
I. П. ПАСЕМКО 
ЧИ «БОРЩ» — УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА СТРАВА? 

 
Дивно буває, коли в Словнику іншомовних слів, таким є, зокрема, словник, виданий у Празі 
1983 p. (Klimeš L., Slovnik cizich slov, Statni pedagogicke naklada-telstvi. — Praha. — 1983. — 
791 s.), натрапляєш на рідне слово, відоме тобі ще з дитинства, а для представника того 
народу воно — чужомовне. Йдеться про звичні вирази, як-от: бандура, борщ, булава, 
галушка, гопак, дума, кобза чи навіть бараба, почуте ще в дитинстві з уст матері (коли 
своїми хлоп’ячими пустощами я завдавав їй клопоту, вона вживала слово бараба, цебто 
«волоцюга»). 

Автор чеського словника іншомовних слів Л. Клімеш використав велику кількість 
словників чеською і словацькою, багатьма слов’янськими і провідними 
західноєвропейськими мовами, а також — найрізноманітніші енциклопедичні видання з 
численних галузей людської діяльності (всього 200 видань). На жаль, у бібліографії до цього 
видання не знайдеш жодного з українських довідкових джерел, хоча на період роботи над 
словником уже побачили світ УРЕ та УРЕС. Понад три десятки українських лексем, що 
пов’язані з народною творчістю, літературою, музикою, історією, геральдикою, їжею, 
топонімікою України, знайшли своє місце у згаданому словнику. Серед них булава, бандура, 
бандеровець, борщ, бурка, галушка, гетьман, гетьманщина, гопак, кобза, шаровари та ін. 

Як же автор тлумачить українські лексеми? Скажімо, деякі тлумачення в перекладі з 
чеської: bulava — «командирська булава козацького гетьмана»; burka — «повстяна козацька 
шинеля»; bandura – «український струнний інструмент»; banderovec, benderovec — «член 
військово організованих банд, що виникли в червні 1944 року після розпаду 
націоналістичної, антирадянської української армії, організованої німцями»; baraba — 
«робітник, зайнятий на будівництві тунелів або залізниць»; borsc — «народний російський 
суп з м’ясом та овочами»; hetman — «військовий керівник у поляків і козаків»; hetmancina, 
hetmanstina — «істор. (в колишній царській Росії) країна, керована гетьманом»; hopak — 
«один з українських народних танців, гнучкого темпу у 2/4 такту»; haluska — «як правило, 
галушки, національна назва різних страв із тіста»; trepak — рідше tropak — «російський 
народний танець у жвавому темпі у 2/4 такту, поширений, зокрема, на Україні». 

На наш погляд, хибно тлумачить автор такі поняття, як борщ та тропак. Правда, 
наводячи першу лексему в польському фонетичному звучанні baršč, він чітко визначає, що 
це польська страва. Але на підставі яких енциклопедичних джерел названо борщ російською 
народною стравою, не ясно. Не зрозуміле й тлумачення танцю тропак, хоча зауважено, що 
він поширений на Україні. Додамо також, що в словнику окремо наводиться назва російської 
страви щі. 

Звідки ж автор чеського словника черпає інформацію про борщ та тропак? Загляньмо до 
«Толкового словаря русского языка» за редакцією Д. М. Ушакова (томи 1—4, 1935—1940). 
Отже, 1-й том словника констатує: «Борщ, -а. М. Суп со свеклой и другими овощами», а 4-й 
том подає: «Трепак, -а. Мн. нет. м. Русский народный танец с сильным притоптыванием 
ногами». Що стосується борщу, то ні в другому (1950), ні в третьому виданні (1970) Великої 
Радянської Енциклопедії цього слова немає. Не коментується воно і в другому виданні УРЕ. 
Невже тому, що остаточно не визначено його національну приналежність? Щодо тропака, то 
у 43 томі Великої Радянської Енциклопедії читаємо таку дефініцію: «Трепак (от 
древнерусского тропать — топать ногами) — старинная русская пляска, музыкальный 
размер 2/4. Темп живой. Основные движения («Колена») пляски импровизируются 
исполнителями. Для трепака характерны дробные шаги и притоптывания. Исполняется 
весело, с удалью и задором. Музыкальная форма трепака использована композиторами 
А. Г. Рубинштейном («Трепак») и П. И. Чайковским (в балете «Щелкунчик»)». Правда, у 
наступному виданні цієї ж енциклопедії (1977) слово трепак уже не фігурує. 

А тепер загляньмо до УРЕ. «Тропак — український народний танець. Має кілька 
варіантів. За характером виконання близький до гопака. Танцювальні рухи — дрібушки» 



(УРЕ, том 11, 1984). УРЕС також подає відповідне визначення тропака. 
Як розібратися у цих тенетах чи непорозуміннях українцеві чи росіянинові? А що вже 

говорити про іноземців? Зрозуміло, що російські довідкові видання служили для Л. Клімеша 
першоджерелом. Якщо в «Толковом словаре русского языка» іноземець знайде таке 
коментування слова борщ, яке нічим не засвідчує його українського походження, то він 
автоматично перенесе його до свого національного словника і борщ називатиме російською 
стравою. 

Правда, є деякі зауваження й з іншого боку. Навряд чи чеська та словацька культура, 
наука, техніка можуть нині обходитись без таких українських запозичень, як запорожець, що 
вживається у значенні «козак» та «автомобіль», коломийка, козак, козачок, трембіта, Січ та 
чимало інших назв, термінів, які, на жаль, чомусь не введені автором до реєстру словника. 
Насправді запорожець фігурує в сучасних чеських словниках як історичний, а також 
сучасний технічний термін. Зішлюсь лише на один приклад: «Русско-чешский словарь» 
(Прага — Москва, 1978, том 1) подає переклад слова запорожец чеською — l. Zaporozeč, 
kozak, Zaporožoké Síče; 2. Автомобиль — zaporožec. Фонетичне оформлення засвідчує те, що 
слово запозичене з української мови. Адже повноголосся -оро-, -оло- в суто чеських словах 
практично ніде не зустрічається, бо за законами чеської мови там було б -ра-, -ла-». Пор.: 
práh, drága, hlava, zlato. 

Щодо виразів козак, козацтво, козачок (танець), то вони належать нині до активної 
лексики сучасної чеської літературної мови з українським фонетичним звучанням, що 
засвідчує запозичення цих лексем через українську мову. Очевидно, ці вирази теж мали б 
бути в Словнику іншомовних слів. 
 


