У сучасній лінгвістиці ця проблема 
отримала назву «міжнародна латинська абетка». Йдеться про використання 
різними народами однієї й тієї ж абеткової основи - латинської, тойдр 
чужа назва, що написана іншою абеткою, передається буквами загальної 
латинської абетки. ^

Не зайвим буде навести тут попереднє зауваження укладачів норма
тивного словника Дудена щодо транслітерації російських слів: «Російські 
слова, а особливо російські назви, для читача, який не знає російської 
абетки, необхідно «переписати». Найточніше це можна зробити за 
допомогою міжнародної фонетичної транскрипції. Але таку транскрипцію 
важко читати і лише мовознавцю вона принесе користь. Тому зрозумілими 
є намагання передати російські букви за допомогою прийнятих у нас 
позначень...» [3: 54-551.

Останнім часом у російській пресі опубліковано ряд праць, що містять 
нові оригінальні пропозиції саме в цій галузі - передачі російських букв 
за допомогою прийнятих міжнародних позначень. Метою нашої роботи є 
вироблення рекомендацій, що спрямовані на уніфікацію транскрипції 
українських власних назв, зокрема антропонімів, в англійській мові.

Насамперед слід відзначити, що йдеться не про спеціальні (фонетичу, 
фонематичну) системи транскрипції українських назв, а про їхню прак
тичну передачу для запровадження у текст англійською мовою або різного 
роду публікацій, що призначаються для англомовного використання. В ос
танньому випадку необхідність застосування єдиної системи передачі стає 
особливо очевидною.

Матеріалом дослідження послужив третій том Канадської енциклопедії 
[4], виданий в Едмонтоні, з якого методом суцільної вибірки здобуто 
українські особові імена та прізвища. У цій енциклопедії українське ім'я 
передається буквами англійської абетки та звичайними для своєї 
орфографічної системи буквосполученнями. На такій підставі побудована 
географічна транскрипція RGS (Royal geographical society), що прийнята 
в англійській та американській картографії. З цього ж принципу виходить 
бібліографічна практика Бібліотеки Конгресу США, коли будь-який 
нелатинський текст передається 26 буквами англійської абетки без 
спеціальної діакритики, але з використанням звичайних для англійської
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орфографії диграфів та поліграфів. При такій системі правила передачі 
англійськими буквами нелатинописних текстів можуть бути регламентовані, 
але правила читання залишаються ті ж, що й для оригінального тексту. 
Позитивним у цій системі є те, що бібліографічна та географічна практики 
дотримуються єдиних правил читання і не потребують особових обмежень. 
Тому англійці й американці не повинні читати (вимовляти) антропоніми, 
наприклад, Marko Karynnyk, Orysja Prokoriv, Stephen Juba та ін. і топоніми, 
наприклад, Manevychy, Kalynovka та ін. однаково, тобто як усі власні назви.

Але на практиці все відбувається не так. Як можна пояснити не
послідовну орфографію таких прізвищ як Kowbel і Kovbei', Smotrych і 
Smotrich, Prokopiw і Prokopiv? Очевидно, основною причиною такого 
різнобою є відсутність єдиної уніфікованої транскрипції українських слів 
англійськими буквами.

Для того, щоб запровадити однозначну систему транскрипції, передусім 
необхідно правильно зрозуміти вихідну графіку тієї мови, з якої треба 
транскрибувати. У цьому плані українська мова не є простою: у неї поряд 
з буквами б, в, г, д, ж, з, й, т, л, м, н, о, п, р, с, ф, х, ц, ч, ш, щ є ще й так 
звані букви-дублети: а - я, у - ю, і - ї  (для голосних); трохи в інших 
відношеннях перебувають е - є та і - и.

Отже, українську графіку, перш ніж запровадити її транскрипцію, слід 
піддати лінгвографічному аналізові, який; на жаль, відсутній у більшості 
проектів транскрипції українських текстів латинськими буквами. Йдеться 
не про те, як здійснити графічну передачу тексту, а як зрозуміти вихідну 
графіку. Без цього правильну транскрипцію запровадити, на наш погляд, 
неможливо.

Наступним в обґрунтуванні тієї або іншої системи транскрипції постає 
питання про те, чи можна для всіх видів публікацій запровадити єдину 
систему транскрипції. Гадаємо, що можна, якщо буде прийнято відповідний 
законодавчий акт. Яким чином його здійснити та яка необхідність його 
прийняття?

Ми виділяємо науково-технічні стандарти, де рекомендації мають бути 
обов'язковими для будь-яких ситуацій використання, і так звані «гуманітарні 
стандарти», де необхідне врахування того чи іншого призначення 
пропонованої системи, культурних традицій тощо. Припускаємо, що такі 
стандарти не можуть мати однозначної юридичної сили.

До таких видів стандарту ми відносимо й питання про транскрипцію. 
Адже тут стандартизації підлягають не речі й матеріали, а знаки людського 
міжнародного спілкування, тому це - соціально-знакова, а не матеріально- 
технічна система, за порушення якої могли б виникати різні юридичні 
наслідки.

До специфічних особливостей соціально-знакової системи відносимо 
такі принципи-рекомендації:
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1 ) однозначність як у самій транскрипції, так і в зворотності 
ретранскрипції;

2 ) сувора відповідність тому, що транскрибується, і тому, що 
транскрибовано;

3) систематичність, тобто відсутність внутрішніх суперечностей у 
розв'язанні однорідних завдань;

4) урахування культурної традиції, національних особливостей та 
соціальних потреб;

5) простота пізнавання транскрибованої назви (антропоніма);
6) урахування технічної та економічної зручності.
Остання рекомендація, можливо, іноді йтиме врозріз із згаданими вище 

визначальними принципами, а тому може залишатися лише перевірочною 
за інших адекватних умов.

Таким чином, спробуємо дати оптимальну систему транскрипції 
українських власних назв (антропонімів) англійською абеткою.

Для того, щоб система транскрипції була доступною для всіх і могла б 
здійснюватися автоматично, тобто механізованим способом, її правила слід 
викласти у вигляді простого алгоритму двобічних відповідностей - таблиці, 
де елементи української графіки мають пряме перекодування в систему 
англійської графіки.

При редагуванні пропонованого стандарту ми стежили за тим, щоб усі 
формулювання знаходили свій буквений виклад, тому, крім елементарних 
визначень типу «на початку слова», «перед голосною» та ін., жодних інших 
понять та термінів не застосовували. Це робиться для того, щоб наш проект 
міг використовуватися не тільки тими, хто не знає вихідної мови 
(української), з якої відбувається транскрипція, а й усі, хто не обізнаний з 
мовознавством узагалі. Отже, користувачем та виконавцем могла б бути 
машина - «читаючий пристрій».

Як видно з наведеної нижче таблиці, англійські відповідники не 
виходять за межі своєї абетки й використовують властиві для даної мови 
буквосполучення. Ми намагалися передавати українські антропоніми 
засобами англійської графіки так, Щоб їх можна було читати й зберегти 
по можливості фонетичний вигляд слова, що запозичується. Запропонована 
система становить по суті практичну транскрипцію, основний принцип якої 
- передача слів однієї мови засобами звичайної орфографії іншої.

Наведемо кілька прикладів правильної, згідно з нашою таблицею, 
англійської транскрипції українських антропонімів: Сяїбяяи Ляярадяк - 
Stepan Havreljak (Gawrelak), йясмль Язсякии - Vasyi' (Wasyl) Kostash, /яян 
77млмя;й - Ivan Pylypiv (Pylypiw), Олеа Зуезськмм - Oleh Zuyevs'kyj 
(Zujewsky), 7eadap Мяяіяїенкя - Teodor Matviyenko (Matwijenko), Сяяя 
%рне%ький - Sava Chemets'kyj, Ммколя Єременко - Mykola Yeremenko, 
Мирзсляя Сяіечмиїин - Myroslav Stechyshyn, Олександр Смаяірмч - Oleksandr
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Англійська транскрипція українських графем

Укр.
графема

Англ.
транскрипція Примітка Укр.

графема
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транскрипція Примітка

а а н п
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в V п Р
г h Р г
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ж zh X kh
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и У ч ch
і і ш sh
ї ji після пригол. Щ shch
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приголосн.

с на поч.слова ya після голоси.,
після голоси. на поч. слова

л 1 ь '

м m

Smotrych, Олекси Лалоеко - Oieksa Hoiovko, Трмня Микирмк - Iryna Makaryk, 
/#ян ^и^нирчук - Ivan Bodnarchuk. (В дужках вказано антропоніми, 
англійська орфографія яких не відповідає нашим рекомендаціям).

Звичайно, питання засобів транскрибування українських антропонімів 
і власних назв англійською мовою слід вирішити у відповідній країні так 
само, як і питання транскрипції англійських назв у нас, в Україні. Вітчизняні 
мовознавці, зрозуміло, змогли б внести розумні пропозиції щодо усунення 
існуючого різнобою в цій галузі прикладного мовознавства. Але вони будуть 
доречними лише тоді, коли враховуватимуться основні тенденції, що діють 
у певній мові, тобто не виникне потреба у введенні нових знаків у відповідну 
абетку.

ЮЗ



1. Хозлояський В. Транскрипція українських власних імен латиницею // 
Бібліологічні вісті. - К., 1930. - №1. - С. 106 - 107.

2. Рудницькмй Л. X Чужомовні транслітерації українських власних назв. 
Інтернаціональна, англійська, французька, німецька, еспанська і португальська. - 
Heidelberg, 1948. - 136 р.

3. Рм&я. Rechtschreibung mit Berucksichtigung der hauigsten Fremdworter. - 
Leipzich, 1935. - S. 54-55.

4. The Canadian Encyclopedia. - Edmonton. Nd. - Vol. 3.

О. С. Медлйь, N. /. Хумімма (Дрогобич)

ПРОБЛЕМА ВІДТВОРЕННЯ РОЗМОВНИХ, 
ПРОСТОРІЧНИХ І ФОЛЬКЛОРНИХ 

ВЛАСНИХ НАЗВ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Із зростанням міжнародного інтересу до нашої держави, її преси, 
фольклору, науково-технічної й художньої літератури назріла гостра 
потреба уніфікувати транслітераційну практику реалій. Це стосується не 
тільки антропонімів і топонімів, а й реалій-апелятивів.

Запропонована Б. М. Ажнюком стандартизація українсько-англійської 
транслітерації власних назв [1: 14-15] придатна і для пестливих антро
понімів, що широко побутують у розмовній мові й просторіччі та знайшли 
своє відображення у фольклорі й художній літературі. Для ілюстрації 
наведемо кілька прикладів з перекладу Волтера Мея «Лірики» О. Підсухи: 
Самим? - Sachko [5 : 44-45]; - Не Джин, а /ланка. А тебе, Дїлл, Василька. 
А тебе, Мері, Марійках?. - Not УаАя, - /уяяйа. You, Вій, - Уялі/йа. You, 
Mary, are Мягіуйа [5 : 108-109]. Вдало транслітерує він і фонетичні 
відхилення у дитячому мовл&нні: - Я буду Малійках?, діду. Тільки не плач. 
- 1 shall be Ма-йу-Да/ Only, Grandad, don't you cly! [5 : 110-111].

Звичайно, англійською мовою важко передати все різноманіття 
українського суфіксального словотвору, що надає антропонімам ласкавого, 
ніжного, пестливого відтінку (Маруся, Мярусмня, Марусечка, Мяруск?ня) 
чи безцеремонно-грубуватого (Марумікя). Та й, очевидно, вдаватися до 
транслітерації кожного суфікса тут немає потреби, бо за екзотичністю 
суфіксальних словотворів згубиться їх яскраво виражена емоційно-оцінна 
конотація. Тут треба шукати наявних у мові перекладу засобів їх передачі. 
Ось як влучно за допомогою лексичних засобів В. Мей зумів передати 
наростання ніжності у ставленні автора до дружини: Ха/ярусс, Хаяіх7, 
Хяяїермно - Katerina, Katie, darling Kate [5 : 72-73]. Враховуючи ширший 
контекст, тут, на нашу думку, протилежний оригінальному напряму градації, 
від нейтрального до ласкавішого антропоніма, краще передає англійською
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мовою наростання емоційної напруги. Єдине, що можна поставити на карб 
перекладачеві, це - передача української літери «и» англійською «і» (Пор. 
також: Vasilina, Mikola, Halina [5 : 79,101]). Ці огріхи, очевидно, зумовлені 
засвоєнням англомовним світом українських онімів через посередництво 
російської мови. Її «благотворного» впливу зазнали особливо пестливі 
українські антропоніми, які проникли навіть у «Лірику» О. Підсухи: І дочці, 
#я/ядлоч%і моїй, і моєму синові - Серьолн - With МйяМаз, my daughter 
One, With Дегуяхйя, т у  young son too [5 : 24-25]. Крім транслітерацій 
антропонімів, тут^ вдало використано й аналітичні засоби вираження 
демінутивності в англійській мові. Причому її перенесено з антропонімів 
на апелятиви-прикладки з метою диференціації відтінків здрібнілості (young) 
і емоційно-експресивної оцінки (fine).

Перекладач, на жаль, не зміг впоратися з усіма національно-спе
цифічними антропонімами. Деякі з них він узагалі опустив або замінив 
відповідними апелятивами чи займенниками: Я ж, Лябржчмку, вмру від 
розлуки ... Лавріниха ... заголосила. Ой, ще довго Лавріниха голосила. Якось 
їй приснилася могила, у якій Ляяршчик спочиває — I shall die if you leave 
f ir  the Ukraine! Wailed the old woman ... Still his wife lamented, long and 
loud. Once she dreamed she saw him in his shroud, Her dear husband, laid to 
rest in peace [5 : 112-113].

Англійські розмовні та просторічні антропоніми не становлять таких 
великих труднощів для перекладача, як українські. Так, М. Іванов вдається 
до різних варіантів для передачі Дікенсового просторічного звертання 
Samivel, використовуючи можливі в українському просторіччі фонетичні 
відхилення у вимові цього слова Самюеле чи лише розмовні короткі форми 
Сам, Сам;.

Цілком природно сприймається і Владків переклад просторічної 
антономазії Mr. Sekketerry - мі'с/яер секле/яярю, що ґрунтується на можливій 
в українському просторіччі асиміляції, увиразнюючи мовну характеристику 
Лікчіза в п'єсі Б. Шоу.

Повної адекватності досягає і Р. Доценко транслітерацією антономазії, 
створеної метонімічним переносом топоніма на головного персонажа у творі 
«Крадії» У. Фолкнера: Howdy, Уе/Уегляя? — Як ся маєш, Джеферсяне? 
[10 : 332].

Транслітерація просторічних антропонімів не завжди доцільна, бо вона 
може призвести до непорозуміння, особливо при їх уживанні у функції 
апелятивів. Для українського, як і англійського, просторіччя характерне 
використання пестливих власних імен замість загальних, особливо у 
звертанні. Так, Ліза Дулитл у «Пігмаліоні» Б. Шоу вживає навмання пестливі 
імена Charly, Freddy, звертаючись до незнайомих їй хлопців, а шофер таксі, 
в свою чергу, називає її Juddy. Пестливе Kitty також уживається у значенні 
^дівчина». Ця тенденція яскраво простежується не тільки в англійському,
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а й в  американському просторіччі, що знайшло відображення в художній 
літературі, зокрема в повісті Дж. Селінджера «Над прірвою у житі».
О. Логвиненко закономірно використав різностильові еквіваленти, не 
вдаючись до транслітерації просторічних антропонімів: I don't know
anybody by that name, Jack [14:82] — He знаю я ніякого Едді, яриляїаяю 
[6:55]; No idear, Mac [14:79] - уявлення не маю, ярмяталк? [6:52]; Go home, 
Мас, like a good guy [14:159] — Май розум, сяиірмй, тюпай додому [6:125]. 
Недоцільність транслітерації Мак Є. Калашниковою можна пояснити 
необізнаністю російського читача з цим іменем. Тим часом транскрипцію 
Джек можна виправдати ширшим уживанням цього антропоніма в російській 
мові, хоч у дещо іншій функції.

Транскрибувати можна, на нашу думку, й широковживані в розмовній 
мові чи просторіччі антропоніми для характеристики національностей: Frits
- (німець); Ikey Mo - Мамию (еврей). Иван - /сия (расїянмн). Менш 
відомі здебільшого перекладаються експресивними еквівалентами: Jim-Crow
- незрмяюс, та найчастіше нейтральними різностильовими відповідниками, 
що не передають іронічної чи сатиричної характеристики персонажа: Mick
- флям<)е%ь, Wop - Їмлн2рян/и з Італії в США.

При відтворенні антропоніма Dagoes, що раніше вживався у значенні 
«іспанці», а зараз «представники будь-якої романської національності», 
Ю. Іванов послуговується просторіччям ^ммльдмисм, запозиченим з російської 
мови.

Неабияка трудність для відтворення - антономазія, що несе в собі 
образну характеристику персонажа, яку, на жаль, не завжди можна 
відтворити в перекладі. Іноді доцільніше трансформувати образ, ніж 
намагатися його зберегти, як у російському перекладі: Sliding Billy - Лщдли- 
(Ускальзь, Пролазо Біллі.

Надзвичайно цікавим є переклад просторічних прізвиськ із складною 
синтаксичною характеристикою, яким важко дібрати повні еквіваленти, 
як у перекладі М. Іванова «Записок Пікквікського клубу»: Come, none о' 
that еге, old Strike-alight - Нічого подібного, стярмм ммеярбуне/ [2: 219].

Творчою знахідкою Р. Доценка є неповний метафоричний еквівалент 
прізвиська з конкретнішим значенням: Sugar Boy - Лясун. Пор. також: 
Whistle-britches - Сямс/иук.

Питання про передачу прізвищ, що мають певне смислове навантаження, 
не раз піднімалося перекладознавцями. Вибір тієї чи іншої можливості 
передачі промовистих імен, - тобто вибір транслітерації чи перекладу, - 
на думку А. В. Федорова, «зумовлюється традицією, з якою не можуть не 
рахуватися перекладачі навіть у тих випадках, коли вони зустрічаються з 
іменами видуманими чи прізвиськами, хоч тут коливання значніші» [9:189]. 
Це підтверджує і М. Любимов, відзначаючи, що не можна перекладати 
такі імена, як Дон Кіхот, Панса, Гаргантюа, Пантагруель, хоч вони щось
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означають, бо ми вже з ними звиклися, здружилися. Далі він наголошує на 
тому, що коли деякі значущі прізвища залишити без розкриття в перекладі, 
то це б завантажило коментарій і не дало б змоги читачеві відчути велику 
кількість додаткових комічних ефектів [4:207]. Це, зокрема, стосується 
українських казкових персонажів, що відзначаються гострим розумом, 
дотепним жартом і вмінням вибратися зі скрутного становища. Щоб донести 
в англомовний світ живий образ, а не мумію, перекладач повинен зберегти 
всі ці риси, подбавши насамперед про етнокультурну семантику самої назви 
казкового персонажа.

Враховуючи це, англійські перекладачі створили влучні відповідники 
таким образним казковим перонажам: Мсрозко [8:137] - Freeze-All [16:248]; 
Сисролт) [8:136] - Fleet-Foot [16:246]; Стрілець [8:139] - Sharp-Eye [16:246]; 
Сяулийяз [8:136] - Keen-Ear [16:248]; (%ям<?яйло [8:137] - Big Drinker 
[16:248]; Об'йяйяо [8:136] - Heavy-Eater [16:246]; С/яульмор&ї [11:156] - 
Snapmuzzle [12:80].

Тому при наявності влучного відповідника зайвою є транслітерація 
Віденка екзотичних складних слів. Адже І. Железнова досягла адекватності 
відтворення і без транслітерації: Яернмаоря [8:67] - Yemihora Heavahill 
[15:25], Move-Mountain [16:179]; Яерни<)уб [8:67] - Vernidub Tumanoak 
[15:25], Twist-Oak [16:180]; Ярутямеус [8:67] - Krutivus Whirlawhisker [15:25], 
Twirl-Whisker [16:180].

Імена, похідні від географічних назв, легко транскрибуються: Ілля 
Мурамець [3:13] - Ilya Muromets [15:55]. Проте І. Железнова робить вдалу 
спробу передати семантику морфеми -ець, що вказує на географічне 
походження персонажа, за допомогою прийменника of : Iliya of Murom 
[16:158].

Однак І. Железнова іноді зловживає транслітерацією, особливо при 
передачі загальних іменників у складі колоритних назв персонажів: Салзеей- 
розбйнмк [3:15] - Solovei the Whistler-Robber [16:158]. Калька Віденка: 
Nightingale the Robber [15:55] не тільки звучить пр родніше, але й не 
спантеличує читача незрозумілою екзотикою.

Ще більш недоцільна транслітерація прізвиськ, що виступають само
стійно без антропонімів: (%єрмя [8:125] - Oferma [16:187], з якої важко 
збагнути семантику персонажа. Оскільки такі екзотичні назви не дають 
ніякої інформації іншомовному читачеві, їх краще перекладати семантично 
адекватними відповідниками. Перекладачам ще можна вибачити транс
літерацію при наявності влучних семантичних відповідників, зокрема: 
Яехяйяо [8:94] - Nekhailo the Loafer [16:39].

У складних казкових образах транскрибувати можна лише власні імена 
та загальновідомі реалії, як напр.: Яозяк Мдмярмзя [3:86] - Mamariha the 
Cossak [13:34]. Транслітерація прикладки нічого не говорить англійцеві, 
не розкриває яскравого промовистого образу, зокрема: /еян-Яо2Я7иир [8:69]
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- Ivan the Bohatyr [16:165]. Тим часом дня казкових персонажів /яяня 
/7обмяяня, /#яня-.мужмчо2я смня та /яяня /ялмкя 1. Железнова знаходить 
адекватні відповідники Ivan the Dragon КіНег [16:230], Ivan the Peasant's 
Son [16:201], Ivan-Not-A-Stitch-On [16:255], які не вступають у прагматичну 
суперечність і не спантеличують читача, а допомагають йому зрозуміти 
етнокультурну сутність цих реалій.

До дещо іншого синтаксичного словотвору вдається С.Владов: Василь 
Яе&ммрякя [11:101] - Vasyi Ne'er-die [12:49]. За допомогою властивого 
англійській розмовній мові фонетичного оформлення тут влучно відтворено 
розмовний колорит українського казкового персонажа.

Цілком виправдана спроба І. Желєзнової зберегти римування та 
алітерацію в англійській лексично трансформованій прикладці транс
літерованого імені бябя-лая. Тут досягнено більшої адекватності відтворення 
етнемовного компонента, ніж в іншому семантично ближчому варіанті. 
Пор.: Baba-Yga, the Witch with the Switch [16:110], Baba-Yaga, the Witch 
with the Leg of Stone [15].

В англійських перекладах римування персонажів здебільшого ґрун
тується на якійсь одній семантичній ознаці, денотативно вагомий член назви 
переходить, як правило, у постпозитивну прикладку: кязя-дерезя [8:41] - 
Nibbly-Quibbly the Goat [16:9];^мїякя-шкрлбятуіякя[8:18] - Crunch-Munch 
the Mouse [16:14]; жабка-скрекотушка [8:18] - Hop-Stop the Frog [16:14];

[8:19] - Grumbly-Rumbly the Bear [16:14]; кябян-жлян [8:19]
- Snout-Rout the Boar [16:15].

При відтворенні національно специфічних назв персонажів, утворених 
за допомогою римування демінутивних афіксів та деяких суфіксів 
згрубілості, англійські перекладачі вдаються до аналогічних утворень, 
характерних для англійського фольклору і просторіччя: зямчмк-ля^аямчмк 
[8:44] - Runny-Bunny [16:13]; лмсмчкя-сесюрмчкя [8:18] - Smily-Wily the 
Fox [16:14]; Foxy-Loxy [15:10]; яяячмк-брятимк [8:18] - Howly-Prowly the 
Wolf [16:14], Palsy-Wolfie [15:10].

He знайшовши адекватного відповідника в англійській мові для 
відтворення казкового персонажа із суфіксом згрубілості: я#ячмм%е-мамалмм%е 
[8:18] - Grey Wolf [16:57], І. Железнова передає його за допомогою 
дескриптива. ^

Надзвичайно цікавим у галереї казкових персонажів є римування 
метафоричної назви тварини з людським іменем: ДяніАЛр-бу/ьммля [8:278]. 
Відсутність аналогічного образу в мові перекладу та специфічна образна 
асоціативність цього персонажа створює неабиякі труднощі відтворення.
І. Желєзновій удалося частково зберегти семантику й ритмомелодику цієї 
назви: Danilo Burmilo the Bear [16:75]. Хоч транслітерація метафори не 
буде зрозумілою англійському читачеві, все ж він знайде деяке роз'яснення 
в прикладці, звідки довідається, про кого йдеться.
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Аналіз відтворення казкового циклу про тварин був би неповним без 
колоритного образу Пана Коцького, що відразу вкарбовується в дитячу 
пам'ять. Старий і безпорадний кіт, якого не бояться вже'навіть миші, в 
лісі раптом наводить страх на звірів. Причина? А криється вона в 
незвичності його імені для всіх лісових звірів, які не здогадуються, хто 
цей таємничий, могутній і страшний Пан Коцький. В англійських 
перекладах збережено загадковість цього персонажа: Sir Cat-O-Puss [16:31], 
Pan Kotsky the Puss-O-Cat [15:7], правда, транслітерація загального іменника 
тут недоречна.

По-різному підійшли перекладачі до відтворення казкового персонажа 
Тбалойж. Семантично найближчою можна вважати дескриптивну перифразу
1. Желєзнової: Little Round Bun [16:15]. А. Біленко намагається зберегти 
екзотичність імені транслітерацією, що супроводиться дескриптивною 
прикладкою: Kolobok the Johnycake [15].

Комбінованою реномінацією послуговується й І. Железнова: Івасик- 
Телесик [8] - Teiesik-Littie Stick [16:95]; Котигорошко - Kotihoroshko or 
Pea-Roll Along [16:175], Kotihoroshko, Rollipea [15:20].

Таким чином, при відтворенні назв казкових персонажів постає одне з 
найскладніших питань: де перекладачам вдаватися до транскрипції 
(транслітерації), а де перекладати їх. Однак тут важко вивести єдине правило 
для всіх випадків. Вибираючи той чи інший спосіб, перекладач повинен 
перш за все звернути увагу на функції, які виконують імена чи прізвиська 
в казці. Підхід має бути диференційований: в одному випадку необхідно 
якнайточніше передати семантику прізвища, в іншому виникає необхідність 
транскрибувати його.

Вибір способу перекладу складних імен залежить від типологічних 
особливостей мови перекладу, тому англійські перекладачі часто вдаються 
до римування, доповненого денотативно вагомою постпозитивною 
прикладкою, що здебільшого базується на якійсь одній семантичній ознаці. 
Передачею римування українських казкових персонажів частково відтворено 
етномовний компонент. Його збережено й у влучних відповідниках, зокрема 
кальках семантично вагомих імен, що несуть стилістичне навантаження в 
образній структурі казки.
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О. /. Чередниченко (Київ).

ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВЛАСНИХ НАЗВ 
У ЗАХІДНОРОМАНСЬКИХ МОВАХ

У будь-якій мові власні назви людей і місцевостей, тобто антропоніми 
і топоніми, утворюють групу так званих ономастичних реалій, які мають 
яскраво виражену національну приналежність і присутність яких у тексті 
надає йому своєрідного місцевого забарвлення (couleur locale). Так, наявність 
у тексті антропонімів Мзйкл, М/міель, М/еель або Михайло може вказувати 
на його належність відповідно до англомовного, франкомовного, іспано
мовного або україномовного середовища. Надзвичайно важлива роль 
антропонімів і топонімів у створенні національного колориту на текстовому 
рівні висуває на перший план проблему точного їх відтворення при 
перекладі іншими мовами. Сучасні підходи до цієї справи виключають 
можливість перекладацьких перекручень чи «денаціоналізації» власних 
імен, хоч приклади останньої знаходимо в історії перекладів з різних мов. 
Наприклад, назва твору французького письменника аббата Прево «Манон 
Леско» («Мапоп Lescaut»), який став основою всесвітньовідомої опери, 
спочатку перекладалася російською мовою як «Машенька Лескова». Як 
бачимо, у такому перекладі повністю втрачався французький колорит не 
тільки конкретного антропоніма, а й у цілому всього художнього твору. 
Звичайно, такі перекладацькі похибки сьогодні видаються неймовірними, 
хоч в історії перекладу вони не поодинокі.

Втім, в окремих випадках переклад антропонімів здійснюється і 
сьогодні. Так, нинішнього главу Святого Престолу українці називають Іван 
Павло II, а італійці і французи - відповідно Giovanni Paolo II і Jean-Pau! II.
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Цей онім має національне забарвлення і в усіх інших мовах, де він 
уживається, на що є свої підстави. Привласнюючи таким чином ім'я папи 
римського, мовці прагнуть підкреслити його належність не до якоїсь 
національної спільноти, а до всього католицького світу.

Відтворення національного ономастикону засобами іншої мови залежить 
від кількох чинників, зокрема від характеру контактів мови-джерела з 
мовою перекладу, а також традицій перекладання. У разі, якщо ці контакти 
є прямими, безпосередніми, ступінь точності відтворення значно зростає 
внаслідок взаємного пристосування двох фонетико-графічних систем до 
запозичення чужих фонем у складі іншомовних власних назв. Проте 
практика мовних контактів засвідчує, що часто вони є опосередкованими, 
а відтак іншомовна власна назва запозичується не прямо, а через мову- 
посередницю. У цьому випадку відтворюється той склад фонем або графем, 
який характеризує систему саме мови-посередниці, а не мови-джерела. 
Реальність і поширеність такого процесу зовсім не означає, що він є 
ідеальним шляхом засвоєння іншомовних елементів, адже при цьому їхня 
первинна форма часто-густо спотворюється, губиться національна природа 
запозичуваних власних імен.

Як відомо, значна частина української ономастичної лексики засвою
валася романськими мовами, зокрема французькою, через посередництво 
польської і російської мов. Це пояснюється історичними причинами, 
передовсім входженням України спочатку до польського королівства Речі 
Посполитої, а потім до Російської імперії. Тож не дивно, що деякі 
українські власні імена досі зберігають у французькій мові польські чи 
російські написання. Однак тут потрібно зробити одне застереження. 
Використання французькою і польською мовами одного й того самого 
алфавіту - латиниці дозволяє переносити власні назви в обох напрямках 
без будь-яких суттєвих змін. Наприклад, ім'я і прізвище українського 
митрополита Андрія Шептицького відтворюється у французькій мові на 
основі польської транскрипції і має вигляд Andrei Szeptyckyj. Саме таку 
транскрипцію застосовано у назві біографічного твору Кирила Коро- 
левського «Митрополит Андрій Шептицький (1865 - 1944)», виданого 
французькою мовою Українським богословським науковим товариством у 
Римі 1964 р. Українські, топоніми Ямі'#, Льеге, Хярюе, Тернопіль, Чернгягр, 
Ргяне функціонують у системі французької, а також іспанської та 
італійської мов у формі транскрипцій з російської мови Kiev, Kharkhov, 
L'vov, Ternopol, Tchernovtsy, Rovno. Достатньо проглянути французькі, 
іспанські та італійські енциклопедії, аби пересвідчитися в цьому.

Проте не можна вважати, що традиції передавання українських власних 
назв у романських мовах досить усталені. Це пов'язано з тим, що 
безпосередні контакти цих мов з українською мають порівняно недовгу 
історію. За часів існування України у складі Російської імперії вони не
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раз переривалися внаслідок фактичної заборони української мови. Відтак 
спостерігаємо певне формальне варіювання навіть поширених власних імен 
України при їх відтворенні. Наприклад, ім'я нашого безсмертного Кобзаря 
у французькій мові може мати вигляд Tarass Chevtchenko, тобто писатися 
з подвоєнням кінцевої приголосної s [1], але в іншому випадку воно 
пишеться без такого подвоєння, причому подібне написання з'являється у 
хронологічно ближчий до нас період [2].

Нам видається, що перша транскрипція с прийнятнішою для системи 
французької мови, у якій кінцеве s, як правило, не вимовляється, бо вона 
(транскрипція) дозволяє точніше відтворити фонетику українського імені.

Отже, на наш погляд, практична транскрипція іншомовної назви, тобто 
відтворення її звучання засобами орфографії мови-реципієнта, найбільше 
відповідає сучасній тенденції наближення до первинної звукової форми, 
даючи змогу уникнути певних її перекручень і бодай приблизно відтворити 
звуковий образ мови-джерела.

Однак практика передавання українських антрбпонімів і топонімів 
засобами інших мов засвідчує суперництво прийомів транскрипції і 
транслітерації. Під останньою розуміємо відтворення передусім графічної 
форми запозичуваного імені. Тут варто зауважити, що на'відміну від 
багатьох романських, германських та інших мов, де існують суттєві 
розбіжності між нормами орфоепії та орфографії, де одна й та сама фонема 
може репрезентуватися на письмі кількома різними графемами або 
сполученням графем (як от, наприклад, французьке [о] передається за 
допомогою eau, ot, aud, ault тощо), в українській мові, яка застосовує так 
зване фонетико-морфологічне письмо, таких розбіжностей немає. Тому, 
власне, відтворення українських імен на основі практичної транскрипції 
чи транслітерації не матиме принципової різниці. Важливо лише, аби таке 
відтворення грунтувалося на чіткій системі послідовних кореляцій, яка 
має стати обов'язковим стандартом для всіх сторін. Говорити про наявність 
єдиного стандарту поки що передчасно, хоч його вироблення, безумовно, 
сприятиме поліпшенню видавничої діяльності, особливо уніфікації 
картографічної справи.

Говорячи про відсутність суттєвих розбіжностей між транскрипцією 
та транслітерацією українських власних назв, зробимо, однак, застереження: 
вони можуть виникнути у тих чи тих випадках перекладу під впливом 
орфоепічних норм мови-реципієнта. Характерним прикладом у цьому плані 
може бути український топонім Odeca при відтворенні його французькою 
мовою. Якщо йти шляхом транслітерації, то треба було б прийняти 
французький варіант - Odesa. Але згідно з фонетичними нормами цієї мови 
s в інтервокальній позиції вимовляється як [z], тобто весь топонім 
читатиметься [Odeza], що далеко від первинного звучання. Тож єдино 
правильним у цьому випадку буде застосування прийому практичної
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(орфографічної) транскрипції топоніма, передусім фонеми [s] у його складі 
за допомогою французького гемінованого приголосного, яка забезпечує 
більш менш точне його відтворення (пор. (Меся - Odessa).

Заслуговує на увагу система французької транскрипції українських імен, 
розроблена Національним інститутом східних мов і культур у Парижі в 
1986 р. Для зручності посилання наведемо порівняльну таблицю повністю 
(див. табл.).

Прокоментуємо деякі позиції наведеної системи. Згідно з таблицею, 
українську літеру «и», яка репрезентує відповідну фонему, слід передавати 
за допомогою «у», тобто писати, наприклад, ім'я та прізвище Мяксісм 
Рильським - Maxyme Rylsky. Але у французьких виданнях побутує інша 
транскрипція - Maxime Rilsky, що виникла, очевидно, під впливом 
аналогічного імені у французькій мові. Так само топонім Ямія має 
відтворюватися як Kyiv, що також є поки що екзотичною новацією для 
мови-реципієнта. Дещо спірною видається транскрипція українського 
г-глухого через французьке h. Річ у тім, що французький приголосний на 
відміну від українського у словах зовсім не вимовляється, він є реліктом 
старої системи. Якщо йти запропонованим шляхом, то прізвище 
/рум^ссськмм треба передати французькою так: Hrouchevsky. Проте можна 
заздалегідь зпрогнозувати, що за такої транскрипції переважна більшість 
французів вимовлятиме його без першого приголосного, тобто Rouchevsky, 
що може викликати непорозуміння. На нашу думку, обидві фонеми, 
дзвінкий і глухий приголосні, слід передавати за допомогою французького 
«g», або в другому випадку застосувати складну графему, яка складається 
з двох літер «gh» і яка, до речі, успішно використовується для транскрипції 
аналогічної арабської фонеми у запозичених власних назвах.

Що стосується фіналі -ий українських онімів, то в романських мовах 
західного ареалу вона відтворюється, як правило, у скороченому вигляді 
через те, що кінцева напівголосна/напівприголосна фонема не має істотного 
значення для реципієнтів у плані смислового розрізнення запозичуваних 
онімів. Крім цього, її важко відтворити графічно після латинського у, яке 
частково покриває відсутність напівголосного.

Таким чином, головна проблема полягає у відтворенні тих українських 
фонем, які не існують у романських мовах. Серед них і опозиція твердого 
і м'якого приголосного. Розроблена транскрипційна система не передбачає 
її відтворення французькою мовою. Між тим, на наш погляд, варто 
запозичити з міжнародної транскрипції знак « ' » для передавання 
українських м'яких приголосних фонем у складі топонімів і антропонімів. 
У цьому випадку назва старовинного українського міста у всіх мовах, які 
використовують латиницю, матиме однаковий вигляд L'viv.

Підсумовуючи викладене вище, зауважимо, що існуючі наукові розробки 
у галузі транскрипції/транслітерації українських власних назв дозволяють
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Український алфавіт Французька
транскрипція

Міжнародна 
 ̂ транскрипція

а а \  а
б b b
в V V

г h h
ґ 8 g
Д d d
е Є е
є іе іе
ж j
3 Z Z ^

и У У
й ї(в середині слова)

у(на початку слова)
або ї (в кінці слова)

і і і
ї і ї
к k k
л 1 1
м m m
н n n
0 О 0
п Р P
р г r
с S s
т t t
У OU u
ф f f
X kh X
ц ts c
ч tch (
ш ch $
щ chtch §5
ю iou iu

you (на початку слова)
я ia ia

ya (на початку слова)
ь пропуск
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уже зараз відмовитися від усталених стереотипів, в основі яких лежить 
орієнтація на мову-посередницю, наблизити романські фоно-морфологічні 
копії цих назв до їхніх прототипів. Безпосередні контакти української і 
романських мов у процесі фонетико-графічного відтворення антропоніміки 
і топоніміки безперечно сприятимуть кращому її засвоєнню у системах 
цих мов.

Орфографічна транскрипція українських онімів на основі латинсько
го алфавіту видається найпринятнішим практичним компромісом між фо
нетичною транскрипцією та транслітерацією. Бінарні системи транскрип
ційних кореляцій повинні враховувати фонетичні особливості співвідносних 
мов і разом з тим прагнути до певної уніфікації, можливість якої забезпечує 
використання спільного алфавіту.

1. Сйеукг/мяДо Tarass. Vie et oeuvres.-Paris, 1964.
2. Мияйг/мяДо L. Taras Chevtchenko: Trad, du russe et de l'ukrainien. - Paris, 

1982.

С. Г. CxppaicdbK# (Сімферополь)

КРИМСЬКА ТОПОНІМІКА ТА П ВІДБИТТЯ 
ЗАСОБАМИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Завдання, поставлене перед учасниками цієї конференції, є на мій 
погляд, досить важливим в умовах державотворення, оскільки по-перше, 
ономастична номінація є великою мірою соціально детермінованою; по- 
друге правильність, відсутність варіантів, також стабільність передачі назв 
на карті має не тільки суто картографічне значення, а й загальнодержавне 
[9:32].

Щодо шляхів та засобів передачі іншомовних геоірафічних онімів 
існують досить значна теоретична та інструктивна література, а також 
картографічна практика. Щоправда, вони мають досить загальний або 
пристосований до російської мови характер. Основними засобами введення 
іншомовних топонімів є практична транскрипція, транслітерація, переклад 
та морфологічна передача. Проте існують розбіжності у трактуванні 
важливості та поширеності деяких із них. Зокрема В. Е. Сталтмане 
переконана, що тільки практична транскрипція є найкращим засобом, який 
забезпечує простоту читання карт, а інші засоби нібито знаходили у 
вітчизняній картографії вкрай обмежене застосування [11: 32]. З іншого
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боку, О. В. Суперанська слушно зауважує, що транскрипція також має свої 
вади, бо десемантизує оніми, тому потрібно її доповнювати іншими засобами 
[12:80].

Дослідники зазначають також, що існуючі енциклопедичні, лінгвістичні 
та перекладні словники досить бідні на топонімічну лексику, що ставить 
на порядок денний завдання складання спеціальних ономастичних словників 
[11:48,49]. Справді, у словниках, якими була змога користуватись, наявна 
лише макротопонімічна лексика, та ще й у вельми звуженому вигляді. До 
того ж, як з'ясувалося з розмов із деякими сімферопольськими краєзнавцями 
та географами, діяльність, скерована на збирання, дослідження кримських 
топонімів (особливо мікротопонімів), у застійні часи вважалася небажаною 
і практично заборонялася. ^

Передача іншомовної топоніміки ставить чимало проблем. Проте існує 
також і специфічно кримська проблема. Вона полягає в тому, що, перш 
ніж братися до передачі топонімів іншомовними засобами, необхідно 
встановити їхній перелік. А він у Криму був великою мірою спотворений 
після депортації кримськотатарського народу. Якщо порівняти довоєнну 
та повоєнну карти Криму, помітна значна різниця, бо перша рясніла назвами 
населених пунктів здебільшого тюркського, а також давньогрецького по
ходження. Досить нагадати такі топоніми, як Семтлер (нині Нижньо- 
гірський), Сарябуз (Гвардійське), Бнак-Онляр (Октябрьське), О/яузм 
(Щебетівка) та ін. Всі вони сягали у сиву давнину, і тому є засобами 
збереження культурних скарбів народів на відміну від безбарвних Ленин?, 
ТТлздаяе, 7&?сям?чк0<уе тощо. А по війні залишилися хіба що Джянком та 
Дяхчмсяряй (завдяки пушкінському віршеві). Справа повернення історичних 
назв просувається дуже повільно: за останні роки відновилися лише Тнкермян 
(за різними тлумаченнями - нова або печерна фортеця) та ДТоюиебель 
(«долина синіх скель»).

Крім того, з набуттям статусу державної українською мовою, а в межах 
Криму - ще й кримськотатарською зростає актуальність проблеми обрання 
мови-джерела топоніма, що має бути запозиченим однією з іноземних мов. 
Теоретично проблема розв'язується з урахуванням того, до якої держави 
належить територія [12: 90]. Тобто за часів існування Російської імперії 
та СРСР таким джерелом була російська мова. Тепер цей статус повинен 
перейти до української. Що стосується державних утворень із кількома 
державними мовами, то вважається доцільним брати до уваги, населення 
якої національності переважає кількісно в зоні місцезнаходження топоніма 
[12:90-91]. Вважаю цей критерій недостатнім з огляду на конкретні умови, 
що склалися в Криму, і пропоную доповнити його таким, що зважав би на 
те, з якої державної мови походить географічна назва.

Перш ніж перейти до пропозицій щодо введення кримських топонімів
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у французьку мову, вважаю за необхідне хоча б коротко охарактеризувати 
їх. Така необхідність аргументується наявністю кореляцій між типом назви 
та способом її іншомовного запису. Як відомо, топоніми розрізняються за 
багатьма ознаками: за типом географічного об'єкта, його розмірами, за 
складом і за походженням [7].

Отже, з погляду складу серед кримських топонімів найбільше поширені 
однослівні топоніми та словосполучення. Номінація через однослівну 
одиницю особливо характерна для ойконімів: бяяяяіярід, Хляїя, Бялякляйя, 
Хячя, Херсонес; словосполучення для деяких оронімів і гідронімів: .мис 
ЯмНЯІЯ, %РЄ0НММ КЯЛМНЬ (скеля), 20ря Де^ерджг, ржя АлЬиМЯ, йярюнмиськя 
зяямжя та ін.

Що стосується походження, то це топоніми, що склалися у процесі 
історичного розвитку і новостворені. До перших можна віднести, наприклад, 
Сялаф (можливо, від туркменського етноніма) Судяк (тюрк, «гора біля 
води» - ця етимологія видається етіологічно сумнівною, оскільки це далеко 
не єдина гора і не єдине місто на узбережжі; Ж яя (тюрк, «літнє пасо
висько»). Інша група досить поширена в Криму. Традиція утворення таких 
топонімів почалася з російської колонізації двісті років тому завдяки 
діяльності князя Г. О. Потьомкіна. Тоді з'явилися Сш<%?ер#яаяь та Сееяс- 
яіяяяль, було відновлено забуту першу назву міста Хя^я (Феодосія) (що 
існувала від заснування міста у VI ст. до н.е.). Але в ті часи вдавалися у 
більшості випадків до меморіального найменування нових населених 
пунктів. Зате справжня хвиля перейменувань, викликаних політично- 
ідеологічними чинниками, пройшла Кримом одразу після Великої Віт
чизняної війни. Приклади цього типу вже наводились вище. Правда, слід 
уточнити, що ці перейменування торкались лише ойконімів і не зачепили 
назв природних об'єктів. Так, Хярясубязяр був змінений на Дїяяафськ, 
але залишилась річка Хярясу (або в українському народноетимологічному 
варіанті - Хяряс/якя).

Нарешті, карта Криму надзвичайно строката також і в плані ети
мологічному. Тут дуже багато, по-перше, грецизмів. Згадувана вже 
Хяркмияїськя зяяїякя походить від назви давньогрецького міста Херкмш/я. 
ТЛяжЗіл - від давньогрецького апелятива зі значенням «лука», Херсянес - 
«півострів». Так, до речі, у ранньому середньовіччі називався весь Крим. 
Назвемо також Яляїу, Алуяку і, нарешті, Феядяя^ю, тобто «богом дану».

Інший шар етимонів становлять, як уже зазначалося, тюркізми: 
Аряйзтськя сяірілкя - депропріативне утворення від назви фортеці Аряймя 
(«передмістя»), що там існувала; Аю-Дяз - онімізована метафора, зміст 
якої добре передає калька йеДмйь-зяря; Хярядяз - «чорна гора», тобто 
невисока гора без снігового покрову влітку; Хрм^ - депропріативне
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утворення від ойконіма Ескі-Яерм* «стара фортеця», або Ямрмм «рівчак, 
вал», Сууксу - мікротопонім місцевості біля Гурзуфа, утворений від татар, 
«холодна вода».

В Криму порівняно незначний шар слов'янізмів, зокрема, загальновідомі 
макротопоніми: Чорне .море - калька з гр. Pontos Melos, який, у свою 
чергу, скалькований з переосмисленого перського «темне море» (тобто 
«північне море»). Яерч - давньоруська назва від «корчувати» або від 
апелятива із значенням «ковальська справа», що більш виправдане 
етіологічно. Наявні також і прозорі назви: залізничні станції Сїм А^олоблзіе 
і /Ултмозерня, та ороніми, серед яких переважають мікрооб'єкти, здебіль
шого скелі: Чорни# палець, Діла скелд, Зуб, /7ярус, а також Мядниннмй, 
77ясинячмне Гнізбо. ^

Нарешті, зустрічаються й гібриди. Наведемо бодай Ам-/7е?ирі стюрк. 
яй «святий» та /7е;ирі <давньогр. Петро; аналогічно Ай-Гобор «святий 
Федір»; мис 7ярхянкуні <кр.-тат. /паркан «звільнений від податків» та укр. 
кумі, тощо. Етимології наводяться за словниками В.А. Никонова [8] та 
Е.П. Поспелова [10].

Згідно з характером формантів, топоніми поділяються на: а) первинні, 
що походять від апелятивів, напр.: ДГячя < укр. качка; та непервинні, 
утворені від інших онімів: Є#нянюрійськя бухмія від Єйяя/иорія або Малахае 
курдам < антропонім Малахае; б) топоніми на позначення властивостей 
природних об'єктів, що безпосередньо відбивають риси самих об'єктів: 
Чорне лоре, Чорнії# палець та перенесені з інших сфер: такими є всі 
запозичені імена [12:73,75]. Від місця топоніма в топонімічній системі 
залежить, якому засобу передачі треба віддати перевагу.

Переходячи до рекомендацій прикладного характеру, зазначимо, що 
вони стосуються не транслітерації, а саме практичної транскрипції. 
Оскільки, за твердженнями авторитетних спеціалістів, транслітерація 
застосовується для передачі різних документів і не обмежується правилами 
правопису, вона є системою засобів транскодування для групи або навіть 
для необмеженої кількості мов [12:20,21,32]; нарешті, це передача графем 
однієї графічної системи засобами іншої [9:36-37]. Навпаки, практична 
транскрипція - це відтворення фонемного складу іншомовного оніма 
засобами традиційної орфографії мови-рецептора [12:20,21,34,36-39]. Саме 
такі дві системи застосовані у Світовому Атласі Андре Журно, про що 
йдеться у передмові до цього видання [16]. Зокрема наголошується, що за 
участю спеціалістів-русистів вироблено нову незвичайну концепцію 
транслітерації слов'янських топонімів, що базується на системі, прийнятій 
у колишніх Чехословаччині та Югославії, і все ширше використовуваної 
на Заході Європи. Отже, концепція являє собою певний компроміс, коли 
до деяких традиційних транскрипцій додається в дужках транслітерована
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назва або навпаки. Наважуюсь заперечити, що застосування виключно 
транслітерації значно обмежило б можливості виходу України до Європи, 
бо це була б передача, потрібна лише країнам СНД; з іншого боку, 
застосування подвійних нотацій значно обтяжило б карту.

Практична транскрипція, запровадження якої я вважаю доцільнішим, 
не може бути ні суто графічною, ні суто фонетичною передачею. Зокрема 
для французької орфографії дуже важливими є, крім фонетичного, 
традиційний та історико-етимологічний принципи [!;2: 51-65]. Останній 
нагадує читачеві про генетичний зв'язок того чи іншого французького слова 
з його етимоном у мові-джерелі [14:350]. Етимологізовані написання 
характерні, наприклад, для давньогрецьких запозичень, а також для слів, 
що походять із мов, які користуються іншими абетками [2:61]. Запозичення 
повинне обов'язково зберігати графічну спільність із уже існуючим у мові- 
рецепторі словом, що має у своєму складі ті самі грецизми [12:95]. Отже, 
до практичної транскрипції слід вдаватись у більшості випадків, зважаючи 
при цьому на традиції, під якими у цьому контексті треба розуміти наявність 
усталених оригінальних транскрипцій. їхніми джерелами можуть бути як 
карти, так і словники, що видаються у Франції. Згадуваний вище Атлас, 
крім транслітерацій, подає такі транскрипції Eupatoria, Simferopol, Chaine 
Taurique, Yalta, Livadia, Рёгёкор та Baie de Kerkinit (Керкінітська затока). 
В енциклопедичному словникові «Quid» [15] зафіксовано мізерну кількість 
кримських топонімів. Це загальновідомі назви двох морів: Mer noire та 
mer d'Azov (вони, до речі, представлені і в Атласі); традиційна транскрипція 
назви півострова (Crimee); нарешті, три топоніми, пов'язані з Кримською 
війною: етимологізована транскрипція Sebastopol (російська традиція, що 
походить з церковнослов'янської, має літеру «в» у тих випадках, де західна 
- «Ь») та дві фонематичні транскрипції Inkerman і Alma (Аяьйя < тюрк, 
ял^я - «яблуко»).

Значно більше представлена топоніміка у двомовних перекладних 
словниках дорадянської [6] та радянської доби [13,3,4]. Зокрема словник 
М. П. Макарова відтворює 15 кримських топонімів, серед них 3 - ста
ровинних: Chersonese taurique (Херсзнес мїяяршськмй, тобто Кримський 
півострів), tauride (7яярм&і) та старовинну назву Керченської протоки 
(detroit d'lenikaleh), тобто від старовинної назви Керчі - Енікале). Крім 
цього, тут наведена цікава транскрипція оніма Бялчмсяряй - Baktcheserai 
«палац між садами». Вона ближча до етимологічної, ніж російська Baktchi- 
ssarai. З огляду на зазначене вище щодо вибору мови-джерела у випадку 
багатомовної країни, а також беручи до уваги той факт, що цей топонім 
не зафіксовано в радянських словниках, і, таким чином, сучасну російську 
транскрипцію не можна вважати ні традиційною, ні навіть усталеною, можна 
було б запропонувати саме макаровський варіант.
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У російсько-французькому словнику Л. В. Щерби та М. І. Матусевич 
є 8 географічних назв з усталеною для російської традиції транскрипцією. 
Заслуговує на увагу тільки один ойконім, не зафіксований іншими 
словниками, - Регейзр (тобто поперечний рівчак). Такий підхід не викликає 
заперечень, хоч не виключений і переклад цієї назви. Французько-російські 
словники К. О. Ганшиної та В. Г. Гака фіксують відповідно 6 та 3 назви, 
тобто найпоширеніші, а транскрипції не відхиляються від усталених.

У регіональному франкомовному вжитку є 2 передачі ойконіма 
Феядясіл: фонетична Feodossia та усталеніша етимологізована Theodosie. 
Прийнятнішою слід вважати останню, бо вона підкріплена такими 
існуючими у французькій транскрипції та культурі квазіомонімами, як ім'я 
римського імператора Theodose (7еядясій) та візантійської династії 
Theodosiens. Доцільно було також залишити без змін етимологізований 
український правопис, а відтак і французьку транскрипцію ойконімів 
давньогрецького походження з формантом -пояь, типу Сытферяпяль. Ідеться 
про його заміну українським -піль, як це дехто пропонує [5].

Отже, за винятком транскрипції Бахчисарая, інші транскрипції, 
зафіксовані у російських двомовних словниках, можна вважати прий
нятними й для українсько-французьких словників та інших прикладних 
застосувань, зокрема картографії, оскільки їхня вимова в російській та 
українській мовах однакова, наприклад: Симферополь, Яя/ия та ін.; існуючі 
фонетичні відмінності, наприклад м'якість/твердість приголосних (Krasno- 
perdkopsk), не можуть знайти відображення у французькій транскрипції 
через їхню відсутність у фонематичній системі.

Існує ще й така форма передачі іншомовних назв, як морфологічна, 
тобто заміна відповідних граматичних форм топонімів. Вона стосується 
відіменникових прикметників у складі словосполучень, для яких властива 
заміна прийменником de та його позиційними варіантами: baie d'Eupatoria 
(Сйляжоршськя булпія), col de Baїdary (Бям^ярські яорспія), langue de terre 
d'Arabat (Аряймиськя с/ирыкя), isthme de Perekop (77ерекопськмм переміммок). 
Флексія жіночого роду здебільшого не передається, а транскрибується: 
Alouchta, Alma, Katcha, Livadia, за винятком традиційних назв, як-от: 
Tauride, Theodosie, де вона заміщується французьким відповідником -е.

Нарешті, існує ряд топонімів, які бажано було б перекладати. Це - 
безпосередні первинні топоніми, насамперед ті, що мають міжнародний 
характер, як уже згадуване %?рме .мере - Мег Noire. Це також топоніми, 
компоненти яких надзвичайно інформативні, тобто деякі мікротопоніми з 
прозорою внутрішньою формою [12:76-77,79-80]. Транскрипція перетворила 
б їх на десемантизовані та непервинні. Це, наприклад, вищенаведені Сьм 
Хаяодлзі'я (Sept Sources), /7'лпімрзерня (Cinq Lacs), а також монастир Ся. 
Хрсспія (Couvent de la S-te Croix), Біла скеля (Rocher Blanc), Вересням
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кял/нь (Pierre rouge), скеля Зуб (Dent) та Яярус (Voile), Лясянячмне 2н/збя 
(Nid d'hirondelle).

Отже, при передачі кримських топонімів французькою мовою слід брати 
до уваги як їхню етимологію та безпосередній чи опосередкований характер, 
походження з державних мов, так і особливості французької графіки та 
орфографії. Основними засобами відтворення міжнародних на безпосередніх 
первинних топонімів є переклад, всіх інших топонімів - практична 
транскрипція.
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Г. /. /7янмч (Київ)

УКРАЇНОЗНАВЧІ НАЗВИ  
У ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕКСТАХ

Коли йдеться про відтворення українознавчих назв, у тому числі 
антропонімів і топонімів, у французькому тексті, мається на увазі екві
валентна передача значення українізмів з відповідною адаптацією їхньої 
звукової й писемної форми до фонетичної та графічної систем французької 
мови.

Сьогодні можна говорити про існування двох принципово відмінних 
способів відтворення українознавчої лексики. Назвемо ці способи 
опосередкованим і неопосередкованим. Перший із них ґрунтується на 
використанні мови-посередника, другий - на запозиченні безпосередньо з 
української мови. При першому способі роль посередника - російської 
мови - полягає в наданні українській назві російськомовної форми, яка 
потім адаптується у французькому мовленні. Розглянемо фонетичні й 
орфографічні особливості цього явища.

Відтворення голосних залежить від співвідношення вокалічних систем 
російської і французької мов. Порівняльна характеристика цих систем може 
бути представлена у вигляді такої таблиці (виділено російські фонеми та 
їх варіанти в квадратних дужках, стрілки уточнюють напрям адаптації):

Ступінь підняття Ряд

Російська Французька 
мова мова Передній Середній Задній

3-й: високий 4-й високий 
(закриті 
голосні)
3-й: середній 
(напівзакриті 
голосні)

2-й: середній 2-й: середній 
(напіввідкриті 
голосні)

1-й низький 1-й низький 
(відкриті 
голосні)

у і < - и  ( < - ) М  и < - д

% Э Є 0

Т т
э [ъ] 0

\
м о е  Е Е  Э Э

а <-------  а -------> а  а

[3:43-49; 15:14-17].
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Отже, українська назва %ркясм через посередництво російської форми 
%ркяссы стає у французькій мові Tcherkassy [tJ*eRkasi] (цей і всі наступні 
приклади з французькою транскрипцією подаються за Wamant), відповідно 
%%ж0Й4яь через %рм0Й*дяь дає Tchemobyl [tJeRnobil]. Така трансформація 
українських назв у французьких текстах зумовлена тим, що варіант [ы], 
який належить до голосних середнього ряду високого підняття, не має 
аналогів у французькій мові. Не випадково в багатьох тисячах французьких 
топонімів, відтворених російською мовою, жодного разу не зустрічається 
літера «ы» (крім російських перекладів: Лязу/жмй, Т/емжряльный, Южный, 
Высокий та російської морфеми множини: Альпы, Арденны, Яоаезы, Лонды 
[12:1-40].

Відхилення від української вимови, спричинені особливостями системи 
приголосних мови-посередника, також значні. Серед них насамперед варто 
назвати оглушення дзвінких приголосних у кінці слів і складів, властиве 
російській і зовсім не властиве українській мові. Так, назва міста Льяй? 
через Льяоя стає [Lvof], українське Шяяченко через російське Шеяченко 
передається у французькій мові як Chevtchenko [tjeftfenko] і т.д. Відсутня 
в російській і французькій мовах українська приголосна [г] передається за 
допомогою російського [г] як [g]: ^ярн/^/я - %рнм2оя - Tchernigov 
[tjeRnigof]; [х] передається як kh: Хярюя - Хярькоя - Kharkov [kaRkof]. 
Африкати позначаються сполученням відповідних приголосних: Яерч - 
Херчь - Kertch [keRtJ*], Донецьк - Дянецк - Donetzk [donetsk]. М'якість 
зрідка передається на письмі за допомогою і, що у вимові звучить як []]: 
Дніпробуд - Днепрострой - DnieprostKM [dnjepRostRoj].

У зв'язку з властивою російській мові тенденцією до редукції 
ненаголошених елементів висловлення українські власні назви прикмет
никового походження, запозичені через посередництво російської мови, 
втрачають частину закінчення: Хмельницький - Хмельницкий - Khmielnit- 
sky [kmjelnitski].

Трапляється і протилежне явище - подовження назв, зумовлене 
граматичною будовою російських прикметників. Якщо в українській назві 
Хиеея-77ечерськя Ляеря вживається стягнена форма прикметника, то при 
перекладі російською мовою маємо Киево-Печерская Лавра через нор
мативне вживання нестягнених прикметників у цій мові. ї, відповідно, 
російськомовна назва адаптується у французькому тексті як Kievo- 
Petcherskaia Lavra [21:873,982].

Виникнення варіантів при цьому способі - явище рідкісне: інколи 
зустрічаються графічні варіанти, такі, як laroslav, laroslaw, Yaroslaw, які 
всі мають однакову вимову: ['jaRasiaf] і не диференціюються за значенням 
чи функцією. Але така диференціація можлива: у словах Lvov [!vof] і Lwoff 
[!vof] графічно розрізняються назва міста і прізвище.
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У цілому, цей спосіб відзначається висбким ступенем адаптації до 
системи французької мови. Назви, що у французькій мові стали 
традиційними, не змінюються: Сеяяс/иояаяь, Фео&млл пишуться і
вимовляються як Crimee [kRime], Sebastopol [sebastopal], Theodosie [teodozi], 
[teodazi], незважаючи на іншу російськомовну форму цих слів.

Окреслений у загальних рисах спосіб відтворення українських назв 
через посередництво російської мови був узаконений у Франції мовною 
традицією. В одній із найавторитетніших у наукових колах праць з 
французької орфоепії - «Dictionnaire de іа prononcition frangaise dans sa 
norme actuelle» Леона Варианта - послідовно використовується саме такий 
спосіб передачі українських назв.

Однак виявилося, що самих українців, які не мали права голосу при 
розв'язанні цього питання, такий стан речей не влаштовує. Вони обирають 
набагато простіший і природніший шлях: уживаючи українізми у 
французькому мовленні, вони виходять з тих форм, які властиві їхній рідній 
мові. На батьківщині це їм дозволяється дуже рідко, тоді як у діаспорі, 
головним чином у Франції, тенденція до рівняння на українську мову 
адміністративних утисків не зазнає.

Відтворення таких назв, як Лья/#, Xapxf#, здійснюється
порівняно просто: їм відповідають Lviv, Kharkiv, Tchemihiv. Складнощі 
виникають, коли потрібно передати українські назви із звуком [и], який 
найчастіше позначається французькою літерою у: %ркясм передається на 
письмі як Tcherkassy і, очевидно, вимовляється як [tjeRkasi], тобто так 
само, як і у варіанті з вихідною російською формою. Жммі&ммр у 
французьких текстах стає Jytomyr, але, певно, повинен читатися французами 
так само, як і передане за російським зразком Jitomir [gitomiR]. Як бачимо, 
насправді ніякого наближення до української вимови не відбувається в 
порівнянні з тим, коли українське [и] передавалося через посередництво 
російського [ы] як [і]. Але якщо втрата російського звука [ы] при переході 
на французьку мову спричинена неможливістю знайти для нього відповідник 
у системі французьких голосних, то втрата українського [и] при адаптації 
у французькому мовленні слів типу %ркясм, %%7мобкль і заміна українського 
[и] на французьке [і] нічим не виправдана. Адже в української голосної 
[и] є відповідник серед французьких, що видно з таблиці, в якій 
зіставляються системи голосних української і французької мов (підкреслено 
українські фонеми):
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Ступінь підняття Ряд

Українська
мова

Французька
мова Передній Середній Задній

4-й: 4-й: У і ^ і u <—  у
високий закриті

голосні

3-й: 3-й:
високий напівзакриті % э е <—  и О

(обнижений), голосні ^  0

середній /
2-й: 2-й: /
середній напіввідкриті бе ое Є Є <—  е Э  0

голосні

1-й: 1 -й:
низький відкриті а < --------------------------------------------------— а — > а  а

голосні

[10:54, 123; 15:14-17].

Українське [и] належить до голосних переднього ряду, високого 
(обниженого) - в наголошеній позиції або середнього підняття - в 
ненаголошеній позиції і пов'язане такими ж співвідношеннями з відкритим 
голосним переднього ряду [е], як французьке [е] з відкритим голосним 
переднього ряду [є].

В обох мовах ці звуки можуть уподібнюватися один до другого внаслідок 
аналогічного впливу оточення. В українській мові [е] перед наступним 
наголошеним [и] уподібнюється до нього: яеїЗе [ве'дё] - яедм [ви'ди] (тут і 
далі українська транскрипція наводиться за Погрібним). У французькій 
мові [є] уподібнюється до наголошеного [е], що стоїть перед ним: aimant 
[єта] - а іте  [ете].

Пари [и]/[е] та [е]/[е] досить схожі і за частотними показниками. Це 
видно з цифр, що позначають найбільшу інтенсивність в обох формантних 
зонах цих голосних переднього ряду:

Українська мова Французька мова
[и] 320 і 2030 гц, [е] 350 і 2200,
[е] 508 і 1614, [є] 510 і 1950.
Порівняймо ці показники з частотами [і]:
Українська мова Французька мова
[і] 254 і 2030 гц, [і] 240 і 2500 гц.
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Легко помітити, що за своїми частотними характеристиками українське 
[и] незрівнянно ближче до французького [е], ніж до французького [і].

Подібність між українським [и] та французьким [е] можна простежити 
в іменах спорідненого походження: українське ім'я Грмзорй [гри'гбр'й] - 
*Hrehoriy *[ReoRij] (зірочка вказує, що форма не зареєстрована або не 
була знайдена в джерелах), французьке ім'я Gregoire [gRegwaR] або його 
південний варіант Grdgory [gRegoRi]. Такі самі співвідношення між 
українським [и] та французьким [е] існують в іменах Ялим [клим], Ялкмент 
[кле'мёнт] і Clement [klema] [9:47-48, 60-61;16:306,135].

Отже, відтворення українського [и] французьким [і] ніяк не можна 
вважати виправданим. Паралелізм між українськими голосними переднього 
ряду [и], [е] і французькими голосними переднього ряду [е], [є] настільки 
очевидний, що тут можлива лише така адаптація

Українські голосні Французькі голосні
М  ----------------> [е],
[С] ----------------> [є].

Відтворення на письмі українського [и] за допомогою французької 
літери у, як у словах Damytsia [131], Mykola [139], приводить до зміни 
українського звучання (тут і далі українознавчі назви запозичено з праці 
Joukovsky; на інші джерела даються окремі посилання). Щоб цього 
уникнути, краще було б для позначення українського [и] вживати графічний 
знак є, який у французькій мові найчастіше виступає в цій ролі. Тоді %ркяси 
[че'ркаси] можна було б передати як *Tcherkasse *[tJ*eRkase].

Нарешті, існує ще можливість компромісного способу, при якому 
український звук [и] за давньою традицією продовжує позначатися на письмі 
за допомогою французької літери у, але в цьому випадку необхідно давати 
транскрипцію, щоб французький читач міг знати, що Tcherkassy звучить 
не як [tjeRkasi], а як [tfeRkase].

В принципі, окремі випадки читання французької літери у як [е] в 
словах іноземного походження в словниках зареєстровані. Так, слово 
англійського походження ferry-boat у французькій мові вимовляється як 
[feRebot], хоч нормою допускається також і вимова з [і] [20:773].

Важливість питання про співвідношення між українським [и] і 
французьким [е] зумовлюється також їхньою великою вживаністю в 
мовленні: вони належать до найчастотніших фонем в обох мовах. Згідно 
із статистичними обчисленнями, українське [и] за частотою вживання в 
мовленні займає 4-е місце серед усіх фонем [6:323], французьке [е] посідає 
2-е місце серед усіх фонем французької мови [4:156].

Відтворення приголосних визначається співвідношенням консонантних 
систем української і французької мов. У таблиці, поданій нижче, наводяться 
подібні або близькі пари приголосних у транскрипції, прийнятій орфо
епічною нормою обох мов: зліва - українські, справа - французькі;
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Порівняльна таблиця 
українських і французьких приголосних

Зімкнені Зімкнено-
щілинні

Щілинні Дрижачі

Губні П/р
б/Ь
м /т

ф/f
в/v [y]/w 
/ч

Передньо
язикові

т/t т7- 
д/d д'/-
н/n н7-

c/s с7 -  
з/z  з7 -  
ш(Г

р/[г] р7-

ц/- ц7- 
3/- 37- 
ч/-
Ж /.

ж/g
л/! л '/-

Середньо
язикові

-/J* й/j г.'і/-

Задньо
язикові

к/к
'^8

х/.

Увулярні /R

Фарингальні г/-

відсутність подібної приголосної позначається тире, варіанти наводяться в 
квадратних дужках. Як видно з таблиці, значна кількість українських 
приголосних не має відповідників у французькій мові. Це, зокрема, 
палаталізовані та зімкнено-щілинні, а також деякі інші приголосні.

Палаталізація найчастіше не відтворюється: Kovel, Donets [105]. 
Виняток становлять приголосні в позиції перед голосними: яаяянм [пол'ани] 
- Polianes [7] *[poljan], де м'якість передається на письмі за допомогою 
літери і. У слові Rous' [8] - Русь м'якість позначаються діакритичним зна
ком (').

Зімкнено-щілинні передаються сполученням відповідних приголосних:
[ц], [ц'] - [ts]: Яїля Церкея - Bila Tserkva [83],
[ЗМҐ] - [dz]: Б*у^змня^ськмм - Boudzynovskyi [66], Дзюба - Dziouba 

[M l],
[ч] - [tj*]: ¥срн/д/е - Tchernihiv [49],
дж - [d j]: Бу^жяк - Boudjak [49].
Звук [x] передається сполученням kh, що звучить як [к]: Херсон -
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Kherson [83]. Звук [г] передається лише на письмі літерою h: Глухів - 
Hioukhiv [83]. Звук [ї] відтворюється на письмі за допомогою літер ї, і 
інколи у: Mykha'ilo [217], Khmelnytskyi [411], Andriy [29:4]. Звук [j] 
позначається через у : Yourii [25], Yaroslav [14].

Нерідко при передачі українських назв французькою мовою більше 
уваги звертається на відтворення графічної, а не звукової форми слів. Так, 
якщо в українській графіці не розрізняються звуки [в] і [у]:[л'в'іу] -77ья;'<?, 
то це саме відбувається і при фіксації українських назв у французьких 
текстах: Lviv *[lviv].

Український графічний образ відтворюється в словах з одним s між 
голосними: Tcherkasy [123], Vasylko [23], незважаючи на те, що за 
правилами читання літера s тут позначала б звук [z], а не [s].

У франкомовних текстах часто можна зустріти кілька варіантів тієї чи 
іншої української назви. Більше того, ці варіанти інколи вживаються навіть 
в одному виданні. Наприклад, у числі 6 «Української Трибуни» ті самі 
імена наводяться в різному графічному оформленні: Vassyl і Wassyl, 
Volodymyr і Wolodymyr [3, 8, 3, 14].

Яке ж застосування знаходять розглянуті обидва способи - опо
середкований і неопосередкований - при відтворенні українознавчих назв? 
Обмежимося назвами трьох фундаментальних країнознавчих понять: народу, 
країни, столиці.

Назва «українці», що стверджує самобутність, окремішність народу на 
відміну від назви «малороси», що позначала (до 1917 р.) цей народ як 
частину більшого етнічного цілого, відтворюється в нормативній формі les 
Ukrainiens. Терміном les Petits-Russes українців називали до революції 
1917 р. [19:15].

Однак у позначенні давньої назви українців «руси», «русини» 
простежується вплив школи, яка застосовує слово русским не лише до того, 
що пов'язано з Росією, а й до того, що відноситься до Київської Русі. В 
сучасних французьких виданнях енциклопедичного характеру «руси», 
«русини» позначаються як les Russes [21:1573; 17:1092], тобто так само, 
як і «росіяни». В журналі «Historia» за грудень 1973 р. французькою 
романісткою Жюльєттою Бензоні опублікована хроніка про Анну Ярославну 
«Quand une Russe etait reine de France», тобто «Коли росіянка була 
королевою Франції».

Навіть член Французької Академії Робер-Анрі Ботьє у своїй ґрунтовній 
науковій праці «Анна Київська, королева Франції, і королівська політика 
в XI столітті», де аналізуються історичні документи, називає шлюб Анни з 
Генріхом 1 «франко-російським» [545:«mariage franco-russe»], а коли 
йдеться про батька Анни, перекладає слова хроніки «rex Russorum» як 
«гоі des Russes»[549] (король росіян). Наводячи іншу назву, яку до Ярослава 
Мудрого застосовували пізніше історики, - «rex Ruthenorum», Ботьє
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обмежується лише зауваженням, що це «більш літературна форма» («ипе 
forme plus litteraire»), і не дає ніяких коментарів щодо змісту цих назв 
[14:549].

При інтерпретації русів як «Russes», тобто «росіян», українці позбав
ляються свого окремого історичного минулого, а отже, й підстави для 
утвердження себе як окремого народу. Не випадково під час національного 
відродження в XIX ст. назва русмнм вживалася і щодо сучасних українців 
[1:196-210].

У літературі української діаспори назва русм, русммм передається 
французькою мовою як Rous', Rousy, Rousyny [18:162-163], Roussenes, 
Rutheniens [22:21], Ruthenes [18:166; 32:9, 14, 16, 28].

Сучасна назва країни - згідно з прийнятою нормою, передається
як ! 'Ukraine. Вона прийшла на зміну колишній назві la Petite-Russie - 
адаптації відповідної російської назви, яка вживалась до 1917 р. й повйнна 
була сприяти формуванню погляду про несуттєвий характер відмінностей 
між імперією та її колонією. Ця сама тенденція помітна і в офіційно 
прийнятій назві давньої держави українців - la Russie, що означає і «Русь», 
і «Росія» [21:1573; 17:1092].

Газета «Монд» в опублікованій 8 грудня 1989 р. замітці про зустріч 
Міттерана з Горбачовим у Києві називає це місто «першою колискою Росії» 
(«!е premier berceau de la Russie»).

У зазначеній вище історичній праці Ботьє називає Русь «1а Russie», 
Київську Русь - «1а Russie de Kiev» [539,549]. Ця назва, а також la Russie 
Kievienne уживаються в наукових, енциклопедичних, художньо-беле
тристичних та інших виданнях. Таким чином, французькі історики 
перевершили тих російських учених, які хоч і розглядають Київську Русь 
як складову частину історії Росії, однак все таки розрізняють термінологічно 
два різні поняття: «Русь» і «Россия». Прийнятнішими можна вважати 
терміни Гетріге de Kiev, Гетріге kievien [21:982,1573] і Kievie [17:1092].

У працях переважно українських авторів на історичну тематику назва 
Русь французькою мовою передається як la Rous', інколи - la Ruthenie 
[18:166], Яміяськд Русь - la Rous' kievienne, la Rous' de Kiev [18:9,11], 
Яміяськя дсржяяя - l'Etat kievien [18:9].

Для назви столиці Ямїя у французькій мові існує відтворена через 
посередництво російської мови графічна форма Kiev, що вимовляється як 
[kjef]. У найновіших довідкових виданнях поряд з Kiev дається можливий 
варіант Kii'ev [21:981], очевидно, з метою точніше передати російську 
вимову - слово мало б читатися *[kijef]. Але поряд з Kiev з'являється й 
форма, наближена до української мови: Kyfv. Саме це слово можна.було 
побачити на титульній сторінці, укладеній українською і французькою 
мовами, в першому томі «Творів» В. Антоновича, виданому 1932 р. в Києві 
Всеукраїнською Академією наук. Через майже півстоліття на хвилі нового
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національного відродження знову спостерігаються спроби вживання форми, 
ближчої до української. Характерний у цьому відношенні випадок з 
восьмитомником перекладів Мопассана. У 1-й книзі, що вийшла у 
видавництві «Дніпро» 1970 р., у французькому тексті на титульній сторінці 
місце видання позначене Куїу. Ця назва зберігається до 7 тому (1971 р.), 
де порядок літер чомусь змінено: Kiyv. У 8 томі, що з'являється 1972 р., 
вже читаємо Kiev. Звичайно, - це само собою зрозуміло, прізвище 
редактора у 8 томі значилось інше, ніж у семи попередніх.

Якщо візьмемо яку-небудь книжку перекладів, виданих пізніше, то 
побачимо, що у франкомовних текстах на українські сюжети українським 
назвам відводиться вельми скромна роль. Тут Довженка назвуть Olexandre 
без огляду на російськомовну форму цього імені; село, в якому він народився 
- Sosnytsia, що пов'язане з українською назвою Сзснмця, а не з росій
ськомовною Соснмця, але обласний центр уже ніхто не наважується назвати 
Tchernihiv, - тільки Tchernigov, назва столиці слухняно передається лише 
формою Kiev [30:8]. Добре запам'ятали урок редактори!

Російський стереотип усе ще продовжує тяжіти над свідомістю 
франкомовних читачів і слухачів, але так само як вони свого часу 
відмовилися від офіційно прийнятих тоді назв les Petits-Russes, la Petite- 
Russie, так їм зараз доведеться відмовитися від форми Kiev (Kii'ev), оскільки 
назви les Petits-Russes, la Petite-Russie, Kiev - це ланки одного ланцюга. 
Відійшли в історію перші дві назви, стане історизмом і назва Kiev, 
поступившись місцем українській назві.

Хоч питання про назву столиці в українській мові вже розв'язане самою 
історією, не зайвим буде нагадати, що форма із звуком [и] була стійкою 
вже в найдавніші часи. Це видно з паралельного вживання в літописах 
форм Ямм і ДГый, ЛГмебь і [2:7-8], що відбувалося, очевидно, під
впливом української вимови.

Для сучасної франкомовної назви столиці України найкраще було б 
обрати таку графічну форму, яка правильно читалася б французами без 
допомоги транскрипції: оскільки українське [и] можна передати 
французькою літерою ё, звук Ц] - літерою у, [і] - і, [у] - v, для передачі 
назви ДГиі'я [ки]іу] мали б франкомовну форму *Keyiv *[kejiv].

Можливий і варіант *Kei'v. За правилами, він би читався *[keiv], але 
можна додати транскрипцію, яка визначить його звукову форму як *[kejiv].

Не виключений і вибір традиційної форми Kyiv, але неодмінно в 
супроводі транскрипції, яка б уточнювала, що слово вимовляється як 
*[kejiv]. існує варіант цієї графічної форми - Kyi'w [32:5, 8, 155, 158-160], 
очевидно, з тією самою вимовою.

Отже, з трьох основних українознавчих понять лише одне - сучасна 
назва столиці ще не має усталеної української форми. У виборі цієї форми 
наявні дві протилежні тенденції - фонетична і традиційна, найголовніша
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відмінність між якими полягає у способі відтворення українського звука 
[и] у французькій вимові і графіці. Зважаючи на велику роль і престиж 
столиці, можна припустити, що вибір варіанта її назви матиме, певно, 
вирішальний вплив на те, як остаточно складеться вся система відтворення 
українізмів.

Якщо буде обраний фонетичний варіант *Keyiv, то відповідно в усіх 
інших словах український звук [и] передаватиметься за допомогою 
французької літери e, a [j] - у. Коли ж буде надано перевагу традиційному 
графічному варіанту Куїу, то в усіх інших словах потрібно буде українське 
[и] передавати через французьку літеру у, а звук Ц] - за допомогою літер і, ї.

Підсумовуючи проведений огляд, можна зазначити, що обставини, з 
якими пов'язане вироблення способів відтворення українознавчої лексики 
у французькому мовленні, досить складні. Спосіб, що ґрунтується на 
посередництві російської мови і вважається нормативним, панує в 
офіційних, ділових, культурних, наукових сферах. Поряд з ним існує 
неусталений, хисткий, до певної міри «екзотичний» спосіб, побудований 
на основі української мови, і який до цього часу вживався головно в 
українській діаспорі і мав безумовну підтримку серед національно свідомих 
кіл України.

Опосередкований спосіб був би доречним і виправданим, коли б він 
застосовувався щодо мови, у якої немає своєї писемності, відсутня давня 
традиція наукового вивчення. Про українську мову цього сказати не можна, 
і тому посередництво інших мов для її зіставлення з французькою мовою 
не є необхідністю. До того ж, спосіб з використанням мови-посередника 
має суттєві недоліки: по-перше, при цьому способі українізмам надаються 
форми, які не узгоджуються ні з звуковою, ні з графічною, ні з граматичною 
будовою української мови; по-друге, неадекватна передача змісту назв 
основних українознавчих понять не може вважатися прийнятною; і, по- 
третє, вибір іншої мови для передачі українізмів у французькому мовленні 
як вияв неповноти функціонування української мови не сприяв би її 
сприйняттю як повноцінної розвиненої мови, здатної забезпечити всі сфери 
мовного спілкування в суспільстві.

Набагато доцільнішим у всіх відношеннях слід вважати спосіб, 
орієнтований безпосередньо на українську мову. Правда, цей спосіб, на 
жаль, поки що мало відомий і тому сприймається з певною стриманістю й 
без належного розуміння.

Так, наприклад, коли в 1993 р. в Парижі вийшла французькою мовою 
«Histoire de Гикгаіпе» Аркадія Жуковського, на цю подію відгукнувся 
паризький науковий журнал «L'Histoire», вмістивши в своєму числі за 
жовтень 1993 р. рецензію, яку написав, як вважають, відомий французький 
історик В. Водофф. У рецензії поряд з позитивною оцінкою праці знаходимо 
і таке критичне зауваження: «...західного читача може... заплутати не завжди
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виправдана систематична українізація власних назв і країнознавчих 
термінів» [23:68]

І все ж, уже зараз можна відзначити окремі випадки передачі українізмів 
за допомогою форм, властивих українській мові. Впливова французька газета 
«Фігаро» в публікаціях про Україну разом з російськими зрідка вживає й 
українські форми власних імен: Volodymyr Lanovo'i[27:5]. У програмі «Дні 
Франції в Україні в !992 році», опублікованій двома мовами Французьким 
культурним центром в Україні, вже зустрічаємо форми Lviv, Kharkiv 
[28:!!,38].

Один із провідних французьких учених - фахівців з проблем Східної 
Європи професор Ален Безансон у своїй передмові до «Історії України» 
Аркадія Жуковського, говорячи про Київську Русь, уживає назви !а Rous' 
de Kiev, 1'Etat kievien, проводить розмежування між термінами !а RoUs' і 
!а Russie тощо [!8:!-VI].

Поки що перехід до української традиції у відтворенні українських 
назв, що зустрічаються у французькому мовленні, відбувається стихійно, 
часто суперечливо і потребує спрямування в чітко визначеному напрямі. 
Таке завдання під силу лише органу - Раді чи Комісії або Комітетові, який 
спирався б на досвід, підтримку й авторитет найвищої наукової установи 
України - Академії наук в особі її Інституту української мови та Інституту 
мовознавства для здійснення координації зусиль фахівців у цій галузі. 
Першочергове завдання такої Ради чи Комісії - визначення правил 
відтворення українознавчої лексики, і в тому числі українських власних 
назв, французькою мовою й укладання нормативного корпусу зазначених 
назв для видавництв, установ, засобів масової інформації, всіх хто пише 
чи говорить по-французьки на українську тематику.
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C. А. Яал0м%як (Львів)

УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩ А ТА ІМЕНА  
У ФРАНЦУЗЬКОМУ НАПИСАННІ

При виробленні транслітераційної системи для написання українських 
прізвищ французькою мовою вважаємо за потрібне дотримуватися таких 
принципів: 1) забезпечення недвозначної співвідносності французького й
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українського записів (виключення різних оформлень транслітерацій) таких 
як, наприклад: Hryn - Grabovytch, Borstchak - Chtcherbak; 2) співвіднесення 
графічних знаків з фонемами (інваріантами), а не зі звуками, наприклад, у 
випадку палаталізації приголосних: Danyio - Didoukh чи вокалізації 
кінцевого «в»: Hnativ; 3) відповідність не тільки фонетична, а й графічна 
(наскільки це можливо), наприклад: Oksana, а не Oxana, ВаЬії а не ВаЬіИе, 
Hnatychyne, а не Hnatechene.

Ці принципи найадекватніше реалізуються в міжнародній лінгвістичній 
транслітерації, де кожному звукові будь-якої мови відповідає тільки один 
знак. Це дає змогу уникнути громіздких буквосполучень, таких як, 
наприклад:

І все ж цієї системи не можемо прийняти, бо вона не відома загалові, 
людям без спеціальної філологічної освіти. А французька лексикологічна 
практика має усталені традиції транслітерації слов'янських назв, якої 
доцільно в основному дотримуватися. Правда, добре було б, на нашу думку, 
в енциклопедіях подавати відповідний варіант транслітерації в дужках, 
наприклад: Chtcherbak (SEerbak), Khomiak (Xomjak).

Переважна більшість знаків української графічної системи має свої 
відповідники у французькій графічній системі або недвозначно відповідає 
французьким диграфам: у - ои , ш - ch , ц - ts .

Основні труднощі при транслітерації українських власних імен 
французькою мовою стосуються трьох груп букв, відсутніх у французькій 
мові: 1) групи, яка об'єднує буквосполучення, що відповідають українським 
буквам ч і щ; 2) літер для позначення українських йотованих голосних: є, 
ю, я; 3) групи, що об'єднує ірафічні засоби для позначення українських х, 
г, а також української літери и.

Найлегшою для розв'язання є проблема графічного зображення 
шиплячих. Тому й різні перекладачі розв'язують її однаково. Букво
сполучення ch, tch, chtch досить точно відповідають українським ш, ч, щ: 
Chevtchouk, Chtcherba.

У деяких перекладачів зустрічаються інші написання. Наприклад, 
К. Шиманський своє прізвище пише за польським правописом: Szymanski, 
а персонаж «Украденого щастя» у нього Schioma. (Мабуть тому, що 
єврейські прізвища часто походять з німецької мови, де звук ш зображується 
цими трьома літерами). При цьому прізвища ЙУеяченк# і /Туммпн у цій 
книжці (переклад 1984 р.) написані за традиційною французькою 
орфографією: Chevtchenko, Pouchkine. Щодо ч К. Шиманський також 
непослідовний, бо в перекладі франкової п'єси зустрічаємо і Kalynich, і 
Babitch.

shch
chtch
schtsch.
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Тут варто ще згадати про неіснуючі у французькій мові звуки дз і дж, 
які легко передаються французькими диграфами dz, dj: Kandziouba, Djeria.

Найскладнішою і найрізноманітнішою е проблема йотованих. В 
залежності від їх місця у слові (на початку, після приголосного чи після 
голосного) виникають різні труднощі при транслітерації.

На початку слова йотація у французькій мові зустрічається рідко, в 
основному, в запозичених словах, зокрема у термінах: iode, ion, iota, yankee, 
yard, yacht. Вибір і або у визначається найчастіше джерелом запозичення. 
Але не завжди. У грецькому терміні дмб та його похідних йотація у 
французьких словниках позначена звичайною літерою і або зі значком 
трема: їатЬе ou iambe [5], їатЬе [4].

Літера J на початку слова зустрічається звичайно в тих назвах, які у 
вихідній мають цю літеру на позначення й: польське місто Лрясляя у 
словнику Quillet-Flammarion - Jaroslaw, а в Nouveau Petit Larousse illustre 
(1952) - Jaroslaw, поряд з Iaroslaw. Угорський письменник JokaJ (1952), 
(1963), історик lorga (1952), (1963), поряд з Jorga (1952). Румунське місто 
Jassy (1952), (1963) і Iasi (1963), lashi (1952). Також німецькі, фламандські 
та литовські власні назви зберігають J: Jacobi (1963), Janssens (1952), Jelgava 
(1952).

Українські і російські власні назви мають букву !, рідше Y: Iaroslav 
(1952), (1963), і Yaroslav (1952); laroslavl (1952), (1963)4 Jaroslav! (1963); 
Ieletz (1963), Ioujno-Sakhalinsk (1963); lalta (1963) і Yalta (1963), (1952).

Слід зазначити, що вимову йотованих в іншомовних словах французькі 
словники позначають буквосполученням і + голосний. Якщо назва 
починається на Y (Youkatan, Yougoslavie, Y6men), то найчастіше немає 
ніяких пояснень щодо вимови, бо для французів у (ігрек) - це звук і (часто
- короткий, тобто: й).

Таким чином, характерним для французької мови позначенням йотації 
слід вважати вживання літер ї  та у. Проте для українських перекладів 
доцільно залишити тільки літеру 1, а для у відвести функцію відповідника 
українського и.

І, як і 1 на початку власних імен передається через 1: Ijakevytch, Ivan.
Після приголосного йотовані голосні можуть позначати не тільки 

йотацію голосного, а й різний ступінь його м'якшення залежно від характеру 
приголосного. І це ускладнює проблему транслітерації. Однаковою в обох 
мовах буде вимова йотованих з попереднім твердим приголосним: Баб'як
- Babiak, Вюн - Vioune, Лук'яненко - Loukianenko (тут йотовані позначають 
тільки йотацію голосних), тоді як різним є ступінь м'якшення в інших 
випадках. Неможливо передати українську вимову таких прізвищ як, 
наприклад: Дюрмч, Дяю#, /7#;я2бкя, Лесюк, Яетядая, де відбувається не 
йотація голосного, а м'якшення попереднього приголосного. Французьке 
буквосполучення приголосний + 1 + голосний фіксуватиме і йотацію:
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Diourytch (дьюрич), Potebnia (потебнья) і т..д.
На думку Б. М. Ажнюка, в англійських написаннях слів, таких як Lidiia, 

наявна орфографічна надмірність, оскільки так само вимовляється Lidia 
[1:9]. Але зазначимо, що подвійне і потрібне для розрізнення, скажімо, 
форм Ак)л і Мм)їя - Nadia/NadiYa, як неможливо було б розрізнити і такі 
прізвища, як Олексюк і Олексїяж, без подвійного і - Oieksiouk/Oleksiiouk.

Окремого розгляду вимагає звук !, що завжди пом'якшений у фран
цузькій мові. Пор. люди - !оир, ляля - 1Ь, 1а! льон - long. Ступінь 
палаталізації тут неоднаковий, проте немає потреби підкреслювати її буквою
і. У французькому написанні Liachko, Lioudkevytch буде прочитано: Льяшко, 
Льюдкевич. Інша справа, коли треба розрізнити Юля/Юлм - Ioula/Joulia. 
Також і після 1 потрібне у випадку українського подвоєного лл: Тгуріїіа.

Для позначення йотації та пом'якшення приголосного в деяких 
транслітераціях використовують букву j: Potebnja. Для французької мови 
ця літера неприйнятна, бо читається як ж (за винятком деяких власних 
назв, про що йшлося вище).

Міжнародна лінгвістична транслітерація користується для передачі 
м 'яких приголосних штрихом (так само, як українська фонетична 
транскрипція). Таке позначення варто було б ввести при транслітерації 
українських власних назв французькою мовою, коли маємо справу з м'якими 
приголосними в закритому складі: Sen'kiv, Mis'kiv, Dats'ko.

При транслітерації слів з йотованим після голосного необхідне 
застосування треми (двох крапок над і, що позначають окреме читання 
французького голосного), щоб відрізнити звукосполучення голосний + 
йотований від французьких диграфів еі, аі, oi:VoYevoda, MaYevsky, HaYovy, 
MeYa. Трема над і ставиться й після літери і: KiYanytsia. Її вживають також 
для передачі українських звуків ї  та й: OukraYnka, PotchaYv, DeYneka, 
MaYboroda, HeYtchenko.

Звичайно звук й у французькій мові позначається двома або чотирма 
буквами: travail, vermeil / travaille, vermeille. Але оскільки адекватною є 
політерна транслітерація - відповідність не тільки фонетична, а й графічна, 
перекладачі, як і автори словників, уживають звичайно одну букву - Y: 
GaHYka (F.M.), SamiYio (G.K.), SeYme(J.K.), MykhaYlo (G.M.), AndriYko (G.M.).

Що ж до закінчень -ій та -ий, то Б.М.Ажнюк наводить різні їх 
написання в англійських перекладах: Hryhorii, Serhiy, Vaiery, Smolij [1:11], 
Dyky, Lepkiy, Stepovyi, KhvylovyY [1: 4, 7, 10].

У 37 томі Вісника лінгвістичних і літературних студій в Західній Європі 
зустрічаємо прізвище українського лінгвіста, написане, згідно з міжнародною 
лінгвістичною транслітерацією, з закінченням -yj: Rusanivskyj [2:116].

У перекладах французькою мовою, зроблених особами, дня яких ця 
мова є рідною, найчастіше маємо апокопу: -ій (Oujvi - C.S., Andri - F.M.,
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Т утой  - G.M., Aiidry, Leonty - G.K.); -ий Zagrebelny - G.M., Rylsky - 
G.K., Zadorojny C.S., Tykhi - G.K.). Один раз зафіксовано закінчення й: 
MassiY - G.K.

Як бачимо, точної послідовності тут немає, але явно переважає ій - і, 
а для - ий - у. Саме цій останній літері доцільно надати функцію 
відповідника українського и, що й маємо в більшості перекладів: MykhaYlo, 
Mykoia (G.M.), Sozonovytch (G.K.), Кугуіо (C.S.). Правда, перекладачі 
нерідко вживають і: Kaiynitch, Babitch (C.S.), MikhaYlo (G.K.). Цю літеру, 
на нашу думку, слід залишити для функціонування як відповідника 
українського і. Розрізнення і/у важливе в таких, наприклад, назвах як: 
KolomyYa/KolomiYets, TchomyiTTchomiY.

Звуки х, г відсутні у французькій фонетичній системі. Для позначення 
х в іншомовних словах автори французьких словників та перекладачі 
вживають буквосполучення kh: Khazars, Khmielnitski (1952), Zakharko 
(G.K.), Khoma (F.M.).

У назвах з мов, у яких цей звук позначається буквосполученням ch, 
воно залишається і у французькій мові: Chemnitz, Chlopitski (1952), 
Chomutov (Komotau) (1952, 1953). У таких випадках словники позначають 
вимову буквосполученням kh: Chomutov (kho) (1963), іноді - буквою к: 
Chemnitz (kemnits) (1952).

Звукові г у французькому написанні відповідає h: Hambourg, Hamilton 
(1952), Handziounia (G.M.). Цікаво, що в деяких словниках позначена 
вимова за допомогою цієї ж літери, хоч вона у французькій мові ніколи не* 
читається: Hambourg (hambourgh) (1952), Hambourg (han-bour) [3].

Вважаємо неправомірним уживання для позначення українського г букви 
g (Gourman - C.S., Єайїка - F.M.), що означає зовсім інший звук, який, до 
речі, наявний в українській мові: Gazda, Galagan. *

Залишається відзначити ще одну особливість французького правопису: 
s між голосними читається з, і тому, щоб зберегти вимову с українських 
назв, треба їх писати з двома s: Lessia. Також два ss пишуться у кінці 
слова, бо одне кінцеве s у французькій мові не читається: Tarass (C.S.), 
Panass (F.M.).

У зв'язку з тим, що багато кінцевих літер у французьких словах не 
читаються, їх «озвучують» за допомогою «німого» е: Bassarabe (G.M.), 
Prokipe (F.M.). Це, зокрема, необхідно після n, т ,  щоб деназалізувати 
голосний: Koupine (F.M.), Sei'me, Tykhone (G.K.). У середині слова 
деназалізацію не позначають: Kandziouba, Malanka (F.M.).

Враховуючи всё зазначене вище, пропонуємо таку транслітерацію:
Голосні: ї є ю я И закінч, -ий -ій
після голосного і іе іои іа У -у -і

ї їе їои їа
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Приголосні: Ц Ч Щ Г X

ts tch chtch h kh
л + йотований: Уляна, Люда. 
1 + голосний: Ouiana, Louda.

(без і).
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/2#p (Мюнхен, Німеччина)

ЯК  HE ТРЕБА ВИ ТВО РЮ ВАТИ  
Н АШ І АНТРОПОШ М И ІСПАНСЬКОЮ  МОВОЮ

Ледве чи знайдеться якась інша антологія української поезії, котра 
була б елегантніше й розкішніше видана, ніж Una iconograffa del alma. 
Poesia ucraniana del siglo XX/Prologo, seleccion у traduccion de Iury Lech. 
- 1993. - 234 pp. ilustr. Книжку випущено «ЮНЕСКО» в Європейській 
серії репрезентативних творів світового письменства. Свіжо й оригінально 
звучить назва «Іконографія душі»; оздоблено книжку кольоровими 
ілюстраціями - мініатюрними вклейками, репродукціями з творів сучасних 
українських митців, зверстано - як супровідний текст з біо-бібліографічними 
даними про кожного представленого в антології автора, так і самі, зроблені 
Юрієм Лехом, переклади - не лише технічно фахово, а також і по- 
мистецькому. Але, на превеликий жаль, на цьому позитивний бік антології 
«Іконографія душі» закінчується.
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Справді, яке феноменальне незнання світової культури взагалі та 
української поезії як інтегральної (всупереч поглядові Юрія Шереха) частки 
цієї культури зокрема треба мати, щоб включити антологію Юрія Леха до 
колекції виданих ЮНЕСКО «репрезентативних творів».

У кожній перекладній антології як об'єкт поцінування привертають 
уваїу три речі: добір перекладених авторів, технічна й мистецька якість 
перекладів, а іноді написання чужинецьких імен та назв. А в антології 
«Іконографія душі» ці три компоненти викликають перший - здивування, 
другий - обурення, а третій - сум.

Звісно, коли хтось упорядковує антологію на власний смак і за 
допомогою власних фінансових засобів випускає в світ (за принципом Івана 
Евентуального: самі пишемо, самі друкуємо, самі читаємо), то він може 
дати або не дати до тієї книжки кого сам захоче - це його приватна справа.

Часом і в репрезентативних антологіях прикро вражає відсутність 
бажаного й любого тобі автора або, навпаки, натрапляєш на небажаного - 
а особливо це впадало в око в радянських антологіях і збірках часів 
сталінщини і брежнєвщини - але це інша, надто широка тема. Проте такого 
тенденційного (чи, може, просто випадкового?) добору авторів, як в 
антології «Іконографія душі», зустрічати мені дотепер ще не доводилося.

Кого з українських поетів XX ст. Юрій Лех, а з ним і ЮНЕСКО, 
удостоїли честі репрезентувати нашу поезію перед сливе двомастами 
мільйонів іспаномовних читачів цілого світу? Кого Юрій Лех визнав 
достойними свого перекладацького хисту?

Панове редактори й коректори: прошу залишити всі написання, які 
ви тут прочитаєте, без жодних змін: саме так вони звучать для вуха 
іспанського читача - згідно з перекладачевим правописом: Володімір 
Свідзінск^ Міхайло Семенко, Максім Рільскі, Евґен Ппужнек, Наталіа 
Ліветска-Холодна, Василь Барка (тут на диво - правильно), Богдан Ігор 
Антонеч, Ліна Костенко,. Василь Сімоненко, Іван Драч, Мекола Він- 
грановскі, Міхайло Осадчи, Василь Стус, Ігор Каленеч, Іріна Джеленко, 
Мекола Воробіов, Василь Рубан, Василь Голобородко, Ґрегори Чубай, 
Оксана Пахльовска, Ігор Ремарук, Оксана Забушко, Віктор Неборак.

Оце й усі.
А це - кого не удостоєно, кого ми в тій антології не знайдемо. Отже, 

немає Франка (нагадаю, що «Мойсея» писано в XX ст.), Лесі Українки, 
Олеся з Вороним і Філянським, галицьких молодомузців, Тичини, Зерова, 
Филиповича, Драй-Хмари, Бажана, Сосюри, Первомайського, Юрія Клена, 
Михайла Ореста, Євгена Маланюка, Олега Ольжича, Олени Теліги, 
Святослава Гординського... Немає - зрозуміло чому - нікого з поетів 
покоління другої світової війни та, незрозуміло чому, представників нью- 
йоркської групи.

Насамперед conditio sine qua non: для того, щоб мати поезію, насамперед
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мусять бути вірші - ритмічно організовані, закономірно розташовані відрізки 
ритмічної мови з певними фонічними ознаками і часто об'єднані в певні 
сполуки. А якщо немає ні звукових повторів, ні ритму складів або наголосів, 
то мусить бути висока емоційна напруга, пов'язана з елегантністю вислову.

Відповідно до естетичної вартості вірші можуть коливатися від Данте 
(найвища естетична вартість) до, скажімо, Дем'яна Бедного (вартість 
найнижча), але, повторюю, вони повинні мати бодай якісь елементарні 
ознаки, що це вірш, а не друковані один під одним короткі й довші прозові 
рядки. Але в перекладах мова - канцелярська, жодного натяку на ритм чи 
якусь фонічну організацію.

Ампліфікація - поширення тексту такими синонімами й деталями, яких 
не було в оригіналі, часом неминуча в поетичному перекладі, але коли 
переклад - прозовий, то навіщо додавати (в поезії «Коли полинуть 
бригантини» Рильського) оті 

моряк без докорів совісти... 
сльозою осрібляться рукав і щоки... 
темні бригантини...

Адже шарм поезії був якраз у її лаконічності й недомовленості. Перекладач 
нічого цього не відчуває.

Звичайно, у кожного перекладача можуть трапитись певні недогляди, 
коли щось не так зрозумів, у полісемантичному слові схопив не те значення, 
яке мав на думці автор. Так, один український перекладач з іспанської (не 
хочу називати імені) слово vioia у віршах Рубена Даріо (а слово це в 
іспанській має два значення: 1. смичковий музичний інструмент, трохи 
більший від скрипки, в Росії він зветься «альт», 2. дієслово теперішнього 
часу третьої особи: «ґвалтує») зрозумів по своєму й переклав - «фіялка». 
Але такі випадки трапляються назагал досить рідко. Сумлінний перекладач 
звертається за порадою до інших своїх колег, звіряє зі словниками, шукає 
в довідниках... Так, до мене особисто зверталися двічі: австралійський 
перекладач Моррісон, працюючи над перекладом віршів Анненського, та 
польський перекладач Шенфельд, коли йому було трапилося незрозуміле 
місце у віршах Н. Горбаневської. Звертався за порадами також і я - і ніхто 
в цьому не бачив нічого злого.

Але Юрій Лех, очевидно, вважав себе таким знавцем української мови, 
що жодних порад не потребує. Читаючи імена і назви в лехівській 
транскрипції, не відразу можеш здогадатися, про кого й про що йде мова 
(як «лест до калене», «витрела», «Кочубенскі»). Десь в авторській 
передмові або окремо потрібно було дати пояснення, як вимовляти (читати) 
українські літери, що на них ми раз у раз натрапляємо в іменах поетів та 
в назвах творів. Слов'янських фонем, які відсутні в мові іспанців, ми маємо 
аж вісім:
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г - дзвінкий корелят до глухого х, вимовляється як німецьке А в слові 
Haus або англійське в слові home, 

ж - вимовляється як французьке у у слові jour.
дж - вимовляється як англ, у в рлові John, George. Африката, виникає від 

злиття звуків д та ж.
з - дзвінкий корелят до звука с. Вимовляється як нім. л в слові Sonne, 
дз - африката, виникає від злиття звуків д та з. Вимовляється як 

італійське z в слові mezzo.
и - делабіалізоване у. Існує в мовах ґварані і тому може бути знане для 

читача з Південної Америки. Транскрибується у слов'янських 
іменах та назвах через у.

ц - африката - наслідок злиття фонем /я та с, глухий корелят до 
дзвінкого дз. Вимовляється як нім. z в слові Zimmer, 

ш - глухий корелят до ж. Вимовляється як нім. лей, англ, лй або 
франц. сй.

Звісно, найкраще було б, якби перекладач скористався був зі знаків 
міжнародної наукової транслітерації. Натомість він транскрибує, як йому 
заманеться. Тож маємо транслітерацію без.жодної системи і, я сказав би, 
без жодного глузду: 2 передається то через g, то через й або через у., 
напр.: БяЯ)ян /Лор, биян/іалгя, але юм2я леяя, берах чекямь (с.97). Українське м 
Юрій Лех передає в одних випадках як у (напр.: йясмль), в інших - як і 
(Гьльсю, (л.мямеякя), а ще в інших - як а (ТТлужнак, Л;ае%ькя, Мекаяя, 
Ахменеч). Не кращі справи і з літерою а: то вона v, то w (Шгя -
с.18). Наше ц іноді передано як ?л : Ліаеяіскя (це має бути 77:яиі%ькя), а 
іноді, ні сіло ні впало, через сй; леямрче анеянче (с. 197).

Разумник-Іванов у книзі «Тюрми й заслання» пише про оповідача 
анекдотів - єврея, який сидів за ...антисемітизм. Серед його анекдотів був, 
наприклад, такий:

«Що таке чека й що таке чека?
Чека це чентральний комітет, а цека - црезвицайна комісія».
Щось подібне маємо і в транслітерації українських ц та ч, як їх подає 

Юрій Лех:
Ch в імені Чубям має означати звук ч (як і належить); але чому тоді 

АГяленеч, .мяндріяке серчя (Kaienech, Mandrivke sercha)? Виходить, пере
кладач, як герой наведеного анекдота, не розрізняє цих звуків.

Літера j (хота) означає часом іспанське х (як має бути), - але воно 
потрапило до імені Яядл - виходить Яядхя.

Та найгірше, мабуть, повелося літері ж (хоч її, задля екзотичності, 
навіть надрукували на окремому аркуші, над текстом післямови). Для неї 
Юрій Лех знайшов в іспанській абетці аж п'ять відповідників: 1) dz (Бунт 
жанру, с.193); 2) dzh (Жиленко, с. 147); 3) sh (Забужко, с. 208); 4) dj 
(Ольжич, с.18); 5) z (Привітання життя, с.69).
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Першою жертвою перекладацького недбальства стали самі назви творів. 
Спочатку даю зворотний переклад - назад на українську мову з Лехового 
перекладу, потім сам згаданий переклад, далі справжню українську назву, 
і нарешті - як би слід було перекласти:

Володіння - Posesion - Дерзання (Audacia, Atrevimiento); Збірка поем
- Poemario - Лірник (Е! organillero); Холодне тяжіння і Fna gravedad - 
Земне тяжіння (Gravedad terrestre); Досада, прикрість - Desazon - Недуга 
(Е1 та!); Сім листів - Siete cartas - Сім літер (Siete letras- символічна назва
- алюзія до слова Украйни); Перехрестя - La encrucijada - Де сходяться 
дороги (Donde se unen !os caminos); Поезії древні й нові - Poesfas antiguas 
у nuevas - Поезії старі і нові (Poesfas viejas у nuevas); Знамена, прапори - 
Estandartes - Цехи (Talleres); Свідок сонця з шістьма вітрилами - Testigo 
del sol de las seis velas - Свідок для сонця шестикрилих (Testigo del sol de 
los seraHnes); Заблуканість серця - Extravios del corazdn - Мандрівки серця 
(Viajes del corazon); Ротами теплими і оком золотим - Con las bocas tibias 
у el ojo dorado - Губами теплими і оком золотим (Con los labios tibias у el 
ojo aureo); Поле під місячним світлом - Campo bajo la luz de la luna - 
Місячне поле (Campo lunar); Теплі печива з вівса - Tibios pastelillos de 
avena - Достигають колосочки (Maduran las espigas); Єдина мати - Unica 
madre - Одинока матір (Madre solitaria).

Коли так перекладено назви, то що буде з самим текстом, із самими 
творами українських поетів? А ось що. На с. 27 вірші Володимира 
Свідзінського: Сляея дзеелять, як кя^имм 77яляд яросяняняс/нкм зя/яяяя.м, 
перекладено: Las palabras vibran сото  juncos junto al diluvio inspirador, 
тобто: Слова коливаються, мов комиші Поряд із потопом, що дає натхнення; 
на с. 29: Аже як: сляея.м, я/ слїеам, ж блискам ячей не лриеяблю Юяядя 
серця перекладено: Ya no seduciire соп е! lenguaje, пі соп е! canto, пі соп 
el destello de los ojos Las entranas de la juventud. Тобто: Вже не спокушу 
ні мовою, ні співом, ні блиском очей Нутрощів юності... На с. ЗО: ... Лк 
сум ?яяр;ммм с/лебля... перекладено: Como las primerizas briznas secas, тобто: 
як сухі первістки-волокна...; там же: ... у чмеля ля черсаку... перекладено: 
En el parasito sobre el abdomen, тобто: (бачу) у паразита на животі; на 
с. 42 вірші Максима Рильського: Дбя2я ееряяь ля емми еелелїелським ряс/ле 
бяябябял^... перекладено: En е! amplio ventanal de Dios..., тобто: на 
просторому вікні у  Бога...; на с. 47 вірші Євгена Плужника: ... 2ясяй у 
кялес:' саяаму, еекиїе... перекладено: Salta dentro de tu cfrculo, vomita..., 
тобто: стрибай в твоїм колі, блюй... (мало бути: Salta en tu rueda, ardilla...); 
там же: емеляеммі? *7ужяй аяляеи 77ря людське серце дя^иисли дя/ляе^?
перекладено: Que intentas expresar: Una cabeza ajena Las conjeturas dispuestas 
de! corazon humano, тобто: Що намагаєшся висловити: Чужа голова 
Упорядковані припущення людського серця (речення побудовано 
неіраматично); на с. 48: Мяиеяю, ;ил:яя.м / сляеійлим чимясь... перекладено:
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Algo terroso, putrefacto e incierto, тобто: чимось земляним, тлінним і 
непевним...; там же ...Ммміяя ї /ил;н... перекл.: ...la opacidad у е! deterioro..., 
тобто: матовість і тлін; на с. 49: ... я, фуже .дим. Ос/лянн. лїрячу смлм... 
перекладено буквально Oh, amigo тю !, хоча - за змістом - це звернення 
до дівчини чи жінки (перекладач не знає, що другом може бути також і 
вона); на с. 50: ...Ам яраліоаяляїкме .мяд слякйня м%иріс/ль... перекл.: а 
ellos dirijo mi apacible inocencia, тобто: до них спрямовую мою мирну 
невинність; на с. 86 вірш Ліни Костенко: ля мэриях лмлялмяь... перекл.: 
sobre el afilado caos del tiempo, тобто: по загостреному хаосі часу; на с. 98 
вірш Василя Симоненка; ...йяязлм, яяязлм ї (?мбялмсл з сил... перекл.: 
Proliferaron hasta liberarse del imperio, тобто: розмножувалися аж поки 
звільнилися від імперії...; на с.116 вірші Михайла Осадчого: #ал*яе ляя/ля 
- з м%ж?слю яїнки... перекл.: No hay monasteries - coronas de acedera, тобто: 
немає монастирів - вінки зі щавлю; там же: ї ллздмть ляй яяроня яяряняш... 
перекл.: Y que siga procreando la urraca, тобто: і нехай розмножується 
сорока; с.117: В ржЗярял-лялулял ля скряллл... З зясуи^сли^ /лерням  ̂
дяляллл... перекл.: Frente a las elevadas protuberancias de los radares... Por 
debajo entrelazada con un reseco brezo, тобто: Напроти піднесених 
протуберанців радарів... З-під споду переплетена сухим вересом.

А як же поводиться перекладач з історичними даними?
Достоєвський, як ми знаємо, потрапив у Сибір на каторгу, а Шевченко 

в солдати, в Середню Азію, але Ю. Лех «засилає в Сибір» їх обох. Проте 
таке спрощення ще можна якось виправдати, мовляв, не міг же автор 
передмови надто деталізувати й розводнюватись. Але чому про Олександра 
Олеся сказано, ніби він після другої світової війни емігрував до Сполучених 
Штатів?

Взагалі з новітньою історією українського письменства Юрій Лех 
поводиться досить вільно: за його твердженням, ліквідація найосвіченішої 
інтелігенції, штучний голод 33-го року, який забрав сім мільйонів жертв, 
покаяння найвизначніших ліриків і прийняття ними соціалістичного 
реалізму спричинилися до масової еміграції на Захід, завдяки чому в 
Чехословаччині постала Празька група, а в Сполучених Штатах - Нью- 
йоркська. Чи варто казати, що деякі імена представників обох цих груп 
дивовижно спотворені?

Не бракує й друкарських недоглядів - Аґтанґел (Кримський), 
С/лелямяямч (зам. Стефанович), Синя &мечсня (зам. далечінь) або кириличні 
літери замість латинки.

...Не виключаю, однак, що «Іконографія душі» викличе загальне 
захоплення, а Юрій Лех невдовзі дістане премію Антоновичів.
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Af. Лясько f77b<?;<?)

УКРАЇНСЬКІ ВЛАСНІ НАЗВИ  
НІМЕЦЬКОЮ  МОВОЮ

З проголошенням та подальшим розвитком України як незалежної 
європейської держави перед українською наукою, її різними галузями 
постають нові завдання, у тому числі у філологічній науці. Одним із таких 
завдань є потреба певної уніфікації в передачі українських власних назв 
іноземними мовами, адже на порядку денному вдосконалення мовно- 
культурологічного рівня зв'язків України із зарубіжними державами. У 
зв'язку з цим привертає увагу актуальність міжнародної наукової 
конференції, присвяченої питанням відтворення українських власних назв 
іноземними мовами, важливість контрастивно-зіставних досліджень на рівні 
зіставлення топонімічних та антропонімічних структур, їх семантичних та 
функціональних аспектів, україномовних та іншомовних лексикографічних 
явищ.

Роздуми над теоретичними аспектами цієї проблеми дали нам 
можливість дійти висновку про необхідність визначення певних загальних 
принципів, котрі можна було б вважати вихідними в конкретній праці з 
відтворення українських власних назв іноземними мовами. До таких 
принципів, на нашу думку, слід віднести:

1. Транскрипційний (фонетичний принцип), тобто відтворення на основі 
звучання українських назв адекватними (чи відносно адекватними) звуками 
відповідної іноземної мови.

2. Транслітераційний принцип - відтворення написання власної назви 
шляхом добору відповідних фонем іноземною мовою.

3. Морфологічний принцип, суть якого - в адаптації україномовних 
назв до морфологічної системи відповідної іноземної мови.

4. Перекладний принцип (das Schwarze Meer, die FrankostraRe, der WeiBe 
See, але Bila Zerkwa).

5. Контрастивний принцип на рівні зіставлення специфіки різномовних 
структур.

6. Для кваліфікації суті даного принципу використаємо слово 
традиційність. Це принцип сталих традицій у передачі деяких, як правило, 
широковідомих українських власних назв іноземними мовами (Kiew, Dnepr, 
Krim, Winniza, Schewtschenko та ін.).

Дієвість названих принципів у процесі зіставних відтворень, а разом з 
тим і якість презентації українських власних назв іноземними мовами, 
значною мірою залежить від можливостей їх комплексного застосування, 
хоч у конкретній репродуктивній практиці простежуємо одночасну дію 
різних принципів (наприклад, транскрипційного та морфологічного,
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транслітераційного у поєднанні з морфологічним та традиційним, пере
кладного у поєднанні з морфологічним і т.д.). Слід зазначити також, що в 
адекватних варіантах іншомовних топонімів слов'янських назв майже 
завжди відсутнє врахування специфіки мови оригіналу та її іншомовного 
відтворення.

Розглянемо значущість, прагматику і конструктивність на перспективу 
вищезгаданих принципів на прикладах українсько-німецької контрас- 
тивістики топонімічних мовних структур, прагнучи в ході викладу 
формулювати рекомендації, які можна було б використати при складанні 
інструкцій щодо відтворення німецькою мовою українських власних назв. 
Зазначимо, що ця робота буде плідною, якщо до неї будуть залучені саме 
українські германісти, звичайно, у співпраці з німецькими, адже вже тепер 
спостерігаємо різнобій та неупорядкованість у написанні українських назв 
німецькою мовою. Напр., власна назва Лья?# відтворюється німцями та 
австрійцями як Lwow, Lvov, Lwiw, а в проспектах австрійських наукових 
інформацій - навіть Lemberg*. Такий різнобій у відтворенні українських 
власних назв триває, тому на порядку денному стоїть питання про створення 
«Словника українських топонімів іноземними мовами», передусім 
англійською, німецькою та французькою, чи, можливо, кількамовного 
топонімічного словника. При складанні такого словника важливо виходити 
з транскрипційного (фонетичного) принципу, адже саме практична 
транскрипція, на думку дослідників, забезпечує більш-менш адекватне 
звучання топоніма іноземною мовою (Поспелов Е. М. Топонимика и 
картография. - М., 1971. - С. 32).

Широке використання транскрипційного принципу при відтворенні 
власних назв у національних мовах пов'язане як з історичними традиціями 
картографії (вже з давніх часів назви записували саме на слух з вуст 
місцевих жителів), так і з практичною зручністю у використанні назв, 
репродукованих за транскрипційною методикою.

Для відтворення українських власних назв (топонімів та антропонімів) 
німецькою мовою на основі транскрипційного принципу доцільно, як нам 
здається, розробити схему-інструкцію, яка могла б використовуватись для 
репродукції назв (наприклад, при складанні Атласу України німецькою 
мовою, в картографічній практиці, при складанні різного роду лекси
кографічних посібників та методичних рекомендацій). Ми розробили таку 
схему, хоч і розуміємо, що вона далеко не досконала і може розглядатися 
лише як основа для подальшої роботи у цьому напрямі. В схемі пред
ставлено українські літери і звуки та їх, по можливості, адекватні засоби 
відтворення в німецькій мові.

Зауважимо, що довгота чи короткість німецької фонеми не врахо

* Наприклад, у рекламній інформації про наукову конференцію у Відні 
«Sommeruniversitat 1993, Padagogik im Pluralisms». S.9.
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вувались, оскільки це не властиво українським власним назвам. Як видно 
з таблиці, українські власні назви німецькою мовою не завжди відтворено 
лише на основі транскрипційного принципу, відчутний також механізм дії 
транслітераційного принципу, напр.: Summy (укр. Суми). Щоб відтворити 
звук s, а не z, як це може прочитати німець, можна було б написати Ssum- 
my, але таке написання було б значним порушенням транслітераційного 
принципу (не відповідало б українському написанню), тому ми вважали за 
можливий варіант Summy.

Для репродукції українських власних назв можна було б, частково 
використати також систему професора В. Штейниця, розроблену на основі 
транскрипційного принципу для репродукції російських власних назв, але 
представлені в ній концептуальні принципи написання, наведені приклади 
викликають негативні російсько-українські інтерферентні прояви, а отже, 
ускладнюють адекватну репрезентацію українських топонімів та антро- 
понімів.

Можливим вдосконаленням наведеної схеми-таблиці могли б бути 
українські власні назви як початковий компонент зіставлень, тобто схема 
мала б повніший вигляд:

Приклади
В українській мові В німецькій мові

Приклади
Літера Звук Літера Звук

Алуште, 
Азойське .море 

/ємне
А, а а А, а а

Aluschta, 
Asowsches Меег, 

Hanna

Дорислея,
Держим?#,

Доедем
Б, б б В, b Ь, р

Borislaw,
Berdychiw,

Bohdan

Значна частина українських власних назв у їх традиційній німецькій 
репродукції вимагає «українізації» - повернення до українського варіанта 
як вихідного: Lwiw (замість Lwow), Kyryliwka (замість Kirilowka), Riwne 
(замість Rowno), Chrystyna (замість Christina), Olha (замість Olga), Charkiv 
(замість Charkow), Olexij (замість Alexej), Tetjana (замість Tatjana) і т.д.

Як бачимо, принципи транслітерації і практичної транскрипції в 
конкретному механізмі відтворення українських назв німецькою мовою тісно 
пов'язані, іноді поступаються один одному в діапазоні дій. Що стосується 
перекладного, а також традиційного принципів, то, як показують 
спостереження, вони знаходять вияв у незначній кількості власних назв. 
Недоцільно, на нашу думку, змінювати Kiew на Kyjew, Schwarzes Меег на 
Tschome More, Asowches Меег на Asowske More тощо.

Значне місце у подальшому функціонуванні відтворених німецькою 
мовою українських назв належить пошукам форм їх абсорбції, зокрема
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Орієнтовна схема
відтворення українських власних назв німецькою мовою

В українській 
мові

В німецькій 
мові Приклади

Літера Звук Літера Звук
А а а А а a Asowsches Meer, Aluschta, Hanna
Б б б В b b P Boryslaw, Berdychiw, Bohdan
В в в W w v f Kyiw, Charkiw, Iwan
Г г г Н h h k Drohobytsch, Halyna, Bug
Ґ ґ Ґ с  g g Gonta
Д д д D d d t Dubno, Dnipro, Nowohrad, Dmytro
Е е е Е е e Chmeinyzkij, Kamenez-Podoisk, Kateryna, Oiena
Є є є E e ,je e Jewpatorija, Jewhen, Jemez

Ж ж ж Sh, sh Shmerinka, Shitomir, Shnna, Showkwa, Ushhorod
3 з 3 S s z s Sdoibuniw, Sachar, Subra, Saporishja, Soiotschiw
И и и ! і . У Іі.У Wynnyza, Koiomyja, Tschrkassy, Rylskyj
1 і і 1 І 1 !wano-Frankiwsk, Temopi!, їгупа, Iwanna
ї ї Ї I i . j i і Mykoiajiw, Makyiwka, Jiwha

Й й й i. j І j Dshankoj, Josyp
К к к К k k Kyryliwka, Konotop, Kostjantyn
Л л л L і і Luzk, Swaljawa, Lwiw
М м м M m m Myrhorod, Meiitopo!, Marija
Н н н N n n Riwne, Nowojaworiwsk, Nadija
О о О О о 0 Odessa, Kossiw, Olha
П п п P P P Poltawa, Poltwa, Pawio
Р Р р R r r Rachiw, Turka, Roman
С с с S s s z Siawsk, Summy, Stepan, Sergij
Т т т T t t Temopii, Konotop, Tetjana
У у У U u u Ushhorod, Krementschuh/ Rudki, Uljana
Ф ф ф F f f Fastiw, Fedir
X х X Ch, ch k Charkiw, Charzisk, Kachowka, Chrystyna, Chust
Ц ц ц Z z ts Wynnyza, Bila Zerkwa, Kozjubinskiy, Hryzko
Ч ч ч Tsch tj* Tscherkassy, Tschomoby!, Netschypir

Ш ш ш Sch J* Burschtyn, Kaiusch, Schepetiwka
Щ щ щ stsch St Stscherbak, Stschogoiiw, Stschyrez
Ю ю ю Ju Y Ljubomi, Jurij, Ljubomyr, Juchym
Я я я Ja j Jalta, Jakiw, Jaworiw
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морфологічній: поєднання з артиклем, особливостям відмінювання, син
тагматичній кореляції і т.д.

Щодо конкретної діяльності у напрямі відтворення українських власних 
назв мовою і, очевидно, іншими мовами відзначимо неприпустимість 
поспішних висновків і жорстких рекомендацій чи інструкцій. Важливим є 
індивідуальний зіставний підхід до кожного топоніма, антропоніма чи 
гідроніма на основі зіставлення в ньому історичного й сучасного, 
традиційного й еволюційного, що дасть можливість знайти адекватний 
принцип та оптимальний варіант відтворення.

Наголосимо також на можливості міжмовної координації у репродукції 
широковідомих українських власних назв іноземними мовами. Kiev, Lviv, 
Chevtchenko, Franko, Ivan- ці та ряд інших власних назв можна було р на 
основі транслітераційного принципу передавати однаково в англійській, 
німецькій і в деяких інших мовах. Замість того, щоб, прагнучи до адекватної 
транскрипційної репродукції, створювати нові слова-монстри (наприклад, 
Kyjiw).

Ці та інші питання вимагають, однак, глибокого вивчення у постійно 
діючій робочій групі з ономастики, яку ми пропонуємо створити в Інституті 
мовознавства НАН України. Один з напрямків діяльності такої комісії - 
розробка двомовних та багатомовного словників українських назв іно
земними мовами.

/Ін ф ш  Гп/жя/нкеямч (Едмонтон, Альберта, Канада)

ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ АНТРОПОНІМІВ  
І ТОПОНІМІВ НІМЕЦЬКОЮ  МОВОЮ

Як і в багатьох західноєвропейських мовах, передавання більшості 
українських фонем у німецькій мові не викликає особливих труднощів. 
Українське а можна передати латиничним а, б відповідатиме Ь, д - d, с 
с, м - m, т - t і т. д. Звичайно, у вимові чужинців ці фонеми можуть 
звучати дещо інакше, ніж в українській мові, але на практичному рівні їх 
можна сприйняти як ті самі фонеми, а то й алофони.

Коли зіставимо схему німецьких та українських голосних і приголосних 
фонем, з'ясуємо, що між ними є більше спільного, ріж відмінною:

Нім. голосні фонеми
передні центральні задні
і у U
е  Э  о

ВИСОКІ

середні
низькі
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(Усі, крім /э/, яке завжди коротке, можуть бути абз короткими, або 
довгими, але для нас це не має значення). У звичайній німецькій графіці 
вони пишуться так:

і іі u
е/а б е о

а
[11:80]
приголосні фонеми

губні зубні ясенні піднебінні задньоязикові
проривні р b t d ь  8

злиті р' с e (3 )
щілинні f V s z s (2) 9 j x h
дрижачі r R
бокові 1
носові m n 9

У сучасній німецькій літературній мові [$] та [х] і [г] та [R] є алофонами,

a [ j]  та [X] виступають тільки в запозичених словах, напр., Dschungel, 
Journai, Garage.

У німецькій графіці вони пишуться так:
p b t d k g
pf z tsch (dsch)
f/v w s s sch (j/g) ch j ch h

r г
1

m n "g
[11:121,8:941]
Українська мова (Уживаємо тут латиничну транскрипцію, щоб фоне

матичне зіставлення було наочнішим)
Голосні фонеми

і u
У
е о

а
передаються такими кириличними графемами:

і У
и
е о

а
[4:54, 1:410-12]
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Українські приголосні фонеми
Р b t d k 8

С 3 б 3
Г V S Z § і j X h

г
і

m п
Звичайно пишуться так:

н б т д к г
ц дз ч дж

ф в с 3 ш ж Й X г
Р
л

м н
[3:!32, і:4!0-!2)
За винятком /j/, тут подано тільки тверді приголосні фонеми, але, як 

відомо, кожна з них може бути м'якою або пом'якшеною. М'якість 
позначається або йотованими голосними літерами є, ю та я, у деяких 
випадках літерою і, або знаком м'якшення ь. Наведеними йотованими 
літерами і ї  позначаємо також комбінацію фонеми /j/ плюс голосний звук 
на початку слова, після голосних літер або апострофа.

Категорія «м'якість - твердість» приголосних у німецькій мові на 
фонематичному рівні відсутня, отже, українські м'які фонеми треба 
позначати якимись спеціальними засобами в німецькій графіці.

Як показують наведені схеми, для більшості українських фонем існують 
німецькі відповідники, тому їх транслітерація не викликає особливих 
труднощів. Звичайно, українське /у/ и не тотожне німецькому /у/ и, але в 
німецькій мові вже існує традиція такої і транскрипції, і транслітерації 
слов'янського /у/. Таким чином, для українських голосних фонем можна 
подати таку схему транслітерації:

і и е а о у
і у е а о u

Справа з приголосними куди складніша через відсутність у німецькій 
мові способу позначення: !. м'яких фонем і 2. дзвінких зубних і піднебінних 
щілинних фонем. Крім того, у німецькій графіці літера s може означати 
три різні фонеми: s читається як [s] на початку морфеми перед [р] або [t] 
(Sprache, Strich, Gesprach, Abstecher); [z] перед голосними на початку 
морфеми (sagen, Aussage, durchsagen); між голосними в середині слова 
(Gesang); після г ,!, т ,  або п перед голосними (Ursuia, Else, Amsei, Linse); 
[$] в усіх інших випадках (Slawistik, das).

В інших випадках фонема /s/ передається в німецькому письмі
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подвійним ss або особливою лігатурою В. Подвійне ss пишеться між 
голосними, якщо перша голосна коротка; в усіх інших випадках пишуть В 
[ і3:15] (У Швейцарії В не вживають, а пишуть ss в усіх випадках).

Перш ніж приступити до конкретного розв'язання проблеми транс
літерації українських назв німецькою мовою, звернемося до практики різних 
німецьких довідників (енциклопедій та атласів), щоб побачити, як розв'язано 
це питання в німецькомовних державах, тобто передусім у Німеччині, 
Австрії та Швейцарії.(3 Ліхтенштейну й Люксембургу нам не вдалося знайти 
надійних матеріалів, але можна припускати, що в тих князівствах, як і в 
німецькомовних районах Бельгії (Eupen, Malmedy), Франції (Elsace, Lor
raine) й Італії (Trentino-Alto Adige), уживаються довідники з німецьких 
країв). Не звертатимемо уваги на ті графеми, що не викликають особливих 
труднощів:

п б т Д к ґ
р ь t d k 8
ц дз ч дж
Z * tsch dsch

ф в с 3 ш ж X г
f W * * sch * ch h
л р й м н
1 г j m n

(Зірочкою [*] позначено фонеми, які вимагають дальшого опрацювання).
Ми розглянули написання низки антропонімів у німецьких авторитетних 

енциклопедіях (Brockhaus, 1975 і Меуег, 1979) та топонімів у різних атласах. 
Оскільки різні атласи подавали карти України в різних масштабах, не 
завжди можна було знайти написання всіх місцевостей, отже, й не вдалося 
розшукати відповідників усіх фонем. Крім того, всі атласи подавали назви 
українських місцевостей у російській формі, не раз українське й переда
валося як і. Там, де українському и відповідало російське ы, написано у: 
Kolomyja, Tschernobyl [15:31]; Stryj, Kolomyja [14:53]; Stryj [16:7]; Romny 
[7:60-1]; Stryj, Rohatyn[6:113,119].

. Загалом, у німецьких краях існують два способи транслітерації 
«кириличних» назв: Перший, який умовно назвемо «славістичним», уживає 
надрядковий значок (^) для позначення піднебінних щілинних і злитих 
приголосних. У цьому способі фонема /v/ в завжди передається літерою v, 
а ц як с. Таким чином, щілинні й злиті приголосні транслітеруються так:

Ц дз ч дж
с dz ( dX
ф в с 3 ш ж X г
f V S z § X ch h

«славістичній» системі транслітерації є два способи передавання
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йотованих літер. В одному завжди передається як j +голрсна, без огляду 
на попередню літеру чи павзу. Цей спосіб використано в атласі 
Ковалевського: Perejaslav, Veiikij Ustjug, Rjasan'[sic](10:VI). Його також 
застосовано на деяких картах «Енциклопедії українознавства» та інших 
праць за редакцією В. Кубійовича.

Другий різновид бачимо в атласі Брокгауза, де м'якість приголосних, 
без огляду - чи перед приголосними, чи на кінці слова, чи пе^ед голосними, 
позначається апострофом ('): Chmei'nickij, Char'kov; Borispol', BerSad'; 
Iz'um, L'ubeSov, Berd'ansk, Trost'anec [5:І10-Н]. Оскільки ця система 
транслітерації може викликати труднощі в читача, на початку тому подано, 
як треба вимовляти поодинокі графеми [5:XXVIII].

Третій спосіб умовно назвемо «німецьким»; він намагається 
транслітерувати кирилицю німецькими буквами й буквосполученнями.

Деякі питання обидва способи розв'язують так само (за винятком атласу 
Брокгауза). Українські йотовані літери, за винятком ї, передаються 
комбінацією j+голосна. Це робиться без огляду на те, чи дана йотована 
літера означає м'яку приголосну перед голосною, чи звукосполучення 
j +голосна. Таким чином находимо написання Dnjeprodzershinsk, Njeshin, 
Kremjenez, Kobeijaki [6:113, 119], Jalta, Slawjansk, BjelajaZerkow, Njeschin, 
Kremjenez [7:113], Jalta, Askanija-Nowa, Pirjatin, Isjum; Jewpatorija [12:42- 
3,82], Tjatschewo, Jasinja [14:53], Isjum, Perejaslaw, Slawjansk, Jalta; 
Bjelgorod Dnjestrowskij, Jewpatorija [15:31], Piijatin; Krolewjez [16:7]. Навіть 
на цих нечисленних прикладах видно, що трактування є (у даному випадку 
російське е) неоднакове. На початку слів та після голосних воно, як правило, 
передається як je, але в іншому оточенні воно може виступати без j (пор. 
написання Kremjenez).

Оскільки всі атласи подавали українські топоніми в російській формі, 
вони не передавали українського /ji/Y. Таким чином, скрізь написано Ismail.

Усі атласи передають українське c/s/ літерою s, хоч німецький читач 
може на тому місці не раз вимовити [z]: Sambor, Perwomaisk, Sarny 
[6:113,119] Stryj, Smjela, Korosten, Simferopol, Sewastopol, Sudak, Sarny 
[7:60-1], Simferopol Sewastopol, Proskurow, Stryj (9:51,75), Sewastopol, 
Cherson [12:82], Stryj, Borislaw, Sambor [14:53], Sambor, Stryj, Sosniza, 
Slawjansk, Sniatyn [sic] [15:31], Sambor, Stanislaw, Smela, Sarny [16:7]. Треба 
відзначити, що в середині слова між голосними в деяких джерелах, що 
вживають «німецький» спосіб, с передається, згідно з духом німецького 
письма, подвійним ss, але не завжди послідовно: Korssun, Tscherkassy, 
Sossniza [6:113,119], Wosnessensk, Wesseloje, Nossowka [12:42-3], 
Wassilkow, Nossowka але Sosniza [15:31].

Літеру з усі атласи, що вживають «німецький» спосіб, передають, як s: 
Sbarash, Solotonoscha, Saporoshje [6:113,119], Saporoschje, Snamenka [7:60- 
1], Ismail [9:51], Saporoschje, Sdolbunow, Koselez [12:42-3,82], Saporoschje,
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Kasatin [14:75], Solotonoscha, Saporoshje [15:31], Beresowka, Solotonoscha, 
Saporoshje [16:7].

Літера ш не викликає їііяких проблем і всі джерела передають її 
буквосполученням sch: Kalusch [14:53], Schepetowka [16:7] і т.д. Те саме 
стосується літери щ, її передають буквосполученням schtsch: Taraschtscha 
[6:119], Monastryrischtsche, Gorodischtsche [12:86].

Автори по різному підходять до літери ж . Одні пишуть її як ш  ( s c h ) :  

Schitomir, Saporoschje, Njeschin [7:60-1], Schitomir [9:51], Schitomir, 
Schdanow (12; 27:42-3), Uschgorod, Schmerinka, Schitomir[9:53,75], а інші 
- як sh: Sbarash, Sholkiew [6:113,119], Ushgorod, Shitomir, Neshin, Shdanow 
[15:31], Neshin, Shitomir, Shmerinka, Ushgorod [16:7]. Автори, які пишуть 
s h  на ж , уживають буквосполучення d s h  на д ж :  Ordshonikidse [15:31], 
Dsaudshikau [16:7]. (Українських топонімів з цим звуком не вдалося знайти).

Злитий д з  майже всі джерела транслітерують як d s :  Dnjeproodsershinsk 
[7:60-1;15:31], Dneprodserschinsk [12:42-3], Radsiwilow [15:31].

Таким чином, вищенаведену схему можна доповнити так:
ц д з ч д ж

Z d s t s c h d s c h / d s h

ф в с 3 ш ж X г

f W S S s c h s c h / s h c h h

Апостроф, як правило, не транслітерується. «Німецька» система 
фонетично настільки неточна, що він стає зайвим. У «славістичній» системі 
Брокгауза він також зайвий, бо графема j  передає тільки фонему /j/, а 
м'якість приголосних позначається апострофом Q . У Ковалевського не 
найдено топонімів з апострофом, отже, не відомо, як його видавці підійшли 
б до цієї проблеми.

Це саме бачимо й у енциклопедіях. Брокгауз подає статтю після слова, 
наведеного звичайним німецьким правописом, але одразу подає й «сла
вістичну» транслітерацію даного імені. Крім того, після «славістично» 
написаного імені дається відсилання до відповідної «німецької» форми. 
Так, наприклад, після форми Sev(enko є спрямування шукати Schewt- 
schenko, де є стаття про Кобзаря. Таким чином читач може знайти статтю 
і за «славістичним», і за «німецьким» написанням. Натомість Маєр подає 
тільки «німецьке» написання, шіе одразу після того й «славістичну» 
транслітерацію. Одне слово, тут під Sev(enko немає жодних посилань.

Підсумовуючи, наведемо порівняльну таблицю обох систем транс
літерації:
українське німецька славістична українське німецька славістична

a a л 1 1
b b M m m
w V H n n
h h 0 0 0г
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Ґ g g n P P
Д d d P r r
дж dsch/dsh d2 c s/ss s
дз ds dz T t t
е e e У u u
є je je/'e Ф f f
ж sh/sch X ch ch
3 s z Ц z c
и У У 4 tsch (

і і Ш sch §
ji ji Щ schtsch

й j j ь 0 '
к k k Ю ju ju/'u

я ja ja/'a
Як бачимо, «німецька» практика не спроможна систематично розрізняти 

с і з та ш і ж, а також тверді та м'які приголосні. Першу пару можна 
розрізнити, пишучи с як ss між голосними, а з як s у тому ж оточенні. Але 
в такому випадку маємо справу вже з транскрипцією, а не транслітерацією. 
Крім того, треба пам'ятати, що буквосполучення sh для позначення 
українського ж є незвичним для німецької мови. Постає навіть деяка 
небезпека, що з поширенням знання англійської мови (яка, здається, 
проникає в усі сфери німецької) ці літери стануть вимовлятися як [S], отже, 
так само як sch.

Іноді в українській мові трапляється буквосполучення сх, напр.: 
Східниця (Львівської обл.). В обох системах вона транслітерується як sch. 
У «славістичній» системі це не викликає ніяких труднощів. Але в 
«німецькій» системі воно читатиметься як [§]. (Ця проблема, зрештою, 
існує і в німецькій графіці, де, залежно від місця стику морфем, sch 
читається то як [5], то як [zx], напр.: Hascher - Haschen [he§ar - he:z$an]. 
Крім того, в «німецькому» способі м'якість українських приголосних перед 
приголосними й на кінці слова не позначається.

Таким чином, «німецький» спосіб транслітерації українських антро- 
понімів і топонімів - неадекватний. Він дає тільки приблизне поняття про 
написання українських слів. У науковій праці мусимо вважати його 
^задовільним, бо тут Тільки «славістичний» спосіб дає ясну картину 
оригіналу.

1. Жоя?нобрюх М. А. Український алфавіт. Принципи орфографії // Сучасна 
українська літературна мова. 1 Фонетика.-К.,1969.

2. Енциклопедія українознавства / В. Кубійович (гол.ред.) -Мюнхен, 1949-1989.
3. /7роколо#я J7. /. Приголосні звуки // Сучасна українська літературна мова. 

1 Фонетика- К., 1969.

154



4. Гоцькя Я. /. Голосні звуки//Там же.
5. Егос̂ /мм̂  Е. A. Bnckhaus Enzyklopndie. - !7. Aufl.-Wiesbaden, 1975.
6. G. Dicrckc Welt Atlas. - Braunschweig,[s.a.].
7. D/erc&r G. MnJ Я. Westermanns Hausatlas. - Braunschweig, 1958.
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Л. M. Маріях (Дюрен, Німеччина)

ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІМЕН 
ТА ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ

На відтворення цих назв та імен можна дивитися по-різному. З 
німецькомовного боку існують для цього правила з поодинокими відмінами, 
з українського - ці правила перебирають українські вчені, розкидані по 
всьому світі, які творять частково свої додаткові правила.

Одним із найкращих відтворень є німецька бібліотекарська норма DIN 
1460 для транскрипції деяких слов'янських мов, котрі пишуть кирилицею. 
В останніх виданнях цієї норми в поясненні вимови букви е наявна помилка, 
бо надана російська вимова зазначена також для української. Цікаво, що 
там існує також окрема русинська мова; бібліотекарі повинні книжки в 
тій мові трохи впорядкувати. Ця німецька норма, так звана наукова 
транскрипція, має чеську латинку для передачі букви ж і для тих звуків, 
для яких німці вживають більше букв. Українське и передається латинською 
буквою у, котра є власне грецьке і - романськими мовами ігрек. Вірніша 
передача була б грецьким епсилон, але фонетично подібний до українського 
и є в польській мові у - іпсилон, який уже 500 років передається для 
українського и латинкою. З приєднанням Галичини (від Польщі) й Буковини 
(від Туреччини) 1774-75 рр. Австрія перебрала назви українських міст і
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сіл з польської мови, як уже раніше це робили німецькі картографи. 
Наприклад, на карті України з 1648 р. майже всі міста й села мають 
спольщені назви, для Львова е лише назва Leopolis, для Києва є дві - 
польський екзонім Kijow і передача з української мови з у (іпсилон) після 
к, отже, фонетично правильно Ямйй польською вимовою. Англійська й 
французька мови очевидно перебрали цей іпсилон з польських та німецьких 
карт, описів або оповідань про Україну. Букву у французи вимовляють як 
і або и, а німці як і або й, або як їх звук й.

Тепер, може за 500 років, слід перешкодити тому, щоб українські 
імена й назви далі так звучали, як в імперії (після польсько-російської та 
російсько-більшовицької), а деякі сили того так само бажають, як і 
відновлення імперії. Ця можливість полягає у виключенні, на всякий 
випадок, вимови українського и як і, остаточно й незворотно! Тут ми 
можемо послуговуватися, крім передачі чеською мовою, передачею 
словенською мовою. У ній пишеться слово мир, що ідентично звучить, як 
в українській мові, латинкою т ег . Словени не мали під боком поляків, 
котрі вживали іпсилон для и. Вони фонетично правильно пишуть латинське 
(німецьке) е. Це е німці не читають як українське е, чого багато українців 
бояться. Якби у вимові чужинцями це українське и й наближалося до 
українського е, то ліпше як звук і (іпсилон), з котрим багато українських 
імен та назв так звучать, як колись в імперії, унаслідок чого чужинці, 
особливо туристи, частину української мови ідентифікують з російською.

Передача українського и латинкою є недвозначна й оптимальна через 
латинське ё з французьким accent aigu. Цим можна і запобігти вимові, 
наближеній до українського е, німцями й мадярами, в яких звуком, близьким 
до українського и, є латинське е з рискою вгорі [є].

В українсько-німецьких підручниках, наприклад Рудницького, дається 
пояснення вимови и буквою ё в французькому слові ete (літо) або е в 
німецьких словах, більшість яких мають h після е (довге е), як у словах 
geht, nehmen; вимова двох ее в німецькій та голландській мовах також 
така, як для ё (и). Українське е треба тоді передавати французьким ё (е з 
accent grave), як у французькім слові тёге. Для и й е можна застосувати 
нові знаки для української латинки, якщо французькі букви не задо
вольняють. Наприклад, е в азербайджанській мові - це перекручене догори 
ногами е [о], як, наприклад, у слові Азербайджан. Між так званими 
інтернаціональними фонетичними знаками для французької вимови також 
є ця буква.

Деякі ускладнення приносить транскрипція букв сх, бо sch є в німецькій 
мові ш, для уточнення можна пояснити тут вимовою sch у німецькім слові 
bischen, де є вимова сх, або ділити крапкою посередині чи рискою s-ch.

Вимову в після голосних (кінцеве в) - закрите у, треба також уточнити, 
принаймні на картах туристів, бо українська мова навіть для себе не
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відрізняє тут окрему букву, як білоруська - у з рискою (у).
У транскрипціях для німецьких картографічних видавництв я тут писав 

w (як у Wilhelm) і пропонував читати по-англійськи. Українське в 
переписував чеським v (нім. фау), ці обидві латинські букви можна назад 
передати на українське в. Без передачі назад можна замість w фонетично 
правильніше писати и. Наприклад (також для и), Дзрмсляя вимовляється 
як Breslau, лише з о після Б (В). Модерна комунікація з акустичною 
передачею може скоро впровадити правдиву вимову української мови в 
Европі (українська мова перебрала це слово з грецького оригіналу без 
початкового є, котре для цієї назви, раніше й поза межами Радянської 
України, в українській мові ніколи не вживалося).

Всі видавництва атласів і карт намагаються бути актуальними й 
збирають інформації про зміни, котрі сталися, особливо на сході Европи. 
За старими картами, донедавна друкованими, туристи можуть в Україні 
заблудити: Тепер у найбільших видавництвах уже приготовлені до друку 
карти, в яких українські географічні назви написані транскрипцією з 
української назви за моїми вказівками. Наведу приклад, як оптимально 
пишеться латинкою назва міста Ямі'я, як найважливіша після слова Украйни. 
Для німецькомовних читачів можна писати Ke-jiu, Kejiu, Kehjiu або 
фонетично правильніше Kee-jiu, при цьому можна пояснити, що Ке (Кё, 
Keh, Кее) вимовляється як Ке в Kehl, Kehlheim, Kempten і т. д., a jiu  як 
німецька вимова джіу-джитсу (jiu-jitsu), при цьому казати, щоб це по- 
англійськи не вимовляли. Для інтернаціональної передачі треба писати 
Keyiw (Кё як у французькому слові Кері), у (іпсилон) перед голосними у 
французькій мові вимовляється так само, як у німецькій і англійській й з 
і, що дає ї. Кінцеве w більшість французів вимовляли як англійське w, 
отже, як в українській вимові - Київ.

У міжнародній комунікації, навіть ті, котрі з читанням одразу не 
впораються, після першого акустичного контакту з цією назвою одразу 
правильно вимовлятимуть Ямі*#. Транскрипція українського и, яку можна 
застосувати лише для польської вимови (а польська мова має для Києва 
свій екзонім Kijow), приведе до того, що німецькі бізнесмени й туристи, а 
їх буде найбільше, а також французи називатимуть Ямі# як тепер, у стані 
бездержавності України, - Я/єя або Яня, а навчитися у (іпсилон) вимовляти 
як и зможе лише невелика частка німців, австрійців та ін., може в порівнянні 
один до мільйона.

При наявності багатьох способів транскрипції доцільність вибору знаків 
або букв можна перевірити магнітофонним записом. Для цього треба 
іноземців, наприклад туристів у готелях, просити написане в їхніх мовах 
прочитати. З іншого боку, можна їх попросити написати те, що вони чують 
як виразно українські назви. Це можуть бути і дипломні праці чи щось 
подібне.
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Для виправлення карт Східної Европи німецькі, як і інші видавництва, 
потребують добрих інформацій і вказівок, чого майже всім бракувало 
донедавна. Лише найбільше швейцарське видавництво взяло як основу карт, 
на котрих є Україна, карту Кубійовича-Жуковського англійською мовою з 
60-х років. Деякі інші не маючи інформацій, надрукували старі царські 
російські імена.

Приватна сторона в цій ділянці може бути дуже оперативною, бо кожен 
хоче бути першим у надрукуванні більших змін. Офіційні або центральні 
установи працюють повільніше, бо солідніше.

У Німеччині існує постійна комісія для географічних назв Standiger 
AusschuB fur geographische Namen hei der ifag (Institut fur angewandte 
Geodasie) in Frankfurt/Main, яка дає вказівки, як ці назви німецькою мовою 
писати, насамперед нові назви. До цієї комісії входять представники 
державних установ, найвищих мірничих урядів, університетів, військові та 
приватні картографічні і енциклопедичні видавництва Німеччини, Австрії 
та Швейцарії. Ця комісія збирається двічі або більше разів на рік, обговорює 
нові або змінені назви й дає вказівки щодо їх написання. Цих вказівок не 
обов'язково треба дотримуватись, але вони дуже корисні. їх перебирає, 
наприклад, конференція міністрів культури німецьких 16 земель 
(Kultusministerkonferenz), котра має в тій комісії також представника, 
й стверджує ці нові назви для шкільних атласів та підручників.

/7ркл*микя.' У німецькій урядовій мові скорочення BRD не допущене. Можна 
скорочувати тільки перші дві букви. Отже, не годиться писати ФРН, а краще 
Німеччина. Назви інших країн (за деякими винятками) також не скорочуються.

77. 77. Др#2сьимре%ькмм (Київ)

УКРАЇНСЬКІ ІМЕНА НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ: 
РЕТРОСПЕКТИВА І СУЧАСНИЙ СТАН

Питання адекватного відтворення та написання українських власних 
назв засобами німецької мови до недавнього часу недостатньо або зовсім 
не розроблялися в мовознавчій літературі. Це зумовлювалося насамперед 
тим, що тривалий час ця високочастотна категорія української лексики 
передавалася здебільшого через посередництво російської.

У зв'язку з набуттям Україною нового статусу в світі та розвитком її 
міжнародних відносин, зокрема з німецькомовними країнами у різних 
сферах суспільного життя (картографія, зв'язок, реклама, перекладацька 
практика тощо), постає нагальна потреба розробити основні правила 
адекватної передачі українських топонімів та антропонімів засобами 
сучасної німецької мови без будь-якого посередництва.
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Загальновідомо, що для відтворення та написання іншомовних власних 
назв використовуються різні засоби: транскрипція, транслітерація, переклад 
та ін. Передачу українських власних імен доцільно здійснювати іноземними 
мовами здебільшого шляхом транслітерації або транскрипції. Однак на 
практиці спостерігаються різні підходи в трактуванні цих термінів, що 
зумовлює деякі їх умовності, відсутність єдино прийнятих правил 
відтворення іншомовних власних назв у різних мовах.

Незважаючи на різні орфографічні системи досліджуваних мов 
(українська - кирилиця, німецька - латинка), відтворення українських 
власних назв може здійснюватися в основному на базі алфавіту останньої 
без використання додаткових знаків.

Більшість українських голосних передається відповідними німецькими 
ірафемами: укр. а, о, е, і, у; нім. а, о, е, і, и. Особливої уваги заслуговує 
транскрипційна передача українських власних назв з голосною и та 
йотованими я, ю, є, ї засобами німецької мови. Так, українське и в німецькій 
мові передається через у, напр.: Бяюурин - Baturyn, ТТрялукм - Pryluky, 
Рамки - Romny, Ляяікммр - Chotymyr, йх/яиркя - Ochtyrka, Бря^м - Brody 
та ін. Однак у деяких перекладах художніх творів [1], газетно-журнальних 
та картографічних виданнях [2] спостерігаємо різне відтворення укр. и, 
зокрема через нім. і під впливом російської: Priluki, Wasilkow, Pirjatin.

Передача українських власних назв з йотованими я, ю, є, ї  німецькою 
мовою здійснюється за допомогою графеми j та відповідної голосної: я - 
ja, ю - ju, є - je, ї  - ji, напр.: Зятями - Jahotyn, - Jaworiw, Яям'лнкя
- Kamjanka, Юрки - Jurky, &м%! - Jemzi, Єфралмяяя - Jefremiwka, Дркм - 
Jiwky, Бябяі - Babaji.

При відтворенні німецькою мовою українських топонімів з при
голосними ж, ч, ш, щ застосовуються відповідно німецькі буквосполучення 
sh, tsch, .sch, schtsch: Янкин - Nishyn, Жяииня - Shaschkiw, Березнями - 
Bereshany, Бярире - Borschtschiw, Зяли%мкм - Salischtschyky, Тульчин - Tul- 
tschyn.

Українську літеру г слід передавати німецькою мовою через h, а не 
через g, як це було досі в перекладацькій Та картографічній практиці, 
напр.: Тнйин - Hnidyn, /ядлч - Hadjatsch, /ямняя/ль - НаппорИ.

Деякі труднощі виникають при відтворенні незначної кількості укра
їнських топонімів із приголосними сполуками сх, зг на початку слова, які 
збігаються в німецькій мові з буквосполученнями sch, sh, пор.: Схйницл - 
Schidnyzja, Зеур^еня - Shuriwka. З метою уникнення різночитання укра
їнських буквосполук при передачі їх німецькою мовою доцільно sch, sh 
розділяти апострофом, напр.: S'chidnyzja, S'huriwka.

Передача німецькою мовою українських приголосних з, с здійснюється 
за допомогою s, ss. Так, українське з у топонімах типу Зялячі'е, Зялятяяняиія, 
Березню? та ін. транскрибується німецькою мовою через s: Solotschiw,
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Solotonoscha, Beresiwka. He виникає труднощів при передачі українського 
с у середині топонімів через німецьке ss: /яйсин - Hajssyn, Хяясм - Kwassy, 
Лмсядярм - Lyssohory.

Проблематичним залишається відтворення українських топонімів з 
буквою с на початку слова, напр.: Сякм, Субя/лі^, Сярии, С^мазри, 
Смлшмки, Сж)км, Су^и та ін. Традиційно вони передаються німецькою 
мовою через s: Saky, Subotiw, Samy, Semyhory, Sytnyky, Sadky, Sumy.

Фіналі -ИЙ, -ій в ад'єктивних топонімах української мови можуть 
передаватися німецькою через -yj, -ij, напр.: Хмельницьким - Chmelnyzkyj, 
Хяміиь-Хям^мрськмм - Kamin-Kaschyrskyj, Хям'лнець-77я()мьськмм - Kamjanez- 
Podilskyj, Ямжніи-Вер^ж - Nyshnij-Werbish, Хеясиліе-77ерм^мм - Kwassyliw- 
Perschyj.

Відтворення українських антропонімів засобами німецької мови 
здійснюється також за допомогою транскрипції та за аналогічними 
правилами, що й топоніми. Дискусійною залишається транскрипційна 
передача українських прізвищ німецькою мовою із закінченням -ий, -ій. 
Традиційно досліджувані антропоніми передаються німецькою мовою через 
і/у, напр.: Михяйлз Хзцюбинськмм - Mychajlo Kozjubynski, Дзадян Хмель
ницьким - Bohdan Chmelnyzki/y, Юрій Лнзяський - Juri Janowski/y.

На нашу думку, українські прізвища на -ий, -ій доцільніше було б 
передавати німецькою мовою через -yj, -ij, nop. Bohdan Chmelnyzkyj, Jurij 
Janowskyj, Andrij, Komij, Meletij.

Українські прізвища часто вживаються з іменем та по батькові на - 
івна та -ович. Німецькою мовою ці закінчення відтворюються через iwna, 
owytsch, а не через owna, owitsch,, напр.: Дінул #іня Леянідіеня - Bitschuja 
Nina Leonidiwna, Туцялз Єеаен 77илмняемн - Huzalo Jewhen Pyiypowytsch, 
7ю/нюннмк Триаір Михяйлзямч - Tjuljunnyk Hryhir Mychajlowytsch.

Таким чином, передача українських власних назв німецькою мовою 
може здійснюватися за допомогою транскрипції, не передбачаючи умовного 
вживання будь-яких додаткових знаків, що у свою чергу не створює 
труднощів для носіїв німецької мови у засвоєнні українських топонімів та 
антропонімів.

1. Зс/!2И';.ус/ї2я%# 7ягя& Meine Lieder, meine Traume...-Berlin; Kiew, 1987; Eine 
beispiellose Hochzeit. Ukrainische Erzahlugen aus neun Jahrzehnten.-Berlin, 1980; 
7anw;w.y%; W. Selbstbildnis. - Kiew, 1980.

2. Geographie fur jedermann. -Berlin, 1972.
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Ммкаяя Яйяець (Пряшів, Словаччина)

УКРАЇНСЬКІ АНТРОПОШМИ 
НА ПРЯШІВЩИШ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ 

СЛОВАЦЬКОЮ МОВОЮ

1.1. Старша генерація мовознавців приділяла головну увагу вивченню 
звукової системи та граматичної будови українських говорів Східної 
Словаччини (Пряшівщини) [1]. В останні два десятиліття досліджувався 
вже й синтаксис [2] та лексичний склад цих говорів[3]. Тільки зовсім 
недавно розпочалося інтенсивне дослідження й онімії Пряшівщини. 
Щоправда, ще в 50-х роках цього століття В. Латта мав намір дослідити 
топонімію й антропонімію українців Східної Словаччини, плануючи 
присвятити їм окрему монографію. Передчасна смерть перешкодила 
здійсненню його планів [4]. Зараз цей задум успішно реалізує пряшівський 
дослідник М. Дуйчак [5].

1.2. Власні особові назви як своєрідна частина лексичного складу 
говорів русинів-українців Пряшівщини формувалися за тими самими 
засадами, що й в інших закарпатоукраїнських говорах. Адже формування 
антропонімічної системи українських говорів Східної Словаччини 
відбувалося в таких самих суспільно-історичних позалінгвістичних умовах, 
як і в решти закарпатоукраїнських говорів - відсутність власної державності, 
належність до спільної української (руської) національної меншості в 
колишніх державних об'єднаннях (Угорщини, Австро-Угорщини, першої 
Чехословаччини) та в однаковому українському мовному середовищі, що 
позначилося на подібності словотвірної структури та семантиці власних 
особових назв.

1.3. Після 1945 р. у зв'язку з приєднанням Закарпаття до України в 
обох регіонах (Закарпатської України і Пряшівщини) починають діяти й 
нові тенденції в антропонімічній системі української мови. Зрозуміло, що 
ці тенденції були зумовлені екстралінгвістичними факторами суспільного 
характеру.

Вплив позамовних чинників неоднаковий в окремих класах антро
понімії. Найстійкішими до таких змін є успадковані прізвища; їх основна 
функція полягає у якнайновішому забезпеченні ідентифікації особи. Менш 
стійкими щодо впливу позалінгвістичних факторів є класи особових імен 
та прізвиськ. jk

Після возз'єднання Закарпаття з Україною нові суспільно-політичні 
умови відбилися тут і в антропонімічній системі:

1. Запроваджується офіційна тричленна система найменування: ім'я, 
ім'я по батькові та прізвище (пор. попереднє /#ян #ояяк та нове /яян 
Ммхяйляямч Яяйяк).
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2. Поступово поширюється кількість особових імен, включаючи їх 
варіанти, що побутували в інших областях України чи Росії і до 1945 р. 
зовсім або лише рідко вживалися в Закарпатті, пор. Анямммнй, Яялсн/ним, 
Олс2, Гялиня, Зол, Лярися, Лссд, Лю&ммля, Ярясляяя, Ccf/иляия, 7я^мяря, 
Рамян, Adp/яня та ряд інших фемінізованих, як-от: іАибрсл, Яо^дяня, 
Зярссляся, Мирясляся, Олсксяибря, Ро^яня, Фс^яря, Яясилиия, Й02ЯНКЯ 
[6] та ін.

3. Обирання деяких особових імен зменшується або й зовсім при
пиняється (Дясиб, Тнокснттнй, ГсрясиА(, Лязяр, Солодом, Тлмкср^л, Л^яи^с/л, 
Є^рясиим та ін.).

Усі ці та ряд інших процесів докладно аналізовані в працях закар
патського дослідника П. Чучки [7].

1.4. Після 1945 р. в антропонімічній системі українців Пряшівщини 
також відбуваються певні зміни. Вони меншою мірою торкалися прізвищ, 
офіційне вживання яких пристосовується до законів словацької мови. 
Йдеться, наприклад, про передачу суфіксів -ськ, -цьк як -sk, -ck, закінчення 
-ий як довгого -у (пор. Т7рислуяський, Зяяяцький - Prisiupsky, Zavacky), 
вживання довгого -а в жіночих прізвищах прикметникового походження, 
напр.: Чорна - С ота, Біла - Bild і под.) Слід відзначити, що словакізація 
антропонімічної системи сягнула таких меж, коли із суфіксом -ova почали 
утворюватися жіночі прізвища і від прикметникових форм, пор., напр.: 
Zubatyovd, Rudyovd замість Zubata, Rudd.

У повоєнні роки у відтворенні українських прізвищ (як і топонімічних 
назв) сталася повна їх словакізація. Зовсім нехтувалось звукове й граматичне 
оформлення місцевої української онімії. Так, наприклад, українське и 
передається словацьким і (не у), а суфікс -ик транслітерується як -ік, напр.: 
Мяцинський - Macinsky, Дммтеркя - Dmiterko, Длкхя - Blicha, Мубрик - 
Mudrik, /7с;ирик - Petrik тощо. Українське я в суфіксі -як передається як 
довге -а або іа: Трисилк - Hrivnak, Прилк - Himak, ^ряйилк - Krajndk, 
Оиуфрлк - Onufrak (с. Габура), Onufriak (с. Борів). Українські м'які з, л, 
ц, р здебільшого транслітеруються як словацькі тверді z , !, с, г: Яузьмя - 
Kuzma, Лльч - Jal(, Яясиль^я - Vasilco, /яль - Gdl, Ли^ькя - Licko, А'ялссярь 
- Koiesarv та ін. Отже, сучасна словацька транслітерація українських 
прізвищ не відтворює їхнього природного звучання, а навпаки, прямує до 
відриву цього шару лексики від українського словникового складу (пор. 
транслітерацію й таких прізвищ: #рлик - Orlfk, /7ри2ян% - Priganc, Лисий - 
Lisy, Триб - Hnb, /ялииіин - GaliSin і под.). Щоправда, останнє видання 
словацького правопису припускає можливість транслітерації українського 
и словацьким у (Жмлкя - Zylko), проте на практиці це суті справи не 
міняє: дотеперішнє неправильне відтворення українських прізвищ 
словацькою мовою наявне в усіх офіційних документах місцевих українців 
і їх обмін у сучасних умовах практично не можливий.
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2.1. Після 1945 р. значно більшого впливу екстралінгвістичних чинників 
зазнав клас особових імен.

У довоєнні роки репертуар особових імен був досить обмеженим. У 
кожному населеному пункті існувала певна кількість чоловічих і жіночих 
імен, якими найменовувався цілий ряд поколінь. До таких особових імен 
середини нашого століття, наприклад, у селі Габура Гуменського району 
належали: 7№нря, 77яяал, Яикаляй, і4нфй, Д7?и^&ям, /яян, Мцхял, рідше 
Фйц'я, Йуркя, Мяр 'я, Гян 'я, З^і'я, Армс/пйпя, /7^з'я, Йус/пйпя. Якщо
в деяких родинах було більше дітей, тоді окремі імена мало двоє дітей. До 
цих імен додавався ще прикметник с/иярмімй (-я) чи .мал#<)!ймй (-я). 
Зрозуміло, що ці імена в метриках та інших офіційних документах 
уживались також у словакізованому вигляді: Peter, MikuldS, Andrej, Michal, 
Fedor, Juraj, Jozef; Maria, Anna, Julia, Kristina, Pelagia та Justfna. До основних 
мотивів, від яких залежав вибір імені дитини, слід віднести релігійність 
батьків та родинні традиції.

У населених пунктах інших регіонів Пряшівщини могли вживатися й 
інші особові імена, напр.: /яькя, Сймкя, Грмц', Йяню? (варіант від /#ян), 
Оленя, Йеея, ТМс/я'я, 77яряскя, Ёржя, йузкя та ін. Традиційний репертуар 
особових імен Пряшівщини невеликий. В «Атласі українських говорів 
Східної Словаччини» В. Латти картографованими є лише імена /ляк та 
ЛОркя [8]. Інші 16 імен наводяться в рукописі індексу як некартографова- 
ний матеріал (Дяскль, Гриць, Йосип, Миколя, Мишйло, 77етпро, Се^ен; Гяня, 
йузяпя, Яятяериня, Оленя, 77яряскя, 7ерезй, ТОлїл, ТОстяиня) [9]. М. Дуйчак 
на підставі обстеження майже 200 населених пунктів указує на обмеженість 
української антропонімічної системи Східної Словаччини, в якій в основ
ному йдеться про 35 імен [10], що характеризуються християнськими 
календарними іменами переважно в їх східнослов'янській формі. До цих 
імен, що даються дитині при її народженні, і які призначені для офіційного 
вжитку, існує ще багато іменних варіантів, які вживаються в розмовно- 
побутовому мовленні.

2.2. Вплив позамовних чинників у класі українських імен Пряшівщини 
виявився, зокрема, в таких момейтах:

а) У порушенні етнічної замкненності північно-східних районів 
Словаччини, які були комплексно заселені українським населенням (міірація 
за працею, змішані українсько-словацькі та українсько-чеські подружжя 
тощо). Наслідком цього стало обмеження обирання традиційних особових 
імен для новонароджених за східним церковним календарем і надання їм 
словацьких чи чеських імен, напр.: Жяяк, Мфяслй# (варіанти Мфкя), 
Йяряслйй (Йяркя), ЛтМсляй (Ляця, Ляд'я), йлжймір (Да/мй'я, R/мй'я) 
Сляяалф (СляяА/о), Ержя, /яетяя (Тля), Яя^яія, /7яалшя (ЛИ&яя), 71ерез!Йя 
(7єркя, Гербзкя) Мяруишя та ін.

б) У нерозв'язанні національного питання після 1945 р., що виявилося 
у проголошенні національної приналежності водночас до українського і
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російського народів з перевагою орієнтації на .російську культуру і мову. 
В той час з'являються розмовні варіанти до існуючих тут імен або й нові 
імена -  йяся, Дали, Леям, Мйия, Фе&и, Сайді, Алл, Мамія, Валеняімна, 
(Валя), Раіса (Рил), Трмня (Три), Алла, 7адара та ряд інших.

в) Після остаточного переходу на українську національну орієнтацію 
й українську літературну мову у 1953 р. тут з'являються й нові, поширені 
на Україні імена: Оксана, Лаяіалія (йяяіялкя), Рядмня (Таля) Ольая (Олл), 
Ясеяія (Лисеня); Ваа^ан, /дер, Дармс, Вікяіар, Леска, Олесь, Радіан, Сереїм, 
Тарас та ін. .

г) Прокламоване «вільне» обирання імені в Словаччині насправді 
обмежувалося списками імен, що їх видавало міністерство внутрішніх справ 
Словацької Республіки (список імен від 1952 р., додаток до цього списку 
від 28 грудня 1970 р., нині діючий список «Zoznam osobnych mien», 
виданий у 1979 р.). Згаданий список кодифікує 1340 словацьких особових 
імен, у другій частині його наводяться й 86 найуживаніших мадярських 
власних імен. У списку відсутні окремі розділи імен для інших національних 
меншостей та етнічних груп Словаччини. Отже, в ньому немає таких 
українських імен чи українських форм імен, як Олесь, Тлька, Лееко, Ммкаля, 
ймкаяям (є тільки словацька форма MikulaS), Михайла (тільки Michai), 
Олекса, 77еяіра (лише Peter), Селен, Силка, Степан (тільки Stefan), Леся, 
йяяіялкя (тільки Nataiia), /7яряскя та ін. Батьки української національної 
меншості повинні домагатися спеціального дозволу від Словацької академії 
наук, щоб мати можливість записати в метрику своїй дитині те чи інше 
українське ім'я. На жаль, така ситуація триває й після листопадових подій 
1989 р., незважаючи на те що було укладено список особових імен русинів- 
українців Словаччини (автор М. Дуйчак) як додаток до офіційного 
«Zoznamu mien», який було пред'явлено Уряду влади Словацької республіки, 
проте й досі не ухваленого.

Причини дедалі частішого поширення словацьких форм імен серед 
українського населення Пряшівщини пов'язані з ускладненням ситуації у 
національно-культурному житті українців Пряшівщини. В обиранні 
словацьких імен одна частина населення бачить можливість зрівняння 
соціального статусу української мови із словацькою, інша вважає, що такий 
шлях допоможе їй знайти власну так звану русинську ідентичність, що не 
має нічого спільного з українською (представники політичного русинізму) 
та ще інша, національно менш свідома, частина населення байдуже ставиться 
до подібних проблем і керується якоюсь «колективною модою». Всі наведені 
тенденції, як уже зазначалося, прискорюють процес словакізації русинів- 
українців Словаччини.

Українська творча інтелігенція Пряшівщини бачить вихід із цієї складної 
ситуації у вихованні національно свідомої інтелігенції, духовенства, батьків, 
службовців та працівників метрик, як і всіх тих, хто має справу і можливість
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впливу на збереження й поширення українських антропонімів у Словаччині 
У цих намаганнях українці Пряшівщини очікують допомогу від України, а 
саме:

а) від Національної Академії наук України, яка б встановила контакти 
з відповідними інститутами Словацької академії наук, обговорила б питання 
функціонування українських власних імен на Пряшівщині, демократичні 
форми їх відтворення в системі словацької мови та розглянула сучасні 
намагання кодифікації так званої русинської мови, яка б мала вживатися 
як літературна мова на Пряшівщині поряд з українською або замість неї;

б) від найвищих державних органів України, які б у переговорах із 
державними органами Словацької Республіки розглядали й питання 
культурного розвитку української національної меншості в Словаччині, 
включаючи спроби роз'єднання цієї національності на дві окремі етнічні 
частини - українську і так звану русинську.
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77. 77. Чучкя (Ужгород)

ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ОНІМІВ 
ГРАФІЧНИМИ ЗАСОБАМИ УГОРСЬКОЇ МОВИ

При всьому тому, що українці та угорці безпосередньо сусідять уже 
понад тисячу років, жоден із цих народів дотепер не виробив науково 
обґрунтованої системи відтворення власних назв свого сусіда. Українці не 
виробили її, оскільки їм як нації бездержавній було не до того, а угорці 
тому, що відомості про Україну черпали через посередників. Спочатку 
через польських, пізніше - австрійських, а останнім часом - російських.

Польські та німецькі еквіваленти до українських онімів нині серед 
угорців у цілому вже зжито (за винятком кількох назв типу Galicia, 
Ladomdria, Lemberg, Podolia, Tarnopol, Csemovic). Однак російські 
відповідники, передусім назви великих міст і річок, продовжують уживатися 
в угорських текстах. Здавалося б, угорськомовні видання, зокрема ті, що 
виходять в Україні протягом останніх 45 років, уже повинні були виробити 
принципи передачі, з орієнтацією угорськомовного читача не на Росію, а 
на Україну. Але цього не сталося навіть після проголошення суверенітету 
України.

Як показує аналіз наймасовіших угорськомовних видань Закарпаття, 
їх редактори продовжують орієнтуватися на Москву і з її  подачі від
творювати російське звучання географічних назв України: Vinnyica, Dnyepr, 
Dnyepropetrovszk, Dnyeszter, Donyec, Donyeck, Zakarpatye, Zaporozsje, Ivano- 
Frankovszk, Ingul, Kijev, Kirovogrdd, Lvov, Luganszk, Nyikoldjev, Odyesz- 
sza, Rovna, Ukrajna, Csemyigov, Csemobil. Українська вимова таких онімів 
угорцями відтворюється здебільшого тільки тоді, коли денотатами цих назв 
є якісь фірми, товариства чи інші організації. Пор. спортивні та інші 
товариства з назвами Dnyipro, Zaporizsja, Lviv, Rivne, Csomomorec та ін.

Головною причиною такої «живучості» російськомовних назв для 
денотатів України серед угорців є те, що угорців ніхто ніколи не вчив 
вимовляти ці назви по-українськи. У школах з угорською мовою навчання 
на Закарпатті уроки української мови було замінено уроками російської 
мови ще в перші повоєнні роки. Саме тому зараз навіть кваліфіковані 
угорськомовні журналісти читають українські власні назви по-російськи, 
а звідси й записують їх російське звучання. Ось кілька таких зросійщених 
онімів із сторінок газети «Kdrpdti igaz szd» за 1993 рік: Vagyim, Gorodnij, 
Igor, Litvinyenko, Nyiva, Nyizsnij Koropec, Mozgovij, Oleg, Olga, Tyimosenko, 
Hmelnyickij та ін.

Правда, для онімів Закарпаття, яке віками перебувало в складі Угорської 
держави, наші угорські співгромадяни мають іншу мірку. Для частини 
географічних об'єктів Закарпаття вони спонтанно використовують ті
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мадяризовані українські назви, які склалися там у результаті тривалої 
адаптації місцевих українських народних назв до фонетико-морфологічних 
особливостей угорської мови. Пор. сучасні назви населених пунктів За
карпатської області з актуальними їх угорськими еквівалентами: Дяряния%!
- Вагапуа, - Voloc, Горлнм - Gerdny, Яррм/икдни - Kereknye,

- Munkdcs, /7єрсчмн - Perecseny, Сяядляя - Szolyva, Сяляш^мяя - 
Sziatina, - ТаіаЬог, Ч^ртм^ж - Csertdsz...

Інші географічні назви (а нерідко й прізвища) угорські власті протягом 
останнього півторастоліття планомірно перекладали своєю мовою, масово 
перейменовували різні об'єкти, аби продемонструвати світові, що Закарпаття
- земля угорська. Унаслідок цього виникали паралелі на зразок: Дояююмі - 
Ungordos, Далосднкя - Hajasd, Глмйукя - Mdiyut, /рулимо - Kortv6!yes, 
Дяолдкооо - Ddvidhaza, Дякярля^їлм - Kdrpdtoutui, /^оляял - Vorosmart, 
^ооАлрляо - Csontos, /7йкяряяуумяя - Kdrpdtalja, /7^яолоззд - VezerszaHas, 
Дсжяд - Korosmezo...

Не зняв проблеми відтворення наших назв і Закон про мови в Україні. 
Замість того, щоб націлити громадян на розумне відтворення топонімів та 
антропонімів України графічними засобами різних національних мов, він 
чомусь узяв на себе роль порадника з питань творення власних назв (Статті 
37, 38), хоч усім відомо, що власні назви для більшості об'єктів України 
вже утворено, а сам процес творення назв не є компетенцією Верховної 
Ради. Радше б законодавці розтлумачили своє ж формулювання, яке гласить, 
що «топоніми України можуть передаватися також національною мовою 
більшості населення тієї чи іншої місцевості». Із сказаного справді неясно: 
що саме дозволяє прийнятий закон - транскрибування онімів України 
графічними засобами інших мов, фонетико-граматичну адаптацію укра
їнських назв України до мов сусідніх народів чи, може, перекладання 
власних назв України мовами національних меншин. Інакше кажучи, 
представники національних меншин не знають, що їм робити <- відтворювати 
написання власних назв України чи утворювати якісь нові еквіваленти до 
них. Напевно, кваліфіковане слово в цій справі мали сказати лінгвісти. 
Вони повинні були авторитетно розтлумачити людям, як відтворювати назви
- шляхом транслітерування чи шляхом транскрибування. Але цього дотепер 
не зроблено.

З тексту Закону не випливає, що саме дозволяє він, наприклад, 
угорськомовним громадянам України і в чому обмежує їх. Із Закону не 
видно, що повинні робити українські угорці з назвами типу Бяюьояо, 
Думі/ямн#, Ярмчбмо, Мукячм - транслітерувати їх латинським алфавітом і 
писати їх як Bdtyovo, Bustino, Kricsovo, Mukacsiv чи, може, вживати 
угорськомовні еквіваленти цих назв і писати їх як Batyu, Bustyahaza, 
Kricsfalu, MunkRcs.

Невдалим є і другий абзац статті 38, де сказано, що «відтворення
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українських топонімів іншими мовами здійснюється у транскрипції». Тут 
треба б говорити не про уяряйнсмп тяяянДмм, а про топоніми Укряйки, бо 
це різні речі. Крім цього, необхідно було підкреслити, що базовою назвою 
при відтворенні має служити український її офіційний варіант.

Спостереження за відтворенням власних назв України графічними 
засобами угорської мови показує, що угорці здебільшого використовують 
при цьому транслітерацію, однак аналіз транслітерованих ними назв 
свідчить, що рівень цього відтворення невисокий.

Головна причина невідповідностей у тому, що не кожна буква укра
їнського алфавіту має точний еквівалент серед літер алфавіту угорського. 
Незважаючи на те, що в українському алфавіті є 33 букви, а в угорському
- аж 44, останньому не вистачає відповідників для деяких українських літер, 
зокрема для и, г, х, для диграфів ль, рь, зь, ць, сь та для триграфа дзь.

Зіставне дослідження фонетичної системи української та угорської мов 
переконує, що найближчим еквівалентом специфічного українського 
голосного, позначуваного нами буквою и (Володимир, Київ, Суми), в 
угорській мові є звук, позначуваний літерою ё (Elemer, Denes, Pecs). Однак 
оскільки питанням транслітерування українських назв засобами угорського 
письма дотепер спеціально ніхто не займався, угорці не знайшли кращого 
відповідника українському звукові и, ніж їхній звук і, у зв'язку з чим 
транслітерують його (як і російське и), угорською літерою і: укр. йзл<и)иммр, 
Ямі'я, Ляняямм, Ммкмтя, Хмельницьким - уг. Voiodimir, Kijev, Lanovij, Mikita, 
Hmeinyickij.

На нашу думку, фонетично правомірнішою була б транслітерація 
українського и через угорську літеру ё (Дялмцькмм - Baleckej, Дердмчї# - 
Berdecsiv, Далммя - Doiena, Ямй - Kejiv, Мялмлья - Маїеіуо, Мялмн - Маіеп, 
Ммр2ор<и) - Merhorod, 77я2ребим%е - Pohrebescse, 77ри2<и)я - Prehoda, Гур'лнмн
- Turjanen, *Ум2мрин - Csehdren... До речі, саме так адаптувалися в угорців 
найдавніші східнослов'янські оніми, наприклад, Zempien, Ladomeria, 
Tihomer та ін.

Така (тобто через ё), а не інша транслітерація українського и нині 
напрошується, коли ця фонема під наголосом, а за нею слідує йотація. 
Наприклад: Диким - Dekej, Д#я2мм - Dovhej, Доя2#м*мл - Dovhoseja, 
Яаяаммєць - Kolomejecj, Яадамммченко - Koiomejcsenko, Яомимий - Kosovej, 
/7еребммніс - Perebejnyisz, Стрим - Sztrej, %?рторммськмм - Csortor^szkdj.

Крім усього іншого, залучення угорської графеми ё до відтворення 
фонеми /и/ в українських онімах дозволило б вийти з омографічної ситуації, 
за якої по три українські прізвища типу До#2ем - До<?2мй - До#2ій сучасне 
угорське письмо спрощує до бінарних опозицій типу Dovhej - Dovhij.

Букву г, якою українці позначають свій дзвінкий фарингальний звук г 
(Л/нбоя, /Іончяр, /руміеяськмм, Гуцулмцмня), угорці, через відсутність свого 
відповідного дзвінкого, транслітерують латинською літерою h (Hlyibov,
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Honcsar, Hrusevszkij, Huculsc^ina), хоч відомо, що угорське h є глухим 
фарингальним звуком. Проте оскільки кращого виходу немає, то з такою 
транслітерацією доводиться миритися.

З другого бору, букву х, якою українці позначають свій глухий 
задньоязиковий (Михайло, Хяріия, Херсон), угорці, через відсутність у них 
своєї спеціальної літери, транслітерують тією ж літерою, що й українську 
букву г (Mihajlo, Harkov, Herszon), хоч, як відомо, угорське h є звуком 
фарингальним, а не задньоязиковим. Саме це є причиною того, що два 
окремі українські прізвища типу Ролоб і Холоб угорці записують як одне 
прізвище - Holod, так само як прізвища Хозян та Хохян записують однаково
- Kohan.

Це робиться тоді, коли в угорських запозиченнях із західноєвропейських 
мов задньоязиковий х нинішній угорський правопис (A magyar nyelv 
heiyesiras szabalyai, 47) рекомендує транслітерувати латинським диграфом 
ch: aimanach, mechanikus, monarchia, technika. Тому вважаємо, що угорська 
орфографія могла б використати різні графеми (h і ch) для відтворення 
несиметричної опозиції українських приголосних фонем /г/ /х/, чим не 
допускала б небажаної їх нейтралізації.

Сучасне угорське письмо вже має усталені еквіваленти для кириличних 
диграфів дь, ть, нь (пор. укр. Зябробь, Лню/иь, Кмянь - уг. Zabrody, Lyikoty, 
Umany). Однак в угорському алфавіті відсутні спеціальні графеми для 
транслітерації українських диграфів ль, рь, зь, ць, сь і триірафа дзь. Власне, 
для диграфа ль в угорців є традиційний диграф Іу, однак він там читається 
не як пом'якшений середньоязиковий л', а як звичайний середньоязиковий 
j (Zapolyi, Szekely, Szombathely). Тому для позначення палатальності ль 
(в усіх позиціях) доводиться шукати альтернативний засіб. Скоріше, цим 
засобом мав би стати не іпсилон, а угорська літера j. У такому разі 
українські назви типу Олькя, Р#2яль, Тернопіль передавалися б за тим же 
принципом, що й російські назви Добролюбов Сережя (Dobroljubov, 
Szerjozsa), тобто через йотацію: Buljba, Korolj, Ljaijka, Chveljovej.

Імовірно, літеру j для позначення м'якості доцільно застосувати також 
при транслітерації українських графем л ', р ', з ', ц ', с ', дз' (наприклад, 
Дузь - Duzj, Донець - Donecj, Русь - Rusj, Дзьобяк - Dzjobak), у тому числі 
й для тих випадків, коли м'якість цих приголосних українці позначають 
йотованими буквами я, ю (Длліимн - Bljdsin, Бурлк - Burjdk, Голдмїмн - 
Holjatin, Рорлни - Horjani, Ррицюк - Hricjuk, Дздл^кя - Dzjamka, Дзюбя - 
Dzjuba, Здп?юк - Zjatyuk, Зюзл - Zjuzja, /еясюк - Ivaszjuk, 7зюл̂  - Izjum, 
/здсляе - Izjasziav, Хоцюбмнськмм - Kocjubinszkej, Хрямнднмцд - Krejnyanicja, 
Хучердемй - Kucserjavej, Десд - Leszja, Лозднське - Lozjanszke, Дюбя - 
Ljuba, Мязю/ия - Mazjuta, Мялд/яко - Maljatko, Мялюк - Maljuk, Мянбзюк
- Mandzjuk, /Тлюіц - Pljuscs, 77олдк - Poljak, Рдбоюнь - Rjabokiny, Рюрик - 
Rjurik, Солднмк - Szoljanik, Слюнченко - Szljuncsenko, Хяллякя - Chaljavka,
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Z/юяя - Cjupa), хоч перераховані пом'якшені приголосні угорській мові не 
властиві.

Зняття палатальності з українських приголосних л ', р ', з \  с ', дз^ 
при угорському відтворенні українських онімів привело б до масового 
нерозрізнення українських прізвищ типу Діляк - Бїдяя, #бй%?як - Ясбярлк, 
Ляяря - Ля^рья, Ммз - Мизь, - 77рн%ь, 77^трус -
Петрусь, Сусю? - С^ськр, Тудз - Гудзь. Альтернативним засобом ліквідації 
омонімічної ситуації міг би бути й іпсилон, але його застосування в ролі 
знака м'якшення потягло б за собою необхідність переглянути способи 
транслітерації запозичень із інших мов, які вже набули певної стабільності 
в угорців.

Невдалим у сучасному відтворенні українських власних назв гео
графічними засобами угорського письма є те, що принципи транслітерування 
не завжди вмотивовані. Так, угорський алфавіт має 14 літер для позначення 
голосних звуків. Однак для відтворення російського голосного заднього 
ряду в назвах типу Александр, Державин, Дязянь, Максим правописні 
законодавці вибрали не угорське а, а взяли чомусь голосний а (АІе- 
kszandr, Gyerszavin, Kazany, Makszim). Цікаво, що виняток із цього 
загального правила адаптації діючий угорський правопис робить тільки 
для російської морфеми -град (Vorosilovgrad, Leningrad) та для псевдоніма 
Sztaiin.

Цю правописну норму сучасні угорські редактори переносять також 
на українські власні назви, у зв'язку з чим з'являються досить несподівані 
відтворення типу: Zajac, Zakarpattya, Lazarenko, Nagyija, Okszana, Poltava, 
Szpartak, Franko, Hrescsatik, Harkov.

Як нам здається, українському голосному а, як і а російському, в 
артикуляційному та в акустичному відношеннях відповідає не угорське а, 
а угорське а. Тому природнішим було б транслітерувати українські назви 
як Zajac, Zakarpattya, Ldzarenko, Nadyija, Okszana, Poltdva, Szpartdk, Frdnko, 
Hrescsatik, Charkiv.

Посереднім доказом на користь більшої подібності українського а до 
а угорського можуть бути численні лексичні запозичення, у яких слов'янське 
а майже регулярно (за винятком флексійного а) адаптувалося в угорській 
мові як фонема a: Aladdr, Bogdany, bodndr, Zdhony, zdlog, kalapdcs, kovdcs, 
kozdk, koibdsz, iapdt, Ldszlo, mdk, mdina, mocsdr, palinkd, pdica, pdsztor, 
rdk, ruszndk, sziovdk, takdcs, ukrdn, csaldd.

Є у відтворенні українських онімів і такі питання, яких шляхом 
транслітерування не розв'язати. Це стосується, наприклад, позначення 
прихованої м'якості українських приголосних перед голосним і (напр., 
Олйнмк, /йудїлля, 77ояиля). Оскільки палатальності приголосних перед і 
український правопис не фіксує, угорець не завжди знає - відтворювати її 
чи ні. Він не знає, вживати іпсилон чи йот перед і в онімах типу Зїямнськмм,
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Яалодй, Лїся^ськя, Жжии, Рїчкя, Сфий, Пкмч чи ніяк не позначати цю 
м'якість. Тому угорець, як і англієць, німець, француз чи італієць, у подібних 
випадках змушений удаватися до транскрибування, якщо не бажає спо
творення вимови українських назв.

Транскрибування при відтворенні наших назв необхідне також у 
випадках, за яких українці, наперекір здоровому глуздові, відмовилися 
позначати історично вмотивовану м'якість фонеми /н '/ перед прикмет
никовим суфіксом -ський (пор. прикметники Волинський; Яярясяіенсьяий, 
Имянський). На нашу думку, в таких випадках угорці мали б позначати 
іпсилоном м'якість нашої фонеми н'. ChTKe:Voiinyszk6j, Korosztenyszkdj, 
Kubanyszkdj, Umdnyszkdj.

Чи не єдиним випадком, у якому таке зняття доцільне, - це м'якість 
свистячих між приголосними, передусім у прикметникових суфіксах -ський, 
-цький, оскільки його звукове відтворення становить значні артикуляційні 
труднощі для угорця. Отже, оніми типу Лрс^иснчу^ький, Любяч^ський, 
Слов'янськ у такому випадку відтворювалися б як Kremencsuckdj, 
Ljubacsivskdj, Slovjanszk.

Аналогічні ребуси доводиться розлущувати угорцеві також при 
відтворенні української фонеми /ґ/. Оскільки вживання української 
реабілітованої букви ґ у власних назвах дотепер чомусь ніким не регу
люється (дозволяється вимовляти і Гданськ, Гданськ, Гренландія, Ґренландія), 
то угорцеві доводиться діяти на власний розсуд, коли треба записувати 
українські оніми типу Балеґа, Ґаничі, Гараґонич, Ґоронда, Ґренджа- 
Донський, Ґулей, Іванеґа та ін.

Нічого не сказано в чинних посібниках щодо того, як саме відтворювати 
українські написання з апострофом, хоч таке роз'яснення для неукраїнців 
потрібне; адже апостроф не позначає жодного звука, а тільки служить 
показником роздільної вимови, сигналізатором того, що після твердого 
приголосного слідує йотація. В угорському письмі ця йотація має поз
начатися літерою j: Б^з^м'яикя - Bezimjdnka, Без'язичний - Bezjazicsnej, 
йозз'бйняння - Vozzjednannya, В'юн - Vjun, Дам'янй - Demjdnyiv, З'йаяик 
- Zjidenik, Йдм'янаць - Kamjanecj, Луб'янки - Lubjdnka, Дук'янеякя - 
Lukjdnenko, Мяр'янмкя - Marjdnivka, Мїзюф'я - Mizshiija, Яяд'ярна - 
Nadjame, 77'я/яячаняр - Pjatacsenko, 77Мюм'я;я - Pidkovjdt, Сжм'янськ - 
Szlovjdnszk, 7ярф'яна - TorQane.

Ми відзначили тільки частину нерозв'язаних питань, які чекають на 
особу, котра візьметься відтворювати українські власні назви засобами 
угорської графіки. А відтворювати їх треба вже сьогодні, коли Україна 
нарешті здобуває державність, коли між Україною та іншими державами 
світу починають установлюватися багатосторонні економічні, політичні 
та культурні взаємини, а українська мова починає посідати належне їй 
місце в багатонаціональному світі.
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Викладені нами думки - це лише особисті міркування. Ми зовсім не 
збираємося нав'язувати комусь, скажімо угорській правописнії! комісії, нашу 
волю. Але не приховуємо, що були б задоволені, якби угорці (бодай угорці 
України, а їх і 60 тисяч) познайомилися з тим, як бачаться і як ква
ліфікуються українсько-угорські міжмовні та міжнаціональні зв'язки з 
позицій україніста.

Ми виходимо з того, що кожна графічна копія української назви 
повинна забезпечувати ідентифікуючу функцію такою мірою, як це робить 
і першотвір, тобто назва-оригінал. Отже, кожна з графем угорської копії 
має відтворювати всі диференційні та інтегральні ознаки відповідної фонеми 
української мови, навіть ті, які для угорської фонетичної системи є 
іррелевантними. В іншому випадку копія не виконає індивідуалізуючої 
функції. Разом із цим пропонована угорська графічна копія української 
назви не повинна нав'язувати угорській графічній системі невластиві їй 
графеми чи графемосполуки для позначення специфічних ознак української 
фонетичної системи.

Отже, наші рекомендації не спрямовані на руйнування національних 
традицій угорської орфографії, не йдуть урозріз із традиційною угорською 
артикуляційною базою та з фономорфемною структурою угорського слова. 
Рекомендовані нами угорські написання онімів не повинні перевищувати 
звукових і графічних можливостей угорської мови. В іншому випадку ні 
угорська мова, ні угорський народ наших рекомендацій не прийме.

#!КО (Одеса)

ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВЛАСНИХ НАЗВ 
РОМСЬКОЮ мовою

Закони України «Про мови в Україні», «Про національні меншини» 
та деякі інші створили вихідні правові засади для відродження та 
функціонального розвитку ї ромської (циганської) мови, що є рідною для 
переважної більшості ромського населення України (47917 - за переписом 
і 989 р., за оцінкою на 1993 р. - близько 60 тис.) Перший крок на цьому 
терені - створення писемної ромської мови, оскЬіьки сьогодні вона існує 
як виключно розмовна (і не має, до речі, навіть спільнодіалектного 
розмовного «стандарту»; в Україні представлені принаймні 6 діалектів). 
Письмо (та унормування через письмо) у сучасних умовах розселення ромів 
в Україні, зважаючи на дуже високий наш, як не соромно, рівень 
неписемності й неосвіченості, є єдиним можливим шляхом до впровадження 
ромської мови у шкільну освіту, до видання періодики, книг, тобто - згодом 

до літературної ромської мови.
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Для розгляду й обговорення пропонується частина з «Правил від
творення українських власних назв ромською (циганською) мовою» як 
складової частини проекту «Правил ромської орфографії та правопису», 
що його зараз розробляю. Ці «Правила...» містять докладний опис засобів 
передачі ромською мовою українських власних назв - антропонімів і 
топонімів*.

Ромська абетка (йдеться про діаспору), має в Україні кириличний та 
латинський варіанти.

і. Український і ромський алфавіти
Аа Бб Вв Гг Ґґ Аа Н !j Ыы/Yy Ее Оо Уу/Uu
Дц Ее Єє Жж Зз Кк КІкІ Гг/Gg Rh
Ии Іі Йй Кк Лл Пп/Рр ПІпІ/РІрІ Бб/ВЬ
Мм Нн Оо Пп Рр Т т т  т іт і/т м Дд/Dd
Сс Тт Уу Фф Хх Cc/Ss Зз/Zz
Цц Чч Шш Щщ ь Фф/Ff Вв/Vv Ww
Юю Яя Ш ш /^ Жж/%?

Чч/?$ ЧІчІ/QIgI ЖІжІ/ZIzI (D6)
Хх/Хх Цц/Сс
М м/Мт Нн/Nn Лл/И Pp/Rr P p / R r

II. Передача українських звуків
2.1. Голосні
2.1.1 Звуки [а], [е], [о], [у] передаються:
а) літерами а, е, о та у//и на початку слова, після твердих приголосних 

та після голосних: Алушта Алушта Alu$ta; Одеса Одеса Odesa; Умань Умані 
Umani; Реут Реуто Reuto.

б) буквосполученнями ja, je, jo, jy//ju після м'яких приголосних та 
звука [j]: Яків JaKOBO Jakovo; Євген JeBreHO Jevheno; Йосип Jocbmo Josypo; 
Юхновський JyxHOBecKO Juxnovesko^niB Т}ачіво; Марія Mapija (і Map'ja).

2.1.2 Звук [і] в усіх випадках передається літерою їі: Львів Л]віво Ljvivo; 
Іван Івано Ivano; Інгул Інгулі Inguii; а після [j] (літера ї) - буквосполученням 
ji: Київ Кьціво Kyjivo; Ізмаїл Ізмаіло Izmajilo.

2.1.3 Звук [ы] в усіх випадках передається літерами ы//у: Київ КЦіво 
Kyjivo; Вінниця Віннмща Vinnycja; Житомир Жытомыро %ыЮтуго.

2.1.4 Звук [j] в усіх випадках передається літерою Jj: Майя Maja Maja; 
Йосип Jocbmo Josypo; Сергій Ceprij Serhij.

2.2. Приголосні звуки передаються:
[b] Б б В b Броска Броска Broska;
[v] В в V v або w Віктор Вікторо Viktoro, Ворскла Ворсклі Vorskii, 

Канів KaHiw/Канів Kaniw/Kaniv;

* Головним принципом відтворення українських власних імен (як і будь-яких 
іншомовних) є принцип практичної транскрипції, тобто ромське письмо відбиває 
реальну вимову українських власних імен. Усі винятки - яких уникнути неможливо - 
позначені в тексті і мають пояснення.
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[h] R h Ганна Нанна Hanna, Георгій ReopRijo Heorhijo, Горинь RopbiHjo 
Horynjo;

[ g ] T r G g
[d] Д д D d Дорош Дорошо Doro$o;
[X] Ж ж ^  ? Жлуктенко Жлуктенко ^luktenko;
[z] 3 з Z z Збруч Збручі Zbru$i;
[l] Л л L 1 Любов Лjyбow Ljubow;
[m] M м M m Матяж Ма^ажо Matja?o;
[n] H н N n Ганна Нанна Ranna;
[р] П п P p Петро Петро Petro;
[г] P p R г Моршин Моршыно Mor$yno
[s] С c S s Стрий Стрыц Stryj; ^
[t] T т T t Тетяна Тесана Tetjana
Сполучення звуків [t] і [x] передається літерою ті/tl Тхор ТІоро ТІого;
[f] Ф ф F f Федір Федіро Fediro;
[х] X х Харитон Харітоно Xaritono;
[с] Ц ц С с Цебриково Цебрыково Cebrykovo;
[б] Ч ч д Черемош Черемоші (егето$і;
[s] Ш ш $ $ Шепета Шепета §epeta;
[sc] Шч шч (mj) §$ ($j) Пащенко Пашченко/Паш]енко Pa^genko/

Pa$jenko.
2.2.1 М'якість приголосних (тобто перед літерами є, ю, я, сполученням 

ьо, перед м'яким знаком ь) передається завжди літерою j, м'якість 
приголосних перед і передається самою літерою і.

2.2.2 Подвоєння приголосних передається на письмі: Запоріжжя 
Запоріжж]а Zapori%ja, Вінниця Вінньїціа Vinnycja, Ганна Нанна Ranna.

2.3. Назви, що в українській мові пишуться з апострофом, ромською 
мовою передаються без апострофа, але й написання з апострофом 
припустиме: Анан'їв Анан^во Ananjivo (Анан'.рво Anan'jivo).

НІ. Загальна таблиця українсько-ромських літерних відповідників
а = а, аи = 3J н = н n
б = б Ь о = 0, ьо =
в = в V W п = п р
г = h пх -  пї рі
 ̂= g р = р г

Д = Д d С = С S
дж = ж т -  т t
дз = дз dz тх -  ті И
е = е, ей = ej у = у U
є = je ф = ф f
ж  -  ж ^ X = X
3 = 3 Z ц = ц с
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И = Ы у ч = ч $
і = і ч х  = ЧІ $1
й = j, йо = jo ш = ш $
ї = ji щ = шч (цц) $$ ($j)
к = к k ь = (j), ьо= jo
кх = кі kl ю = jy ju
л = л і я = ja
м = м m

IV. Передача граматичних особливостей 
українських власних імен у ромській мові

4.1. Імена чоловічого роду можуть приймати закінчення -о, якщо в 
українській мові вони закінчуються на приголосний звук: Іван Іван і Івано, 
Пилип Пылып і Пылыпо, Олег Олей і Oneho. Імена чоловічого роду на -й 
пишуться без закінчення -о: Сергій Cephij Serhij, Олексій QneKcij Oleksij, 
Андрій Андрц Andrij.

4.2. Імена чоловічого та жіночого родів, що закінчуються на голосний 
звук, зберігають його або змінюють на -о та -і відповідно: Микола Мыкола/ 
Миколо Mykola/Mykolo, Ольга Qnjha/C^jhi Oljha/OIjhi, Надія Надца Nadija, 
Надя Наді Nadi.

4.3. Багато чоловічих та жіночих власних імен в українській і ромській 
мовах мають спільне джерело походження/запозичення, але відмінну звукову 
форму: Олександр - Лекса, Сергій - Серго, Микола - Ніко, Георгій - Jopri, 
%орді тощо. У таких випадках треба і в ромському письмі залишати 
українську форму імені.

4.4. Українські імена по батькові, оскільки такі не існують у ромській 
системі йменування людей, передаються розташуванням «власне ім'я + 
прізвище + кома + ромська форма на -ко/-кі»: Вікторо Кнышо, Нікоско; 
Лекса Пушкіно, Сергоско; Віра Дорошенкі, Володьіммроскі; Наталі 
Хме^нмцкі, Харлампцоскі.

4.5. Українські прізвища передаються так:
4.5.1 Прізвища на -ко чоловіків зберігають закінчення -о: Коваленко 

Коваленко Kovalenko.
4.5.2 Прізвища на -ко жінок пишуться із закінченням -І: Коваленко 

Коваленкі Kovalenki.
4.5.3 Прізвища на -ко у множині пишуться із закінченням множини 

-е: Коваленки Коваленке Kovalenke.
4.5.4 Прізвища на -ськийЛська, -цький/ цька пишуться -ско/скі та - 

цко/-цкі відповідно, коли перед цими суфіксами є голосний звук, і -еско/- 
ескі, -ецко/-ецкі відповідно, коли перед цима суфіксами стоїть приголосний 
звук: Черкаський Черкаско ( e r k a s k o ,  Потоцька Потоцкі P o t o c k i ,  
Юхновський JyxHOBecKO J u x n o v e s k o .

4.5.5 Прізвища на -ів передаються написанням через -iw/-iwo: Гринів 
йрьініїу Hryniw.
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