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Народна мудрість лаконічно формулює живучість писаного слова: писаного сокирою не 
вирубаєш, напишеш — не зітреш, що написано пером — не виволочеш і волом. Писане слово 
ще більшою мірою, ніж усне (скажеш — не вернеш), впливає на розвиток людини. 

Йдеться про деякі мовні огріхи і помилки у виданих товариством «Знання» окремих 
брошурах гуманітарної серії. Видання ці розраховані на масового читача, і тому мова їхня 
повинна бути чітка і водночас не позбавлена образності. А саме цього часто бракує. У 
текстах трапляються різноманітні недогляди і просто помилки. Не всі автори брошур добре 
володіють словом. Часто відчувається скутість у висловленні думок. 

Трапляються неперекладені російські слова, кальки, іноді цитується російський вислів, 
перекладений тільки наполовину. 

У літературній українській мові немає слів миролюбивий, безучасний, клянчити, а також 
характерних для російської мови дієприкметникових форм на -вший. Відповідно маємо: 
миролюбний, байдужий, жебрати (або випрошувати, випрохувати, просити), підпилий (рос. 
подвыпивший) і т. ін. Про це іноді забувають, і тоді натрапляємо на таке: «Успіхи НДР в 
будівництві нового суспільного ладу... служать справі зміцнення миру і національного 
відродження Німеччини як єдиної, миролюбивої і демократичної держави» (VI, 21)1; «Гулак-
Артемовський... не міг бути безучасним до всіх цих проявів національної самосвідомості» 
(III, ЗО); «Чернець Боголіп... завжди ходив у дранті.., клянчив грошей і посилок у віруючих» 
(II, 17—18); «Запитав одного юнака, який зображав (чому не удавав? — Л. К.) підвипившого 
гуляку, чи знає він, що це за свято» (IX, 30). 

В інших випадках уживають відомі в українській літературній мові слова, але з 
невластивим їм значенням. Так, читаємо: «В будь-якому суспільстві всі люди не були такими 
поганими, «рабами страстей і зла» (XIV, 7). В українській літературній мові є множинна 
форма страсті, але з іншим значенням: «страждання, муки» (церковне), наприклад: 
«Надвечір... православні люди збиралися на страсті з свічечками йти та усю ніч молитися 
богу» (Квітка-Основ’яненко). Звідси споріднені страсний (страсний четвер), 
страстотерпець, страстотерпний та ін. Слово страсть у значенні «великої сили почуття, 
потяг» може бути стилістично виправдане лише в художній літературі, де й знаходимо його 
зрідка, найчастіше в поетів: «Правді служити, неправду палити Вічну дай страсть!» 
(Франко). Звичайно вживаним у цьому значенні є пристрасть. 

Слово безпорядок у сучасній літературній мові з певним значенням уживається тільки в 
множині. Російське беспорядок перекладається словами безладдя, безлад та ін. Речення «В 
хаотичному безпорядку наносить на полотно плями фарб» (V, 12) можна було побудувати 
по-іншому, використавши прислівник: «Хаотично наносить на полотно плями фарб». 

Множинна форма безпорядки має значення: «масові народні заворушення економічного, 
революційного характеру», наприклад: «Кажуть, безпорядки в нас тут, правити самі собою 
не зумієм» (Гончар). 

У неправильному для літературної мови значенні вживається іменник положення. В 
українській мові він означає: 1) розташування, розміщення кого-, чого-небудь у певному 
просторі: «Аркадій підвів голову, наче збирався сісти... Олена підбігла, всунула руку під 
подушку і підвела його в напівсидяче положення» (І. Вільде); «В різні години доби і в різні 
пори року кожне сузір’я займає різні положення відносно горизонту» (Б. О. Воронцов-
Вельямінов, Астрономія, 1956, 12); 2) сформульовану думку, основне твердження, тезу; 
зведення правил, законів: «Ленінські положення щодо наукової організації праці вчать нас, 
що до всякої роботи треба підходити з точки зору максимальної економії сил» («Комуніст 
України», 1, 1957, 48); «Положення про вибори до Верховної Ради СРСР». 

«Українсько-російський словник» АН УРСР (у шести томах) фіксує ще вживання слова 
                                                           
1 Див. список скорочень у кінці статті. Далі аналізовані джерела будуть позначатися римськими, а відповідні 
сторінки — арабськими цифрами. 



положення в значенні «стан, зумовлений якими-небудь обставинами», підтверджуючи його 
цитатами з творів І. Франка та Лесі Українки. Інші словники передають це значення 
іменниками становище, стан (див. статтю положение в «Російсько-українському словнику», 
1937 р. та 1956 р., в «Русско-украинском словаре для средней школы» Д. І. Ганича та І. С. 
Олійника, 1962 р., та ін.). У Б. Грінченка («Словарь української мови», 1907—1909 рр.) слова 
положення немає. У сучасній художній літературі трапляються випадки вживання 
положення в значенні становище, стан: «грізне положення на фронті» (Остап Вишня), «ти 
увійди в положення» (Тютюнник), «ти тепер на жонатому положенні в Параски Драчихи 
квартирантом живеш» (Тютюнник) тощо. Але в свідомості мовців живе уявлення про 
звичність такого використання слова саме в російській мові, а не в українській. От тому й 
натрапляємо на такі приклади: «Тільки ото почнеш балачку про міжнародне положеніє чи 
там про Америку, а вона бісова машина, вже й гарчить» (Журахович). Це свідчить про те, що 
для сучасної літературної української мови положення в значенні «стан, зумовлений якими-
небудь обставинами», не є нормативним. Таке значення передається словами становище, 
стан: міжнародне становище, грізне становище на фронті, воєнне становище, воєнний 
стан, соціальне становище, соціальний стан і т. ін. 

Отже, очевидно, слід було б ужити становище або стан і в таких випадках: «Слово 
«товариш» ...стало звичною формою звертання між радянськими людьми незалежно від їх 
службового положення» (XI, 14—15); «Особливо невимовно тяжким було життя жінки-
селянки... Навіть важко перерахувати всі її домашні обов’язки. Вони зводили її до 
положення домашньої тварини, яка цінилася дешевше коня» (І, 23) та ін. 
Утверджувати не слід плутати з твердити, як це іноді буває, наприклад: «Ідеологи 

абстракціонізму... утверджували, що «твори», виконані... шимпанзе.., є останнє слово 
живопису» (V, 13). Про це докладно сказано в статті Й. А. Багмута «Носити чи мати 
характер?» у 1-му випуску «Питань мовної культури» (К., 1967, стор. 60—61). 

Неправильно використано російське слово розрушення та ще й у термінологічній функції: 
«Особливо високою у ФРН є інтенсифікація праці, наслідком чого є велика кількість 
нещасних випадків, неймовірне розрушення робочої сили» (VI, 19). Український відповідник 
— руйнування або, коли треба підкреслити завершеність дії, — зруйнування: руйнування 
ґрунту водою, руйнування металу, руйнування людської особистості, зруйнування Римської 
імперії, зруйнування старого світу. 

З російської мови взято й второй: «Тепер деякі з них [сектантів] самі з іронією згадують 
свою підготовку до зустрічі «второго пришестя» (IX, 32). Наявний у цитаті вислів у лапках 
перекладений тільки наполовину, причому русизм не несе тут ніякого стилістичного 
навантаження. А згадаймо виразну спрямованість цього ж слова вторая у сатиричних 
рядках Тараса Шевченка: «От собі й читаю, Що на скелі наковано: Первому вторая Таке 
диво наставила... Це той первий, шо розпинав Нашу Україну, а вторая доконала Вдову 
сиротину» («Сон»). Тут русизм цілком виправданий, бо він стилістично вмотивований. 

Впливом відповідних російських зворотів можна пояснити помилкові на заключення та в 
особливості (пор. рос. в заключение, в особенности): «заявив він на заключення» (XII, 19), 
«Надання приватному, в особливості іноземному капіталу «більшої свободи» (XII, 23). 
Російське в заключение перекладається українським на закінчення: «заявив він на 
закінчення». В особенности передається українським особливо, а надто, наприклад: «Вона 
тепер так лагідно і солодко обзивалася до неї, особливо при батькові» (Коцюбинський); 
«Квіти, особливо пальми і аспарагуси, відразу навіяли життя у мертві кімнати» (І. Вільде); 
«А на язик собі вдався балакучий, а надто за чаркою» (П. Мирний); «Подивишся — і серце 
аж замре, А надто як воно уже, на жаль, старе — Чи то підтоптане» (Рильський). 

Слово знаходитися не має значення бути, перебувати (див., наприклад, «Русско-
украинский словарь для средней школы» Д. І. Ганича та І. С. Олійника, стор. 311). Отже, в 
реченні «Під контролем монополістів США знаходяться великі райони Азії» (XII, 9) треба 
вжити слово перебувають замість знаходяться. 

Трапляються помилки в керуванні: 



неправильно: 
докоряли його в тому, що... (ІІІ, 22);  
згідно цілям і завданням (XI, 13); 
зречення від усіх мирських насолод і втіх  (11,19). 

правильно: 
докоряли йому, що...; (упрекали его в том, что...) 
згідно з цілями і завданнями; (согласно целям) 
зречення всіх мирських насолод і втіх, (отречение от чего-либо) 
 

Є неправильні звороти:  
неправильно:  

звертався до хитрощів (ІІІ,30);  
значні хиби існували і в сільському господарстві (IV, 20); 
таких прикладів можна було б привести безліч (III, 32); 
прикладають одчайдушні зусилля (X, 38); 
нанесли шкоду (II, 34); 
зміцнює думку людей в неминучій загибелі капіталізму (V, 7) 

правильно:  
удавався до хитрощів; 
значні хиби мали місце (були) і в сільському господарстві; 
таких прикладів можна було б навести безліч; 
докладають одчайдушних зусиль; 
завдали шкоди; зміцнює впевненість людей у неминучій загибелі капіталізму. 
 

Вислів «утішати своє горе горілкою» (IX, 19) навряд чи вдалий, не варто заміняти ним 
загальновідоме «заливати своє горе горілкою». 

Є помилки у визначенні роду іменників: «однією з найважливіших завдань» (XI, 37), 
«ступінь... може бути різною» (XII, 10). Трапляються неправильні морфологічні форми: 
«блаженніший Діонісій» (II, 13) (рос. блаженнейший це є і найблаженніший); «відшукуючи 
для цього неймовірніші причини» (III, 15) замість найнеймовірніші; «святий отче» старанно 
приховує» (IX, 21) — для чого тут клична форма? 

Порушуються правила орфографії. В тому самому реченні можна натрапити на різні 
форми родового відмінка множини: грамів (літературна норма) і кілограм (розмовне) (VIII, 
40); не розрізняють українське закінчення місцевого відмінка множини і російське: «по всім 
«тєрніям» життя» (XIV, 43) замість «по всіх «терніях» життя». 

Чоловічі прізвища на -о в українській мові відмінюються (в російській вони 
невідмінювані), отже, «опера створена артистом і композитором О. Чишком», а не 
«композитором О. Чишко» (XIII, 22). 

Можна зустріти неправильні закінчення прикметників: східнього обряду (II, 13) замість 
східного (тверда основа). 

У прикметнику, що походить від іменника з м’якою основою, повинен бути суфікс -ьов-, 
а не -ев-: стильовий, а не стилевий (X, 8). 

Не завжди витримано чергування о з і у закритому складі: довод буття бога (VIII, 28) 
замість довід; локтів (VIII, 10) замість ліктів; багато коректорських недоглядів. 

Поряд уживаються Никанор і Ніканор (II, 15), нормою ж є Никанор (див. «Українсько-
російський словник» АН УРСР у шести томах, т. II). Так само треба, очевидно, Ісидор, а не 
Ісідор (VIII, 45), пор. Сидір. 

Непоміченою зосталася неправильно утворена форма родового відмінка від власного 
імені у такому випадку: «було збудовано величезну... кам’яну статую на честь єгипетського 
фараона Аменхотепи III» (VIII, 25). Виходить, у називному відтінку повинно б бути 



Аменхотепа? А насправді — ні. І в тексті далі правильно стоїть Аменхотеп: «Аменхотеп 
стогнав»; «кам’яний Аменхотеп стогнати перестав» (там же). Помилково залишається 
префікс з- перед наступним ф, що передає глухий звук: зфальсифікувати (VII, 23). Не 
розрізняють уживання сполучника щоб і сполучення займенника що з часткою б: «Щоб ви 
сказали про комах, коли б вони почали захоплюватися красою цієї підземної архітектури?» 
(VIII, 31) (треба: «Що б ви сказали»). 

Науково-популярні видання товариства «Знання» — один з важливих засобів 
комуністичного виховання трудящих. Тому тут немає дрібниць, кожна літера, кожен 
розділовий знак мають вагу. 
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