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П

равописна дискусiя в Українi триває
давно, однак очевидних позитивних результатiв вона досi не дала, а, здається, навпаки,
породила ще бiльше рiзноголосся щодо шляхiв
удосконалення правописної системи сучасної
української лiтературної мови. Негативним моментом у нiй, на нашу думку, було те, що вченiмовознавцi вiдразу не вiдмежувалися вiд численних виявiв усезнаючого дилетантизму, якому
надали трибуну засоби масової iнформацiї, через
що змушенi були витрачати зусилля на спростування фантасмагорiй, витворених розпаленою
уявою невiгластва. Справжня ганьба для нашої
сучасної культурної ситуацiї в тому, що чи не
найактивнiшу участь в «обговореннi» проблеми
взяли чужомовнi засоби масової iнформацiї, де
авторами виступали люди, що, живучи в Українi, розмовляють мовою iншої держави й уважають для себе морально припустимим менторствувати в українськiй культурi.
Однак i в самому середовищi українських мовознавцiв одностайностi немає. Чому? Для нас
цiлком очевидно, що глибинною причиною незгод пiд час обговорення правописної проблематики є те, що насправдi вона виявила той рiвень
проблем сучасної української мови, який стосується не окремих питань правопису як такого, а
певних аспектiв її подальшого розвитку як системи загалом. У схожiй культурнiй ситуацiї початку
ХХ ст. видатний український мовознавець
С.Смаль-Стоцький писав: «Коли б у нас були розслiди iсторiї української письменної мови, як вона, почавшись вiд Котляревського, на цiлiй етнографiчнiй територiї українського народу в 19-му
столiттю укладалася, чиї i якi в нiй слiдно впливи,
як вона з-пiд чужих впливiв визволялася, в якi
шати чи чужi лахи прибиралася, в якому станi
внаслiдок цього всього вона тепер находиться, то
аж тодi показалася б вона нам не в кривому дзеркалi i ми навчилися б на хиби нашої письменної
мови i її правопису бути вирозумiлими, та про цю
письменну мову i про її правопис судити без того
завзяття, яке бачимо в пiднятому в останнiх часах
правописному питаннi» [9; 3]. Неупереджена
оцiнка деяких етапiв розвитку української лiтературної мови й нинi залишається актуальною;
зокрема це стосується часiв пiдрадянського її
iснування.
Усiм бiльш-менш обiзнаним вiдомо, що прихильники правописних змiн в основному спираються на правописну систему, вироблену в «Ук– 33 –

раїнському правописi» 1928 р. i доволi рiзко
змiнену в деяких її аспектах в «Українському
правописi» 1933 р., який став визначальним у
виробленнi правописних норм української мови
впродовж наступних десятилiть; саме на цю, теж
уже традицiю, покликаються їхнi опоненти. Про
обсяг запропонованих змiн можна дiзнатися з
докладної статтi В.Нiмчука «Проблеми українського правопису в ХХ ст.», що є пiслямовою
до проекту найновiшої редакцiї «Українського
правопису» [5; 242–333]. Автор пiслямови так
формулює методологiчнi принципи, якими керувалася група науковцiв, що обстоює доконечнiсть внесення змiн у нинi чинний правопис:
«Звичайно, правопис 1928 р. не був iдеальним,
але змiни в ньому в умовах тоталiтаризму не завжди були його вдосконаленням, а окремi модифiкацiї… були прямо деструктивними, бо
зачiпали природну, вiками сформовану систему
української мови» [5; 276]. Уважаємо, що саме
аналiз сучасних правописних норм iз погляду
їхньої вiдповiдностi системi української мови
тiльки й може мати доказову силу з приводу тих
чи тих правописних пропозицiй. Українська мова, звичайно ж, розвивалася й у пiдрадянськi часи, але тут треба чiтко розрiзняти, що є iманентним розвитком мови як самодостатньої системи,
а що є свiдомим формуванням її лiтературнонормативного стандарту, у тому числi тих його
аспектiв, якi безпосередньо залежать вiд прийнятої правописної системи. Адже неможливо не
погодитися з В.Нiмчуком, який пише: «Дбаючи
про орфографiю, дбаємо про глибиннi елементи
нашої культури. Через правопис охороняємо неповторнiсть звучання української мови, змiцнюємо її оригiнальну структуру» [5; 333]. Якщо
українськiй мовi судилося справжнє довголiття,
то кiлька десятилiть її функцiонально втятого
iснування в чужiй тоталiтарнiй системi є всього
лиш епiзодом, якому навряд чи варто приписувати цiннiсть української культурно-iсторичної
традицiї. В умовах чужоземного поневолення
нацiональну традицiю творить опiр йому, а не
компромiс iз ним. Стверджуючи це, ми, однак,
далекi вiд намiру вiдкидати в українськiй культурi те, що просто силою iсторичних обставин
припадає на пiдрадянськi часи. Отже, правописнi проблеми, на нашу думку, будуть задовiльно розв’язанi лише тодi, коли сучасна українська мовознавча наука знайде в собi
мужнiсть неупереджено продискутувати набага-
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то складнiшу проблему характеру тих змiн в українськiй лiтературнiй мовi, яких вона зазнала в
перiод приблизно 1930–1990 рр.
Предметом розгляду в нашiй статтi буде в основному прийняте сучасними українськими правописами правило про спосiб передачi засобами українського алфавiту європейського h в iншомовних запозиченнях, оскiльки це питання порушували чимало
учасникiв дискусiї, але воно так i не знайшло належного висвiтлення нi в проектi найновiшої редакцiї
«Українського правопису», нi в пiслямовi В.Нiмчука.
Увага дискутантiв зосередилася лише на способi передачi засобами української мови європейського g.
Запропоноване щодо цього правило є, очевидно,
палiативним, див.: «1. Лiтеру g, яка у вiдповiдних мовах позначає дзвiнкий проривний звук 8, у загальних
назвах та у власних географiчних назвах на письмi передаємо буквою г: агент, агiтатор, агресiя, багаж, газ,
гараж, гарантiя…; Англiя, Бельгiя, Гамбiя, Гвiнея, Гренада… 2. У власних назвах людей (iменах, прiзвищах)
вiдповiдно до g у мовi-джерелi напишемо 8, а
вiдповiдно до h – г: Вер8iлiй, Pеор8 Вiльгельм, Фридрих
Ге8ель, Pеор8 Фридрих Гендель, Васко да Pама…» [18;
149]. Непослiдовнiсть цiєї правописної рекомендацiї
зумовлена, на нашу думку, тим, що автори проекту не
вiдповiли (очевидно, насамперед собi) на радикальне
питання про мiсце у фонологiчнiй системi української мови проривного [A]. У своїй статтi щодо цього
В.Нiмчук помiтно послiдовнiший, бо говорить про
дзвiнкий проривний [A] як саме про повноправний
елемент української фонологiчної системи [5;
282–295]. А якщо це так, то рекомендацiя засвоювати
з ним лише власнi назви людей, iгноруючи характер
звука в загальних та у власних географiчних назвах, є,
на нашу думку, доволi штучним ученим конструктом.
Безперечно, у сучасному українському лiтературному мовленнi проривний [A] практично вiдсутнiй, однак це має цiлком правописну причину, i про це докладно пише В.Нiмчук: «Якраз у час, коли швидко
розвивалася середня й вища освiта, вiдбувалося масове оволодiння лiтературною мовою, а словниковий
склад мови поповнювався новими iнтернацiоналiзмами, з азбуки викинуто засiб позначення окремої фонеми. А це, звичайно, мало негативнi наслiдки для
звукової системи мови. Пiд впливом друкованої продукцiї, особливо масової преси й художньої лiтератури, з “нiвельованою” однiєю буквою г почав зникати
звук [g] не тiльки з нових i новiтнiх запозичень… а й з
узвичаєних, давно засвоєних i суто українських лексем» [5; 287]. І далi спецiально про наслiдки цього для
сучасної мовленнєвої практики українських мовцiв
та їхнiх орфографiчних звичок: «Втручання в правопис державно-полiтичних сил i вiдсутнiсть букви 8 у
нашiй академiчнiй орфографiї протягом понад 50-ти
рокiв є причиною того, що нинi широкий загал не
знає, в яких iншомовних словах згiдно з орфоепiєю

(орфографiєю) мови-джерела писати г i в яких писати 8» [5; 293]. До речi, цю очевидну причину занепаду
проривного [A] констатувало й українське мовознавство пiдрадянських часiв, див.: «Іншомовнi [h] i [g] передаються на письмi тiльки однiєю лiтерою г, що веде
до нiвеляцiї вимови [g] як проривного приголосного»
[10; 145]. В.Нiмчук, на нашу думку, правильно оцiнює
перспективу розвитку української мови в майбутньому, якщо нинi визнати проривний звук [A] повноцiнним елементом фонологiчної системи української мови: «Повне повернення України в європейський культурний ареал, поновлення безпосереднiх контактiв української мови з захiдноєвропейськими врештi-решт допоможе новим поколiнням
вживати h i g в запозиченнях вiдповiдно до вживання
їх у мовах-донорах запозичень» [5; 293]. Очевидно,
саме таку перспективу розвитку української мови бачили й автори «Українського правопису» 1928 р., запропонувавши правило: «Чуже h передаємо нашим г,
що ж до чужого g, то в новiших запозиченнях його
треба передавати через 8, у запозиченнях же, засвоєних давнiше, особливо з грецької мови, вiддаємо
нашим г» [12; 64]. Цi рекомендацiї нинi можуть видатися занадто складними з погляду практичного застосування їх для сучасного мовця, який вiдповiдну лексику засвоював за iншими правилами, однак сама
суть орфографiчних пропозицiй «Українського правопису» 1928 р. доволi проста: включити звук [A] у засвоєння iншомовної лексики без будь-яких обмежень
як повноправний елемент фонологiчної системи української мови. У цьому вiн послiдовнiший за проект
«Українського правопису» найновiшої редакцiї. Ми
впевненi, що якби мовнi звички українцiв так визначалися в цьому з 1928 р., нинi цiєї орфоепiчно-орфографiчної проблеми просто не було б. Зауважимо,
проте, що як прикладне правило ця рекомендацiя теж
не була бездоганна, оскiльки вона «консервувала»
фонетичний стан ранiше засвоєної українською мовою iншомовної лексики, обсяг якої, зрозумiло, був
невiдомий. Однак можна припустити, що згодом уся
запозичена лексика була б вирiвняна орфографiчно
за принципом послiдовного розрiзнення [g] = [A] i [h]
= [г]. Зовсiм нечiтким тут було формулювання щодо
т.зв. грецизмiв. О.Синявський, один iз творцiв «Українського правопису» 1928 р., цiлком слушно зауважив, що тодiшня правописна дискусiя була, по сутi, не
так змаганням «двох правописно-мовних звичок, як
двох культурно-iсторичних впливiв» [7; 104]. Ця обставина спростовує думку про якийсь особливий статус в українськiй мовi т.зв. грецизмiв. Реальними запозиченнями з грецької мови в українську були давнi
Галилея, Голгота, Єгипет; гармонiя, граматика, огiрок
та ще деякi; решта ж т.зв. грецизмiв – це iнтернацiональна лексика (в основному рiзногалузева
термiнологiя), утворена в європейських мовах у новий час. Тому українська вимова цих слiв природно
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вiдображала не грецьку (еллiнську) вимову їх, а вимову в мовах-джерелах або в мовах-посередниках.
Саме це породило вiдмiнностi мiж схiдноукраїнською
традицiєю вимовляти, наприклад, генiй, географiя,
гiпс тощо та захiдноукраїнською – 8енiй, 8ео8рафiя,
8iпс. Якщо реальним збудником цiєї останньої були
мови польська та нiмецька, то для першої – росiйська.
До речi, усi т.зв. грецизми в останнiй засвоєнi з характерним для неї проривним [A], а вже звiдти вони надходили в українську мову з фарингальним [г] за схемою фонологiчного розрiзнення цих звукiв у генетично спорiднених словах типу гад, галка, голос, голуб, гора, город тощо. Тож невипадково саме проблема розмежування слiв за ознакою «грецьке» – «не грецьке»
виявилася, за свiдченням О.Синявського, нездоланною для творцiв «Українського правопису» 1928 р.:
«Всiм добре вiдомо, i президiя не спускала того з ока,
що походження слова – “грецьке” слово i “не грецьке”
слово – рiч часто важка навiть для спецiалiстiв-фiлологiв» [7; 107]. Отже, задовiльне розв’язання проблеми правопису iншомовних слiв потребує докладнiшого мовознавчого опрацювання проблеми iншомовної
лексики в нашiй мовi. В українському мовознавствi
чинник росiйського впливу на українську мову з тими чи тими оцiнками завжди визнавали, але вiн нiколи не був предметом наукового аналiзу.
На нашу думку, проблему передачi iншомовного
[g] засобами української мови неможливо задовiльно
розв’язати без зв’язку з проблемою передачi iншомовного [h]. Саме в цьому зв’язку, у виглядi опозицiї
[g]–[h], вона постає як проблема якостi фонологiчної
системи української мови. Адже невипадково деякi
учасники сучасної правописної дискусiї висловлювали думки про те, що iншомовний звук [h] треба
послiдовно передавати як український звук [г]. Саме
такою, як уже згадувалося, була рекомендацiя «Українського правопису» 1928 р. Проект «Українського
правопису» найновiшої редакцiї загалом цю проблему трактує тотожно, див.: «Лiтеру h … передаємо українською буквою г» [18; 150]. Проте далi у правилi
зазначено: «Згiдно з усталеною традицiєю iснують
випадки передачi иншомовного h буквою х (особливо
в словах англiйського походження): хобi, хокей, хол та
ин.» [18; 150]. І тут виникає вiдразу кiлька запитань:
1) як i коли усталилася правописна традицiя, що суперечить загальному правилу? 2) чому такий спосiб
фонетичного засвоєння iншомовного [h] стосується
насамперед англiйської за походженням лексики? 3)
якi конкретно слова стоять за багатозначним «та ин.»
у перелiку виняткiв iз правила? 4) чи взагалi можна у
правописних рекомендацiях не наводити винятки
повним списком? Адже якщо виняткiв так багато, що
перелiчити їх технiчно неможливо, то це означає, що
саме правило трактує явище недосконало. Тобто
можна припустити, що тут приховано iснує нерозв’язана мовознавча проблема. Яка?

Нi «Український правопис» 1928 р., нi «Український правопис» 1933 р. вказiвок на особливi випадки передачi iншомовного h українською буквою
х не мiстять [див.: 12; 64], [13; 63]. Уперше правило
з’являється в «Українському правописi» 1946 р. в
такiй редакцiї: «В окремих словах (особливо
англiйського походження) h передається буквою х,
напр.: хавбек, хескер, хокей, Хаггард, Хемiнгуей» [14;
102]. У такому формулюваннi воно повторене й у
другому виданнi «Українського правопису» 1960 р.
[див.: 15; 150], у трохи змiненому – в пiзнiших,
третьому (1990 р.) та четвертому (1993 р.), його виданнях щодо iлюстративного матерiалу, але залишаючись тотожним щодо самої сутi рекомендацiї,
напр.: «В окремих словах англiйського походження
h передається лiтерою х: хобi, хокей, хол; Хемiнгуей
та iн.» [17; 98].
З наведених у списках запозичених слiв першим в
українську мову потрапило, мабуть, слово сучасної
мови хокей [див.: СУМ ХІ; 112, 113]; його фiксують
уже українськi лексикографiчнi джерела, створенi наприкiнцi 1920-х рр., напр.: хокей [СЧС; 466], однак
повнiстю ця словникова стаття має такий вигляд: хокей – див. гокей [СЧС; 466], i вже з тлумаченням: гокей, англ. – 1) особлива гра…; 2) назва ковзанiв для
гри в гокей [СЧС; 112]. Див. також у «Правописному
словнику» Г.Голоскевича, укладеному, як вiдомо, за
нормами «Українського правопису» 1928 р.: хокей,
див. гокей [Голоск.; 426] i гокей, гокею (гра) [Голоск.;
78]. Цi мовнi данi ми iнтерпретуємо так, що в живому
мовленнi українцiв 1920-х рр. змагалося двi тенденцiї
щодо вiдтворення iншомовного h: за допомогою г або
х, однак тодiшнi нормативiсти корегували його за схемою h = г. Див. ще один подiбний приклад: харакiрi –
див. гаракiрi [СЧС; 464] i гаракiрi, япон. – в Японiї –
самогубство через розрiзання собi живота [СЧС; 96],
а також: харакiрi, треба гаракiрi [Голоск.; 422] i гаракiрi (япон.), не вiдм. [Голоск.; 71]; пор. сучасне: харакiрi [СУМ ХІ; 23]. Написання (i, вiдповiдно, вимова) харакiрi, хокей пiсля рекомендованих у 1920-х рр.
гаракiрi, гокей упроваджене в українськiй мовi в наступне десятилiття, див.: харакири – харакiрi [РУС37;
849], хоккей – хокей [РУС37; 853]. Безперечно, що це
було зроблено пiдо впливом сформульованої тодi радянським державно-партiйним керiвництвом доктрини про взаємне зближення мов пiдрадянських народiв, зокрема української та росiйської. Поза
сумнiвом, що цi iншомовнi слова насамперед потрапили до росiйської мови, де й набули вiдповiдного
графiчного i фонетичного оформлення, а вже потiм у
такому виглядi проникали в живе українське мовлення. За умов як цiлковитої полiтичної узалежненостi
України вiд iмперського, а згодом радянського центру, так i закономiрної за цих обставин культурної залежностi її вiд Росiї, що в мовнiй площинi дорiвнювало пiдрядностi української мови щодо росiйської,
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розумiння невiдповiдностi фонетико-графiчного
оформлення слiв у виглядi харакiрi, хокей фонологiчнiй системi української мови належало тiльки
фiлологiчнiй ученостi, а аж нiяк не стихiйному мовленню, що зазнавало русифiкацiйного тиску. Українське мовознавство до 1920-х рр., очевидно, ще мало
в собi моральнi та iнтелектуальнi сили обAрунтувати
концепцiю самостiйного шляху розвитку української
мови, не озираючись на мову росiйську. Однак сама
можливiсть вiдмiнностей мiж рос. харакири, хоккей i
укр. гаракiрi, гокей (зрозумiло, що йдеться не про цi
два конкретнi слова, а про принципи) в тодiшнiй
суспiльно-полiтичнiй атмосферi, створенiй бiльшовицьким режимом, сприймалася як загроза йому. Саме тодi українському мовознавству була вiдведена
роль «обAрунтовувати» доцiльнiсть русифiкацiї української мови, а не вивчати її.
Тi чи тi мовнi звички вимовляти слова iншомовного походження з’являються й усталюються не самi по
собi, а залежно вiд авторитетно стверджених рекомендацiй учених. Суть заторкнутої нами проблеми
стане зрозумiлiшою, коли уважнiше придивитися до
списку iлюстративного матерiалу, який наводиться
до правописного положення про спосiб передачi
iншомовного h українською лiтерою г, де серед iнших
слiв подано, наприклад, гiндi, Гельсинкi, «Гiлтон» (готель), Гелена, Горст тощо [див.: 18; 150], що суперечить мовленнєвим звичкам сучасних українських
мовцiв, якi цi слова вимовляють як хiндi, Хельсiнкi,
«Хiлтон», Хелена, Хорст та iн., адже саме в такому орфографiчному оформленнi вони траплялися їм у
безлiчi написань протягом тривалого часу. Очевидно,
новiтнi рекомендацiї таку їхню вимову не трактують
як узвичаєну. З наведеного списку лише слово у вимовi Гельсинкi стало бiльш-менш звичним вiднедавна
для мовця в Українi. Цей випадок засвiдчує елементарний для мови, що розвивається без перешкод, закон засвоєння iншомовного слова: усе починається зi
звичайного мовлення, а вже потiм потрапляє у словники тощо. Ще трохи бiльш як десять рокiв тому форма Гельсинкi була «дисидентською» альтернативою
«офiцiйнiй» формi Хельсiнкi. У такому фонетичному
оформленнi це слово вживали учасники Української
гельсинської групи сприяння виконанню Гельсинських угод у 1970–1980-х рр., а згодом було спопуляризоване в назвi активної на зламi 1980–1990-х рр.
суспiльно-полiтичної органiзацiї – Української гельсинської спiлки. На жаль, у сучаснiй українськiй
культурнiй ситуацiї iнодi доводиться елементарнi
речi тлумачити докладно. Для тих, хто звик за
росiйським зразком Хельсинки по-українськи повторювати Хельсiнкi, форма Гельсинкi й досi видається
мовною дивовижею: мовнi стереотипи можуть бути
доволi стiйкими. Однак цiлком прийнятним для сучасної мовної свiдомостi є давня назва столицi
Фiнляндiї Гельсингфорс, що й у мовi росiйськiй теж

звучала як Гельсингфорс. Бiльше того, коли в серединi
ХХ ст. росiйська мова допускала вимову Гельсинки, то
й українська його вимова Гельсiнкi [див.: РУС48; 77] не
викликала жодних заперечень. Хоч як це прикро,
культурно-iсторична пам’ять сучасного українського
iнтелiгента рiдко коли сягає такої «сивої» давнини,
що вимiрюється кiлькома десятками рокiв. Тим часом джерело середини ХХ ст. фiксує не лише рос.
Гельсинки з українським вiдповiдником Гельсiнкi, а й
наочно демонструє, як поява в росiйськiй мовi форми
Хельсинки тут-таки зумовлює вiдповiднi змiни в мовi
українськiй – Хельсiнкi [див.: РУС48; 756]. Окремого
коментаря варте також слово сучасної мови гiндi, що
в такiй вимовi суперечить ще досi поширеному в українському лiтературному мовленнi хiндi, яке збiгається з рос. хинди. Уперше в новiтнi часи однозначнiсть у написання (i вимову) цього слова внiс «Український правопис» 1990 р. [див.: 16; 103]. У такому
фонетичному оформленнi вiдтодi його фiксує й українська лексикографiя: гiндi [див.: ОС94; 149], однак
ранiше тут допускалася варiативна орфографiя, див.:
гiндi i хiндi [ОС77; 147], хiндi i гiндi [ОС77; 812]. Див. також дуже показове з погляду реального словокористування в пiдрадянськi часи оформлення словникової статтi хiндi, гiндi [СУМ ХІ; 74] з iлюстрацiєю з мовознавчої працi: «У самiй Індiї… вважають, що хiндi
(видiлено нами. – В.З.) й уряду – двi рiзнi мови… [там
само]. Динамiку цього процесу, як вона представлена
в українськiй лексикографiї, можна спостерiгати в такому виглядi: хинди – гiндi [РУС48; 756] (1948 р.) –
хинди – гiндi, хiндi [РУС ІІІ; 621] (1969 р.) – гiндi, див.
хiндi [РУС ІІ; 71] (1971 р.) – хiндi, гiндi [СУМ ХІ; 74]
(1980 р.). Безперечно, правописне гiндi (1990 р.) спричинене не змiною в реальнiй вимовi його українськими мовцями, а змiнами в суспiльно-культурному
життi України кiнця 1980-х рр., коли про проблеми
розвитку української мови стало можливим задумуватися, не боячись репресивних санкцiй радянських
державно-партiйних органiв, цього визначального
«культурного» чинника в пiдрадянськiй Українi.
Однак чи можна вважати задовiльно розв’язаною
правописну проблему, якщо одному чи кiльком словам у загально сформульованих правописних рекомендацiях повертають давню орфографiчну форму,
яка вже встигла зайти в суперечнiсть iз новiтнiми
мовними звичками принаймнi бiльшостi українських
мовцiв? Чому гiндi краще за хiндi або чому Гельсинкi
вiдповiднiше за Хельсiнкi? Цiлком очевидно, що цю
проблему треба насамперед розв’язати методологiчно, адже iншомовна лексика в українську мову
продовжує надходити i буде надходити далi. Списковим способом її розв’язати неможливо. Хитання у виборi способу передачi iншомовного h триває. Наприклад, проект «Українського правопису» найновiшої
редакцiї рекомендує писати слово голдинг [див.: 18;
150], тим часом у новому «Словнику iншомовних
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слiв» воно має вигляд холдинг [СІС; 964], що повторюється i в похiдному холдинг-компанiя [СІС; 964]. Те
ж саме спостерiгається, скажiмо, у рiзному озвученнi
нового запозичення гобiт або хобiт. Причому, незважаючи на появу ще 1992 р. українського перекладу
О.Мокровольського вiдомого роману англiйського
письменника Дж.Толкiна «Гобiт, або Мандрiвка за
Імлистi гори», де вперше з’являється химерна iстота
гобiт, назва якої є результатом авторської мовотворчостi, в сучасному українському живому мовленнi
(чомусь?) переважає форма цього слова у виглядi
хобiт. Найновiше правописне правило не дає
вiдповiдi на питання, що повсякчас постає перед українським мовцем, як правильно писати (i вимовляти) численнi новiтнi запозичення: гакер чи хакер,
гард-рок чи хард-рок (адже є в українськiй мовi давнє
запозичення того самого кореня з нiмецької гарт),
гiп-гоп чи хiп-хоп, гiт чи хiт, гобi чи хобi, гук чи хук
(пор. з давнiм запозиченням в українську мову того ж
кореня з нiмецької гак), Рудольфiнергауз чи Рудольфiнерхауз (адже є блокгауз, пакгауз, цейхгауз) та
багато iн., що їх абсолютна бiльшiсть українських
мовцiв засвоює у другому з наведених варiантiв. Виходить, що правописне правило суперечить узвичаєнiй мовнiй практицi українцiв. Проте неупередженому поглядовi доволi легко помiтити джерело цiєї
суперечностi: якщо правописна рекомендацiя вiдтворювати iншомовне h українською лiтерою г Aрунтується на розумiннi близькостi фонологiчних характеристик вiдповiдних звукiв європейських та українських мов, то сучасна українська мовна практика
зорiєнтована на спосiб засвоєння цього звука в
росiйськiй мовi, котра європейський звук [h] адаптує
як рос. [х]. Повторимо, що т.зв. iншомовна лексика в
українськiй мовi впродовж тривалого часу реально
засвоювалася не як англiцизми, галлiцизми, германiзми тощо, а як русизми – у такому фонетичному
оформленнi, якого вона набувала в росiйськiй мовi,
вiдповiдно до її фонологiчної системи. Саме у вiдмiнностi фонологiчних систем цих двох близькоспорiднених мов i криється проблема, що є предметом
нашого аналiзу.
Стосовно засвоєння iншомовних слiв з h, то слiд
брати до уваги, що українська мова у своїй фонологiчнiй системi має фарингальний звук [г] та задньоязиковий [х], що, як бачимо, виступають у цiй ролi
конкурентами. Очевидно, треба проаналiзувати спосiб артикулювання цих звукiв української мови, щоб
виявити, який iз них є вiдповiднiшим для передачi
iншомовного [h]. Згiдно iз сучасною науковою
оцiнкою, український звук [г] за способом творення є
шумним щiлинним дзвiнким, а звук [х] – шумним
щiлинним глухим [див.: 11; 91]. Крiм ознаки за
дзвiнкiстю/глухiстю, розрiзняються вони за активним мовним органом, що бере участь у їхнiй артикуляцiї; при цьому приголосний [г] є глотковим, а [х] –

задньоязиковим [там само]. Щоб уникнути термiнологiчних непорозумiнь, зазначимо, що термiн «глотковий» є тотожним iз термiном «фарингальний»
[див.: 10; 176]. «Фарингальний приголосний твориться внаслiдок звуження, що виникає в порожнинi глотки завдяки руховi кореня язика назад i зближенню
його з її задньою стiнкою, а також внаслiдок скорочування м’язiв задньої стiнки глотки» [10; 132]. Натомiсть «звук [х] … вимовляється при зближеннi задньої частини спинки язика з заднiм краєм твердого
пiднебiння i сумiжною з ним частиною м’якого
пiднебiння, внаслiдок чого утворюється щiлина. Шуми виникають внаслiдок тертя повiтря об краї цiєї
щiлини» [11; 83]. Європейський же, зокрема англiйський, звук [h] рiзнi фонетисти трактують по-рiзному; однi вченi вважають його гортанним, iншi – фарингальним [див.: 2; 35], однак останнiм часом його
трактують як фарингальну фонему [див.: 19; 22]. Наголосимо ще раз, що мова тут не йде про власне
англiйський звук [h]; тотожним iз ним щодо артикуляцiї є, наприклад, i нiмецький [h], який Л.Щерба
вважав нижньо-фарингальним [див.: 2; 35]; це взагалi
стосується й iнших мов. Той факт, що українська мова у ХХ ст. слова типу хавбек, хобi, хокей тощо засвоїла зi звуком [х], пояснюється аж нiяк не артикуляцiйними особливостями англiйського [h], а тим, що
на момент їхнього запозичення в нiй самiй у ХХ ст.
з’явилася тенденцiя (про причини якої тут не згадуємо) iншомовний звук [h] передавати за допомогою [х], а не [г], як це було ранiше. Факт здебiльшого
англiйського походження такого типу запозичень
зумовлений не якiсними особливостями артикулювання англiйського [h], а цiлком нейтральними з цього погляду обставинами домiнування в цей час у свiтi
англiйської мови. Спосiб же його артикулювання характеризують так: «При вимовi [h] повiтря проходить
через гортань i глотку; задня стiнка глотки (фаринкса) звужується одночасно з легким рухом кореня
язика в напрямку глоткової порожнини» [19; 31]
(пер. з англ. – наш. – В.З.). Безсумнiвно, за способом
артикулювання англiйський [h] значно ближчий до
українського [г], нiж до [х]. За умови безпосереднього контакту мiж англiйською й українською мовами
найвiдповiднiшою тут була б фонетична кореляцiя
мiж англiйським [h] й українським [г]. Зрозумiло, що
в рiзних мовах рiдко коли бувають звуки, якi б цiлком
збiгалися за способом їхнього артикулювання, однак
повсюдною практикою сприйняття фонологiчної системи чужої мови є адаптування її вiдповiдно до артикуляцiйної бази мови-реципiєнта. Фонетичне засвоєння такого роду iншомовної лексики в українську мову вiдбувалося без уваги на фонологiчну
сумiснiсть артикуляцiйних особливостей звукiв європейських i українських, а з огляду на спосiб її засвоєння мовою росiйською. А ця остання, на вiдмiну
вiд української, не має у своїй фонологiчнiй системi
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фарингального звука, близького до європейського
[h], тому для передачi його користується задньоязиковим [х] (орфографiчно лiтерою росiйського алфавiту х). Тож пiд час вивчення iноземних мов
росiянам є потреба в методичному роз’ясненнi артикуляцiйних вiдмiнностей мiж ними, напр.: «Приголосний звук [h]. Такого звука в росiйськiй мовi немає.
В англiйськiй мовi вiн трапляється тiльки перед голосними i на слух являє собою легкий, ледве чутний
видих. На вiдмiну вiд росiйського звука [х] англiйський звук [h] утворюється без будь-якої участi язика,
тому потрiбно стежити за тим, щоб задня спинка язика не пiднiмалася до м’якого пiднебiння» [1; 41].
Хiд наших мiркувань вiд проблеми засвоєння
iншомовної лексики українською мовою привiв нас
до проблеми вивчення iноземних мов i змiсту методичних рекомендацiй для тих, хто їх вивчає. І це невипадково. Адже агентами засвоєння iншомовної лексики в будь-яку мову є освiченi люди, що, крiм
рiдної, володiють також iноземними мовами. Вiд того, за якими методиками вони вивчали ту чи ту мову,
залежить i те, як вони її чують. Вiдомо, що радянська
школа була єдиною у своїх методологiчних засадах
та методичних рекомендацiях щодо вивчення iноземних мов i вироблялися вони в єдиному центрi тоталiтарної держави, одним iз прiоритетних завдань
якої була мовна унiфiкацiя i русифiкацiя. За умов тотальної русифiкацiї неросiян нiкому й на гадку не
спадало в питаннi вивчення iноземних мов у,
скажiмо, Українi брати до уваги тi особливостi фонологiчної системи української мови, якi зближували її
з європейськими мовами i вiддаляли вiд мови
росiйської; навпаки, самi думки про це вважалися
єретичними. Інертнiсть асимiльованого мислення
провiнцiйного рiзновиду всеiмперської iнтелiгентської маси в Українi теж сприяла русифiкацiйним тенденцiям у засвоєннi iноземних мов. В українськiй
спецiальнiй лiтературi, на жаль, узагалi немає докладної характеристики способу вимови, наприклад,
англiйського [h], яка б спиралася на фонологiчну систему української мови. Занадто загально звучить таке пояснення способу вимови [h]: «Звук середнiй
мiж українськими г i х» [6; 11]. Із загальнодоступних
джерел можна здебiльшого отримати таку iнформацiю: «[h] – простий безголосий видих» [10; VІІІ],
пор.: «h – простой выдох» [4; 11] i навiть: «h – [вимовляють] як звук х (дуже слабкий)» [3; 3]. Див. також
приклади рекомендованої розмовником вимови:
How do you do!– хау ду ю ду; How are you! – хау а ю;
Hello! Hi! – хелоу, хай [там само]. Тут же виразно постає й другий аспект проблеми: до уваги зовсiм не береться факт наявностi в українськiй мовi проривного
[A], хоч його присутнiсть у нiй нiколи не пiдлягала
сумнiву, а тому англiйський [g] рекомендовано вимовляти як український [г], див.: Good morning! – гуд
монiн; Good luck! – гуд лак; Glad to meet you! – глед

ту мiт ю [там само; 7]. Цей останнiй приклад, може,
аж занадто драстичний, але вiн дуже показовий щодо
того, як українцi протягом останнiх десятилiть засвоювали європейськi мови. З цього видно, що проблема засвоєння європейського [h] нерозривно пов’язана з проблемою засвоєння європейського [g]. Потреба розрiзняти їх у запозичених словах породжує проблему вибору мiж [g] = [A] i [h] = [г] або [g] = [г] i [h]
= [х]. Практика передачi [h] за допомогою [х] послаблює позицiї [A] в українськiй фонологiчнiй системi,
хоч вiн за способом артикуляцiї тотожний європейському [g], натомiсть його роль на себе перебирає
вiдмiнний за артикуляцiєю звук [г].
Стереотип засвоєння сучасним українцем європейського [h] як [х] створений у радянськiй школi
за зразком узвичаєної такої вiдповiдностi мiж цими
звуками в росiйськiй мовi. Вiдома така практика
пiд час вивчення чужих мов, коли вимову iншомовних звукiв педагоги «ставлять» своїм пiдопiчним.
Так українцям «поставили» вимову, за якою європейський [h] дорiвнює українському [х]. У сучасному українському мовленнi можна натрапити на
речi просто разючi, що показують, як далеко зайшов цей процес. Наприклад, у живому мовленнi й
мовi української преси прiзвище Гнатишин вимовляють i пишуть як Хнатишин на тiй лише пiдставi,
що носiй його, українець у Канадi, засобами латинської графiки передає його у формi Hnatyshyn.
Значить, навiяний сучасному українцевi стереотип
сприйняття «англiйського» [h] як вiдповiдника українського [х] дуже сильний, заступає перед його
свiдомiстю розумiння того очевидного факту, що
Гнатишин – власне український антропонiм, дериват вiд Гнатиха (Гнатова дружина). Подiбне
стається з нащадком українських емiгрантiв у
Францiї на прiзвище Горiшний (пор. укр. апелятив
горiшнiй, що походить вiд укр. гора; те саме, що
верхнiй), яке латиницею передається як Horishnyj;
земляки на iсторичнiй батькiвщинi, яку вiн, мабуть,
iз душевним трепетом вiдвiдав, розгледiли в ньому
чужинця з кумедним прiзвищем Хорiшний. Виглядає так, що нинi iснує двi України: одна – Гнатишиних, Горiшних та iн. i друга – Хнатишиних,
Хорiшних etc. За iронiєю iсторичної долi, носiям
цих українських прiзвищ, щоб бути визнаними в
сучаснiй Українi як Гнатишин i Горiшний, очевидно, треба було на чужинi змiнити їх на Gnatyshyn
(Pнатишин) i Gorishnyj (Pорiшний). Як бачимо, стереотипи т.зв. освiченостi iнодi виявляються
сильнiшими за живе чуття рiдної мови, однак ми
сумнiваємося, що задовiльне пояснення цього
соцiокультурного феномену в сучаснiй Українi може належати мовознавству.
Ще одним дотичним до цiєї проблеми прикладом може бути спосiб сучасної передачi в українськiй мовi європейського жiночого iменi Hanna
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як Ханна. Деформованiй чужими соцiокультурними стереотипами українськiй свiдомостi насамперед ментально важко впiзнати тут iм’я Ганна, тотожне з українським, адже воно внаслiдок ментальної асимiляцiї українцiв панiвною росiйською культурою сприймається як соцiально «низьке» на тлi
«культурного» Анна. Комплекс нацiональної меншовартостi настроює думку сучасного українця у
фонетичнiй близькостi мiж українським Ганна i
європейським Hanna бачити не закономiрнiсть генетично спорiднених мов, виявом чого насправдi
воно i є. Нi, для нього це навiть не курйоз якогось
вигадника-українофiла; це – скандал, пiдступ, адже
такого не може бути, згiдно з неспростовним аргументом, що такого бути не може взагалi.
Мовознавчi проблеми, звичайно, є похiдними
вiд соцiокультурних проблем, проблем ментальностi. Стосовно ж обговорюваної, усе таки мовознавчої, проблематики згаданi вище приклади сучасного українського мовлення є чи не найкращим доказом того, як шляхом вiдповiдних методичних рекомендацiй можна деформувати мовний слух цiлої
нацiї. Пiсля цього, звичайно, слова типу гаракiрi,
гобiт, гокей, голдинг тощо видаватимуться курйозами абстрагуючої фiлологiї на тлi звичних харакiрi,
хобiт, хокей, холдинг i т.iн.

Явище русифiкацiї української мови мало просто декларувати: те, що колись було подвигом, нинi
стає просто риторикою. Науковий пiдхiд до проблем українського моворозвитку вимагає виявлення
й вилучення з живої тканини української мови тих
деструктивних елементiв, внесених у неї в добу її
насильницької нiвеляцiї, що породили й далi пiдживлюють хаотизацiю внутрiшньосистемних процесiв
у нiй. Проблема методологiчно правильного
розв’язання способу адаптацiї в українськiй мовi
iншомовної лексики з [g] i [h] – актуальна. На нашу
думку, задовiльно її можна розв’язати не палiативним способом складання нiколи не повних спискiв
слiв у правописних правилах, а визначенням мiсця
у фонологiчнiй системi української мови звукiв [A],
[г] i [х], а також їхньої якiсної кореляцiї з європейськими [g] i [h]. Як виглядає, українське мовознавство не змогло дати навiть iнтерпретацiї цьому явищу, без чого, на нашу думку, немає жодних пiдстав
говорити про якусь усталену традицiю. Традицiї
витворюються внаслiдок органiчного розвитку
нацiональної культури, яка сама себе адекватно
оцiнює й iнтерпретує. Незрозумiле ж у нiй для неї
самої – не традицiя, а точка конфлiкту. Конфлiкту,
який, проте, можна зняти адекватним тлумаченням
явища.
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