
РУСЛАНА ХМЕЛІНСЬКА 
В НОВІЙ ХАТІ — НОВА МОВА 

 
У сучасних умовах небачених змін і новотворень в Україні спостерігаються зміни в лексиці: 
активізуються слова, що досі були фактично в пасиві або взагалі не відомі в українській 
літературній мові. Напр.: діаспора, екзил, злука, консенсус, менталітет, плюралізм, провід, 
розвій, соборність, терен, толерантність, число («номер») та ін. 

Слово розвій відзначене в Словнику Б.Грінченка як галицьке, вживалося в текстах 
художньої літератури. Напр.: «(Олеся): Я хотіла б кожній своїй думці дати розвій і 
напрямок» (М.Кропивницький), «Хто б що не робив і як його не робив на користь народові 
— все то буде носити на собі сліди всесвітнього поступу та розвою» (П.Мирний). У ХХ ст. 
розвій як спеціальну одиницю суспільно-політичної лексики широко використовував 
М.Грушевський: «Безсумнівно, широкий всенародний розвій українства являється і в Росії 
питаннєм (питанням) недалекого часу і можемо з повною вірою дивитися в його будучину» 
(М.Грушевський). У час існування СРСР розвій (уже з подвійним наголосом) сприймається 
як застаріле слово, що має три значення. Два з них — «розпускання» (дерев, квітів) та 
«розквіт» (сил, таланту) — залишаються й сьогодні такими. Розвій у значенні синонімічному 
до розвиток, розріст, розвинення нині набуло значного поширення, особливо в 
публіцистичних текстах і виступах, воно застосовується як книжне слово із забарвленням 
високого стилю: «Рвалася (за царату) така необхідна для мистецького розвою наступність 
поколінь, більшали періоди духовного застою» (Вісті з Укр.). 

Лексема злука (тобто «з’єднання, союз») здавна відома в українській мові, напр.: 
«Мила була злука, а гірка розлука» (приказка). Назву злука одержала конкретна історична 
подія — возз’єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної 
Республіки в єдиній Українській державі 22 січня 1919 р. У мові сьогодення відроджується 
лексема злука, що раніше характеризувалася як рідко вживане слово (СУМ); вона стає 
синонімом слів возз’єднання, з’єднання (напр., назва статті «Возз’єднання, з’єднання, злука» 
(Вісті з Укр., 1991, № 4, С. 6). За лексемою фактично закріпився статус суспільно-
політичного терміна, назви єднання всіх демократичних, національних, прогресивних сил 
України: «Відзначення свята Злуки в січні 1990 року не мало такого грандіозного вигляду, як 
попередній ланцюг Злуки, але Координаційна рада доклала всіх зусиль, щоб це свято стало 
черговою акцією пробудження національної і державної свідомості народу України» 
(«Нар.газ.»). 

Назва соборність зафіксована як застаріле слово, означає об’єднання, неподільність. 
Активною вона була лише в церковних текстах («Вірую... в єдину Святу, Соборну і 
Апостольську Церкву»). Останнім часом соборність стабільно вживається як найменування 
суспільно-політичного явища, синонімічне до лексем злука, з’єднання, возз’єднання. Разом із 
соборністю елементами суспільно-політичної лексики стали споріднені слова соборний 
(«об’єднаний; неподільний») та соборуватися («об’єднуватися, згуртовуватися», а не 
приймати обряд соборування (маслосвяття). Напр.: «Кожен [з історичних діячів], долаючи 
себе, свою самодостатність, доходить до соборності» (Літ.Укр.), «Свій обов’язок збудувати 
демократичну соборну самостійну Українську державу мусимо виконати» (Нар.газ.), «Ми 
[українці] живемо в часі й просторі як єдиний організм. Соборуємося з окремих елементів: 
слобожанці, брацлавці, галичани, буковинці, поліщуки. Соборуємось не лише за законом, а й, 
часом, полярностей» (Літ.Укр.)‚ Ідея об’єднання надихає поетів, і термін соборність 
трапляється й у віршах: 

Крок за кроком — угору, немов на Чернечу, 
Ми несемо тяжку свою ноше на плечах./../ 
Як в тумані зоря, та вже не ілюзорна 
Усміхається нам Україна соборна 

(В.Гей). 
Довгий, складний шлях пройшло до нинішнього вживання слово плюралізм, а разом з 

ним спільнокореневі плюраліст, плюралістичний. Плюралізм як філософський термін 



традиційно фіксувався словниками, але тлумачення слова яскраво відбивало становище 
тоталітарного суспільства і громадської думки в ньому. Філософський термін плюралізм 
трактувався як назва ідеалістичної філософської концепції, протиставлявся монізму, 
найпослідовнішим матеріалістичним проявом якого є марксизм-ленінізм. У політичному 
відношенні плюралізм характеризувався як одна з головних ідей у буржуазних і 
реформістських теоріях суспільного устрою, згідно з якою суспільно-політичне життя являє 
собою конкуренцію багатьох політичних партій та організацій, що виражають інтереси 
певних соціальних груп. Плюралізм був ворожим марксистсько-ленінському вченню про 
класи і класову боротьбу. Кардинальні перетворення суспільства зробили можливим 
повернення до загальнолюдських ідей та цінностей і повернули словам плюралізм, а також 
плюраліст, плюралістичний споконвічне значення (лат. pluralis — множинний) — вільна 
можливість законного існування в суспільстві багатьох теорій, думок, партій тощо. Напр.: 
«Отже ж, тиха Одеса зустрічала приїжджих делегатів першого Всеукраїнського 
міжнаціонального конгресу цілковитим розмаїттям політичного плюралізму» (Літ.Укр.), «Ми 
поставили за мету побудову правової держави, що спиратиметься на верховенство закону, 
плюралістичну демократію, забезпечуватиме основні свободи кожної особистості» 
(Дем.Укр.). 

Лексема толерантність мала забарвлення застарілого слова книжного вживання, так 
само, як і споріднені толерантний, толерантно, толерувати; фактично лексема була відома 
багатьом носіям мови. Нові реалії життя зумовили перехід цих слів до активної лексики. 
Слова вживаються згідно з первісним значенням (лат. tolerans (tolerantis) — терплячий) як 
синоніми слів терпимий, терпимість, терпимо, терпіти — по відношенню до чиїхось 
думок, поглядів, вірувань і т.ін. Напр.: «Якщо українці і надалі відзначатимуться такою 
толерантністю і терпимістю, вони завжди матимуть найкращих послів до сусідніх держав, 
найкращих миротворців, і в них ніколи не виникатиме проблем з сусідами « (Літ.Укр.). 

Найменування консенсус було одним із компонентів лексичної периферії, фіксувалося 
лише спеціальними словниками. В умовах сучасної політичної дійсності поняття стало 
необхідним і реальним, а слово — активним, називаючи збір думок, злагоду (лат. consensus 
— згода, одностайність). Напр.: «Отож, якщо організація змагається за те, щоб і далі бути 
масовою і об’єднуючою силою, то належить передусім припинити поборювання меншості, 
відкинути принципи більшовизму й на засадах консенсусу піднести гасло: «Боремося за 
єдність усіх самостійницьких сил» (Нар.газ.). 

Слово діаспора стабільно функціонувало, будучи терміном біології (діаспора — 
частина рослини, що відокремлюється від неї природно і служить для розмноження, напр., 
спора — насінина, бульба, цибулина тощо). У вжитку суспільно-політичному (діаспора — 
перебування значної частини народу /етнічної спільності/ поза межами країни його 
походження) слово практично не застосовувалося. Натомість зрідка вживалися лексеми 
розпорошення (також розпорошеність, розпорошений, розпорошувати та ін.) і розсіяння 
(також розсіяність, розсіяний, розсіювати та ін.), повністю співвідносні за змістом із назвою 
діаспора (грец. διασπορα — розсіяння). Напр.: «Англійська буржуазія (в 90-х роках ХIХ ст.) 
підготувала ганебну вірменську різанину... І почалась утеча вірменських трудящих, і 
почалось розсіяння вірмен по всьому світі!» (П.Тичина). За нинішніх умов, коли 
відновлюються й розвиваються зв’язки з українцями за межами України, надзвичайно 
поширилось уживання слова діаспора, котре набуло забарвлення суспільно-політичної 
лексеми; одночасно розширилось уживання слів розсіяння і розпорошення та 
спільнокореневих. Напр.: «Політична ідеологія свідомішої частини української діаспори 
була орієнтована на національне визволення і державну самостійність України» (Літ.Укр.), 
«Київські, Канівські і Карпатські гори, степи Півдня і простори Лівобережжя — ось що 
творить українську землю обітовану, скільки б і хто б не розсіював нас по світах» (Літ.Укр.), 
«Лиха недоля й відсутність власної держави, яка була б здатна захистити кожне українське 
«я», розпорошила нас по світах, і спресовані могили наших порепресованих батьків, матерів і 
сестер, братів і синів німим криком волають до нас о пам’ять, о поміч...» (Літ.Укр.). 



У назві терен («місцевість, територія») переносне значення («ґрунт; основа 
розвитку») відзначається тільки у ХХ ст. Напр.: «Тут насувається питання: який був кінець 
сього письменства? Чи підготовило воно терен для нової народної літератури, чи 
перетворилося органічно в нові, вищі форми?» (І.Франко). Донедавно слово терен у 
переносному значенні було застарілим, рідко вживаним. У сучасних контекстах воно 
відзначається стабільністю поширення: «Сьогодні аналіз, до якого вдаються історики, 
економісти, правники, політологи, свідчить, що розпад імперії на теренах колишнього СРСР 
розпочався, хоч як це не дивно, ще на самому початку її існування і тривав цілих сім 
десятиліть» (Літ.Укр.). 

Здавна відоме українській мові слово провід (синонім — керівництво) під впливом 
позамовних обставин здебільшого використовувалося в казенно-урочистих контекстах на 
кшталт під проводом партії; у тому ж значенні і забарвленні вживалося в художній 
літературі: «Зростали нові комсомольські кадри з активістів, зміцнювався партійний провід 
колгоспу» (І.Ле). Значна активізація лексеми провід здійснюється в наші дні, причому провід 
найчастіше вживається для назви не діяльності, а керівників, керівного органу (саме у цьому 
значенні слово було поширене в документах УПА). Напр.: «Обидві строни (Руху) 
сформували Центральний провід — вищий керівний орган» (Вісті з Укр.). 

Ще одна лексема — число, що була семантичним архаїзмом, відроджується до 
активного застосування для називання номера періодичного видання : «(журнал «Дружба 
народів») у сьогоднішніх складних умовах друкує кращі українські твори, того ж Василя 
Барку, наприклад, який вийшов в одинадцятому й дванадцятому числах журналу за 1991 рік» 
(Літ.Укр.). 

Серед слів, що стали активними у вжитку останнім часом, є два раніше не відомих в 
українській мові — менталітет та екзил. Обидва слова мають витоки у класичних мовах. 
Менталітет (грец. µενοζ — думка, лат. mēns, mentis — розум, мислення, спосіб думок, 
думка) — склад розуму, спосіб думок. Лексема відома в багатьох розвинених мовах: нім. 
Mentalitat, англ. mentality, ісп. mentalidad, угор. mentalitás та ін. Заміна розчленованого 
найменування (склад розуму) нерозчленованим (менталітет) для назви єдиного поняття — 
один із найпоширеніших і найнадійніших шляхів запозичення слова, його засвоєння та 
майбутнього сталого функціонування. На відміну від словосполучення склад розуму лексема 
менталітет набула характеру спеціальної назви: «Необхідність створення Національного 
Інституту стратегічних досліджень обумовлена... необхідністю осмислення духовної 
спадщини, нагромадженої народом України, врахування його національного менталітету, 
який раніше не брався до уваги при визначенні та розробці стратегії» (Дем.Укр.). 

Екзил (грец. α’ε,-ιλλω — вигонити, лат. exsilium — вигнання, заслання) — вигнання. Як 
і попередня, лексема екзил є інтернаціональною: англ. exile, нім. Exil, франц. exil та ін. При 
повній тотожності значення слова екзил і вигнання розходяться у вживанні: перше виступає 
терміном суспільно-політичної лексики. Напр.: «Президент державного центру Української 
Народної Республіки в екзилі М.Плав’юк повідомив віче, що ближчим часом всенародно 
обраному Президентові України будуть передані офіційні документи про припинення 
діяльності державних інституцій на еміграції» (Літ.Укр.). Назви менталітет і екзил уже 
міцно ввійшли до словникового складу, про що свідчить утворення похідних слів — 
ментальний, ментальність, екзильний. Активне поширення слів менталітет та екзил 
свідчить, що українська літературна мова збагачується, вбираючи лексичні елементи, котрі 
відповідають світовому рівню цивілізованості і культури. 

Сучасна українська мова має розвинену систему архітектурної лексики. Значна 
кількість спеціальних архітектурних назв уживається поза межами професійного 
застосування у переносному значенні як загальнонародні слова. Оскільки архітектура — 
мистецтво будування, мистецтво, в основі якого лежить ідея творення (недарма слова 
будування, спорудження, створення, творення є синонімами), природно, що в сучасних 
умовах формування Української держави архітектурні назви у переносному 
(метафоричному) значенні використовуються особливо активно. У багатьох виступах 



громадських діячів України є чимало прикладів виразного вживання архітектурної лексики в 
переносному значенні, що передусім відображається у матеріалах преси. 

Надзвичайно активною стала архітектурна назва розбудова у значенні «розширення, 
формування, становлення»: «Президент України Л.Кравчук, завершуючи віче, ще раз 
підкреслив значення Великого Дня єдності українців, усіх громадян України в поступові 
розбудови держави, виплеканої в мріях, боротьбі й сподіваннях на шляхах Вітчизняної 
історії» (Літ.Укр.), «Українці зробили вагомий внесок у розбудову економіки, історії, 
культури інших народів» (Культ. і життя). 

Споріднені слова — розбудовувати, побудова, будівництво, будування, будівничий — 
також набули поширення, називаючи процеси, дії, осіб, що сприяють творенню державних і 
суспільних підвалин: «Сьогодні, коли Україна розбудовує свою державність, значним є 
інтерес до Лисенка» (Вісті з Укр.), «Побудова незалежної Української держави передбачає 
якісно нові як політичні й економічні, так і духовні зв’язки між державами колишнього 
Союзу» (Культ. і життя), «Почалося будівництво держави, і воно матиме свій розвиток, бо це 
зовсім природний процес» (Культ. і життя»), «Спільним будуванням духовності... 
лінгвістичний геній України витворював те, що сьогодні нанесено на атлас багатющих 
діалектів нації» (Культ. і життя), «7 грудня з нагоди всенародного підтвердження Акта про 
незалежність Демократична партія вшанувала пам’ять будівничих незалежної України під 
гаслом «Ви наближали цей День» (Нар.газета). 

У переносному значенні стало виступає архітектурний термін фундамент та його 
дублет основа, називаючи головне, істотне, те, на чому щось ґрунтується: «[пропозиції] вже 
стали (або, скажімо так, мають стати) фундаментом української національної економічної 
політики» (Нар.газета), «Україна одержала абсолютне моральне право.. проявляти розумний 
національний егоїзм, який є основою існування кожної суверенної держави» (Нар.газета). 

Оригінальністю відзначається афористичний складений термін наріжний камінь на 
позначення чогось найважливішого: «Саме дотримання «Декларації прав людини» стане 
наріжним каменем у визнанні демократичних перетворень у колишній комуністично-
московській імперії» (Культ. і життя), «Ідея рівності людей всіх національностей є наріжним 
каменем нашої політики» (Культ. і життя). 

Особливе емоційно-експресивне навантаження несуть архітектурні лексеми вівтар і 
жертовник, символізуючи те, що вимагає величезних зусиль, подвижництва: «На 
жертовник волі й державності покладено не тільки чимало зусиль, а й життів» (Літ.Укр.), 
«Ті ж дві чи три сотні юного квіту... дивилися у вічі смерті, будучи певними, що їх кров 
проллється на священний вівтар волі й незалежності рідної вітчизни» (Укр.). 

Архітектурна назва храм втілює високі поняття та ідеали суспільства: «Чому ж 
терпимо ставимося, якщо кимось опоганюється найсвятіший і найчистіший храм народу — 
його рідна мова?» (Культ. і життя). 

Давно стало звичним використання спільнокореневих архітектурних найменувань 
дім, домівка як таких, що уособлюють батьківщину, рідний край: «Рух має допомогти армії і 
в соціальному захисті військовослужбовців, у поверненні військовослужбовців — вихідців з 
України до рідного дому» (Нар.газета), «..[пам’ять] необхідно лише пробуджувати, 
повертаючи вас, брати і сестри, до рідної домівки, повертаючи до свого роду» (Літ.Укр.). 

Крилатий вислів повітряні замки, що містить у собі архітектурну лексему, традиційно 
застосовується для позначення нездійсненної мрії, безґрунтовних, фантастичних планів: 
«Коли Л.Кравчук на підсумковій прес-конференції назвав народжене у білоруських лісах 
утворення мрією, я [журналіст] полегшено зітхнув: Україна не збирається будувати 
повітряних замків» (Дем.Укр.). 

Нерідко в сучасних публіцистичних текстах використовується кілька архітектурних 
термінів чи найменувань, що поєднуються одночасно за законами як прямого, так і 
переносного вживання. Такі контексти вигідно відрізняються оригінальним змістовим 
напруженням та емоційною виразністю. Слова в них вживаються у метафоричному та 
розширювальному значенні, символізуючи суспільні реалії: дім, хата — національна 



держава, дах, стіни — основи державності, будинок, вілла — державне утворення, барак, 
гуртожиток, казарма, комуналка, фортеця — уособлення проявів тоталітарної держави, 
намет, руїна — форми руйнування колишнього СРСР. Напр.: «Ми ще тільки звели дах і 
стіни нашого дому свободи. Щоб не втратити свободи і створити затишок у домі, мусимо й 
далі боротися, працювати і вірити. І не дати заманити себе у нові гуртожитки й казарми» 
(Літ.Укр.), «В своїй хаті — своя правда, а не в бараках та комуналках» (Літ.Укр.), «Від 
спаленого будинку на ймення СРСР ще піднімаються стовпи задушливого смороду. 
Мешканці цієї барачної конструкції розбіглися хто-куди, аби їх не завалили тоталітарно-
імперські уламки. Однак у руїні ще жевріє вогонь і якщо будинок СРСР уже ніколи не 
підніметься, то від його головешок можуть спалахнути ті легкі намети, котрі нашвидкуруч 
спорудили колишні союзні республіки» (Вісті з Укр.), «Чи слід замість фортеці СРСР 
зводити літню віллу для координаційних органів СНД? Чи можна на місці намету спорудити 
сучасний комфортабельний будинок, не обгородивши наперед будівельний майданчик 
парканом?» (Вісті з Укр.)‚ У подібних прикладах трапляються назви і суто будівельні, які в 
сукупності з архітектурними лексемами також уособлюють поняття соціальні: камінь, 
піщина, цеглина, цемент — окремі елементи державного устрою, каркас, опори, підпори — 
засади державності. Напр., «Якщо кожен покладе в зведення нашого спільного дому бодай 
цеглину чи камінчик, чи піщину, справжній Українській державі — бути!» (Культ. і життя), 
«Не лише цемент може кріпити стіни нашої державності, а й цеглини приязні, любові, 
вдячності і головне — віри» (Культ. і життя), «Отже, несучі опори президентської влади є і 
вони мусять тримати на собі будову державності. ..По суті формується каркас нової 
державної виконавчої влади, який відтіснятиме поступово підпори влади представницької» 
(Дем.Укр.). 

Загалом архітектурні назви в переносному значенні чи не найкраще спроможні 
передати в емоційно-експресивній формі ідею і стан творення, що супроводжують 
формування Української держави. 
 


