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ВИДАННЯ ЕТИМОЛОГІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
ВЧОРА І СЬОГОДНІ

Описано деякі особливості авторської та редакційної підготовки праць з
етимології в минулі роки й тепер. Показано, як удосконалився цей процес
після впровадження в книговидання комп’ютерної техніки. Оглянуто пер
спективи створення електронних версій етимологічних словників.
К л ю ч о в і с л о в а : етимологія, етимологічний словник, система
графіки, шрифт, етимологічна база даних.

У публікаціях практично з усіх галузей наукових знань іноді ви
никає потреба дати довідку про походження того чи іншого
терміна. Наприклад, у навчальній літературі з поліграфічних
спеціальностей можна прочитати, що термін поліграфія за посе
редництвом французької мови (polygraphie) запозичено з давньо
грецької мови, в якій іменник B@8L(D"n\" «багатописання» був
утворений зі слів B@8bH «численний» і (D"nT «пишу». Такого
роду довідки майже завжди містить енциклопедична література.
До них удаються й ті автори, які пропонують новий термін або
аналізують правомірність уже усталеного терміна.
Походження слів вивчає спеціальна мовознавча наука —
етимологія. Результати етимологічних досліджень узагальнюють
у спеціальних словниках. Укладати їх почали ще в ХІХ ст., і на
сьогодні практично всі європейські мови мають свої етимо
логічні словники. У кожного народу, що себе поважає, є свій
етимологічний словник, і часто навіть не один.
Лексика виникає не на порожньому місці: власні слова ут
ворюються з питомих коренів і афіксів, запозичені — приходять
з інших мов. Більшість мов європейського культурного ареалу
(слов’янські, балтійські, германські, романські, кельтські,
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давньогрецька й інші) на глибинному доісторичному рівні споріднені між
собою і зводяться до спільної індоєвропейської прамови, яка розпалася
близько III тис. до н. е. Тож коли етимологи пояснюють, звідки взялося
певне слово, вони обов’язково наводять його іншомовних «родичів».
Скажімо, іменник мати має паралелі в інших слов’янських мовах (біло
руське маці, польське matka, чеське m<ti, болгарське майка, сербське м@ти,
старослов’янське ìàÒÈ?) та в інших індоєвропейських мовах (литовське
m\ina, німецьке Mutter, англійське mather, латинське m~ter, давньогрецьке
:ZJ0D, давньоіндійське m~t<r, вірменське mair тощо).
Вести етимологічні розвідки, укладати етимологічні словники — до
волі складна справа. Складним є й видання таких праць. Адже вони містять
лексику різних мов, є, по суті, багатомовними. Більше того, ці мови вико
ристовують різні системи письма — не лише кириличне чи латинське, а й
грецьке, готське, вірменське, індійське тощо.
У країнах Західної Європи та США укладачі й видавці етимологічної
літератури всі нелатинські назви (іноді за винятком давньогрецьких) зазви
чай транслітерують латиницею. Це зроблено навіть в англомовному етимо
логічному словнику слов’янських мов [1] (іл. 1). Зрозуміло, що в такому
вигляді видання легше готувати до друку. Але ці спрощення, на нашу дум
ку, знижують фаховий рівень академічної праці (вони доречні хіба що в по
пулярних книжках).
Етимологічна лексикографія тих мов, що використовують кирилицю,
має в цьому плані перевагу: кириличні назви тут завжди передаються кири
личною графікою, латинські — латинською, грецькі — грецькою. Прикла
дом може бути семитомний «Етимологічний словник української мови»,
підготовлений в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України й

Іл. 1. Зразок статті в «Етимологічному словнику праслов'янської лексики» Р. Дерксена
(Brill Academic Publishers, 2008)
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виданий упродовж 1982—2012 років [2]. Загальний обсяг словника (без по
кажчиків) — 300 ум. друк. арк. Зразки статей можна бачити на іл. 2.
Укладати словник почали ще задовго до виходу першого тому — в 1964 р.
Не будемо описувати тут ті численні суто наукові труднощі, які виникали в
авторів цієї фундаментальної праці. Розповімо натомість про проблеми, що їх
мали вирішувати видавці, не маючи в ті часи комп’ютерної техніки.
Як готувався машинопис? Спочатку текст словника укладачі друкували
на кириличній друкарській машинці, залишаючи пробіли для слів латини
цею. Потім сторінку вставляли в латинську машинку, щоб вдрукувати лек
сику мов з латинським алфавітом. Старослов’янські слова, які вимагали
особливої гарнітури, етимологи друкували звичайними кириличними літе
рами, тоді підкреслювали їх зеленою ручкою, а на берегах сторінки лишали
ремарку «стсл.». Давньогрецьку лексику з численними діакритичними зна
ками мусили вписувати від руки. Знаки наголосу, позначення довготи й ко
роткості голосних теж проставлялися вручну. Слова з курсивним виділен
ням підкреслювалися хвилястою лінією, з напівжирним — прямою лінією.
У такому строкатому вигляді машинопис потрапляв у видавництво. З
огляду на специфіку етимологічної статі видавничі редактори повинні бу
ли пильнувати витриманість її структурних частин, послідовність застосу
вання системи умовних скорочень і пунктуаційних знаків (крапка, кома,
крапка з комою, дефіс, тире, лапки, квадратні дужки).
Але найбільша складність полягала в тому, що словник містив лексику
з понад 250 мов (включно з наріччями й діалектами), і чи не в кожній з них

Іл. 2. Зразки статей в «Етимологічному словнику української мови» (К. : Наук. думка, 1982)
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були якісь особливі символи. Ось лише деякі: B X! !о! u њ ђ (сербська мова), e4
3 #
.
c4 u7 o3 l r (праслов’янська), o# r# y# e' e"# u' (литовська), V § D* 0# Lu# T
*| (давньогрець
/
/
ка), b
(германські мови), m u i e4 g$ k$ (індоєвропейська прамова).
/ $$
Навіть у самій українській мові в окремих
діалектних словах треба було пе
редати проривний задньоязиковий приголосний, а літера на його позна
чення (ґ) тоді ще не була внормована правописом.
Загалом нестандартних знаків налічувалося близько п’ятисот. Зро
зуміло, що в ті часи жодна українська друкарня не мала такого набору літер.
Виготовити їх можна було лише в одному місці — на шрифтовому заводі
при Харківській книжковій фабриці ім. М.В. Фрунзе. На цій же фабриці
друкувалися перші три томи словника.
Набирали текст у ручному режимі. З металевих літер робилися мат
риці, з яких потім виготовлялися відбитки для кожної сторінки. Через
надзвичайну складність набору траплялося чимало помилок і недоглядів.
Упорядники словника виправляли їх, звіряючи гранки з машинописом.
Тоді складачі випалювали помилково набраний знак кислотою й натомість
впаювали потрібний. Щоб мінімізувати кількість помилок, кожен том
словника проходив тричотири верстки.
Робота посувалася дуже повільно. Утім, слід віддати належне укладачам
і видавцям: вони робили все можливе, щоб якість словника була не нижчою
ніж в аналогічних виданнях за кордоном. Та все ж на сторінках словника
окремі нестандартні знаки так і лишилися «нестандартними». Вони або

Іл. 3. Зразки статей у «Великому етимологічному словнику англійської мови» Е. Кляйна
(Elsevier Publishing Company, 1966)
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мали нечіткі контури, або стояли не зовсім рівно, або взагалі «вибивалися»
з рядка. Складалося враження, що їх узято з іншої гарнітури. З погляду ви
давничих нормативів і просто книжної естетики, вони сприймалися як лож
ка дьогтю в бочці меду. Тож попри свій безперечно високий фаховий рівень,
у поліграфічному плані видання трохи програвало, наприклад, етимо
логічному словнику англійської мови, що його випустив Elsevier 1966 року
[3] (іл. 3).
Із середини 1990х років у книговидавничий процес почали активно
впроваджувати комп’ютерну техніку. Це радикально полегшило редакцій
ну підготовку літератури, зокрема й етимологічної. Корпорація Майкро
софт від самого початку послідовно запроваджувала в операційну систему
Windows стандарт кодування символів Unicode, що дає змогу передавати
знаки практично всіх писемних мов світу. Тепер в одному тексті можуть
сусідити символи, приміром, кириличної, латинської, арабської, китайсь
кої та японської писемностей. У стандартний пакет Microsoft Office входить
шрифт Arial Unicode MS, що містить понад 50 000 знаків і покриває великий
діапазон Unicode 2.1. Щоправда, оскільки цей шрифт не дуже економний й
не надто естетичний, ним послугуються рідко. На початку 2000х років
з’явилися спеціалізовані етимологічні шрифти, якот Entimol, Indogermanisch,
MT OldPhonet, MT OldSlavic, 00 ZRCola, що містять чимало специфічних
символів. Нарешті, 2009 року у Windows 7 більшість із цих символів (хоч і не
всі) запроваджено в стандартну гарнітуру Times New Roman.
Таким чином, сучасне програмне забезпечення дає всі можливості для
підготовки і якісного видання практично будьякої етимологічної
розвідки. Інша річ, що треба ці можливості добре знати й грамотно ними
користуватися. Причому це стосується, не лише видавців, а й авторів. Се
ред останніх дехто й досі сприймає комп’ютер лише як друкарську машин
ку. Тим часом текстовий процесор Microsoft Word дозволяє не просто наби
рати й правити текст, а й максимально уніфіковувати складну за структу
рою словникову статтю. Функції автопошуку та автозаміни — це засіб
швидко знайти й перевірити всі ті місця, де можуть траплятися помилки,
пропуски, всілякі неточності й непослідовності. Додаткові можливості для
пошуку помилок дають і окремі функції табличного процесора Microsoft
Excel (він придатний і для опрацювання текстів словників). Якщо автор ви
являє й усуває всі такі недогляди ще в рукописі, це неабияк полегшує робо
ту видавцеві, бо заощаджує час і зусилля на етапах редагування та коректу
ри. У результаті складний етимологічний текст матиме в книзі вигляд уваж
но набраного й ретельно вичитаного.
Кілька слів — про власний досвід на цій ниві. Наш «Етимологічний
словник запозичених суфіксів та суфіксоїдів в українській мові» побачив
світ 2014 році у Видавничому домі «Академперіодика» [4]. У тексті словни
ка застосовано три графіки: кириличну (зі старослов’янським різновидом),
латинську, давньогрецьку. Для всіх без винятку літер удалося знайти
відповідні символи (гарнітура Ньютон). Завдяки вдало підібраним кеглям,
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Іл. 4. Зразок статті в «Етимологічному словнику запозичених суфіксів і суфіксоїдів в
українській мові» (К. : Академперіодика, 2014).

шрифтовим виділенням, міжрядковим та міжстатейним інтервалам текст
не «стиснутий» і сприймається без зорового напруження (технічний редактор
Т.М. Шендерович). Текст має рівний, однорідний, уніфікований вигляд;
його зверстано так, щоб максимально полегшити читачеві роботу з книгою
(комп’ютерна верстка В.Г. Веденської). Завдяки якісному офсетному дру
кові чітко проглядаються всі символи, зокрема й ті, що мають дрібну діак
ритику (іл. 4). Видання має сучасну обкладинку, оригінальний внутрішній
дизайн (художник Є.О. Ільницький). Підготовлений на високому ре
дакційнополіграфічному рівні, словник відповідає всім вимогам до науко
вої книги і, сподіваємося, вдовольнить запити користувачів етимологічної
літератури.
Якою мірою етимологічні видання представлено в Інтернеті? За ос
таннє десятиліття паперові оригінали багатьох етимологічних словників,
зокрема й українського, відскановано й виставлено для завантажування у
форматах djvu або pdf. Проте, знову ж таки через багатомовність оригіналу й
не завжди високу якість сканування, виникають складнощі з правильним
розпізнаванням текстового шару. Навіть якщо текст і розпізнано, це ще не
означає, що автоматичний пошук знайде всі елементи відповідно до запиту.
Усунути цей недолік, забезпечити повноцінний пошук у корпусах ети
мологічних словників покликані спеціалізовані бази даних. Одну з них
створено на міжнародному мережевому ресурсі «Вавилонська вежа» [5]. Тут
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на роботу з етимологічними текстами орієнтована програма «Старлінг», що
підтримує розгалужену систему шрифтів для DOS і Windows. Але, щоб пов
ноцінно користуватися програмою, користувачеві ці шрифти треба заван
тажувати на свій комп’ютер.
Комп’ютерна версія «Етимологічного словника української мови» ство
рюється нині в Українському мовноінформаційному фонді НАН України
(програміст І.В. Остапова). Програма передбачає не тільки повнотекстовий
пошук, а й можливість формувати вибірки за найрізноманітнішими пара
метрами [6]. За допомогою цієї програми готується також паперовий сьомий
том, що міститиме багатомовні покажчики всієї лексики, згаданої в статтях
словника.
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PUBLICATION OF ETYMOLOGICAL LITERATURE: YESTERDAY AND TODAY
The article describes some special features of author’s and editorial preparation of etymological
papers previously and nowadays. It is demonstrated how this process have changed after com
puterization of book publishing. The perspectives of making of etymological electronic diction
aries are reviewed.
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