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У стат ті сха рак те ри зо ва но жит тє вий і твор чий шлях ака де мі ка НАН Украї ни О. С. Ме ль -
ни чу ка, ви дат но го вче но го й ор га ні за то ра нау ки.

К л ю  ч о  в і  с л о  в а: О. С. Ме льни чук, порівняльно-історичне мо воз нав ство, етимологія,
етимологічний словник, теорія мови, славістика, україністика, спорідненість мов світу.

Дру га по ло ви на ХХ сто літ тя — пе ріод ши ро ко го роз гор тан ня лін гвіс тич них сту -
дій в Украї ні. За кі лька де ся ти лі ть бу ло ство ре но низ ку фун да мен та льних пра ць
у ба га тьох га лу зях мо воз нав ства, що ста ли ви дат ним внес ком в ук раїн ську куль -
ту ру. Се ред тих, хто фор му вав по тен ціал нау ки в по воєн ний час і за без пе чу вав її
ви со кий рі ве нь, хто про дов жу вав і роз ви вав кра щі тра ди ції, зак ла де ні по пе ред -
ні ми вче ни ми, був Олек сан др Са вич Ме льни чук. З йо го нау ко вою та нау ко -
во-ор га ні за цій ною дія льніс тю по в’я за ний роз ви ток і тео ре тич ної дум ки в
ук раїн сько му мо воз нав стві, і по рів ня льно-іс то рич них дос лід же нь, і сла віс ти ки в 
ці ло му.

Упро довж кі лькох де ся ти лі ть О. С. Ме льни чук ке ру вав нау ко ви ми ко лек ти -
ва ми, спря мо вую чи їх на ство рен ня на йак туа льні ших і в той же час чи не най -
склад ні ших ук раї ніс тич них, сла віс тич них та за га льно тео ре тич них нау ко вих
пра ць. У 1961–1991 рр. Олек сан др Са вич за ві ду вав від ді лом за га льно го і сло -
в’ян сько го мо воз нав ства Інсти ту ту мо воз нав ства ім. О. О. По теб ні АН УРСР, а в 
1991–1997 рр. там же — від ді лом за га льно го мо воз нав ства. Піс ля об ран ня в
1967 р. чле ном-ко рес пон ден том АН УРСР він ви ко ну вав обо в’яз ки зас туп ни ка
ака де мі ка-сек ре та ря Від ді лен ня лі те ра ту ри, мо ви і мис тец твоз нав ства АН УРСР 
(1969–1971 рр.), а зго дом і ака де мі ка-сек ре та ря цьо го від ді лен ня (1971–1978 рр.).
Як ака де мік-сек ре тар Олек сан др Са вич — член Пре зи дії Ака де мії наук Украї ни
і, от же, при чет ний до роз в’я зан ня ба га тьох мас штаб них проб лем ук раїн ської
нау ки й ку льту ри.

У 1981 р. О. С. Ме льни чу ка оби раю ть чле ном-ко рес пон ден том АН СРСР, а в
1985 р. — ака де мі ком Ака де мії наук Украї ни.

На ро див ся О. С. Ме льни чук 12 лип ня 1921 р. в с. Пи са рів ка Ко дим сько го
райо ну Оде ської об лас ті в се лян ській ро ди ні. Йо го здіб нос ті, зок ре ма до мов, ви -
я ви ли ся вже в се ред ній шко лі. Піс ля її за кін чен ня (на «від мін но») він у 1938 р.
всту пає на фі ло ло гіч ний фа ку льтет Київ сько го дер жав но го уні вер си те ту
ім. Т. Г. Шев чен ка. Про те нав чан ня пе рер ва ла вій на. 1 ве рес ня 1941 р. чет вер то -
кур сник О. С. Ме льни чук ра зом з ін ши ми сту ден та ми доб ро во льцем іде на
фронт. Брав учас ть у боях на Вол хов сько му фрон ті, був по ра не ний, пот ра пив в
ото чен ня і в по лон. Але до ля вия ви ла ся при хи льною до мо ло до го бій ця: че рез
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дея кий час з по ло ну по щас ти ло втек ти, пе рей ти че рез лі нію фрон ту, по вер ну ти -
ся до дію чої ар мії, прой ти пе ре мож ни ми до ро га ми по Євро пі, бра ти учас ть у
виз во лен ні Вар ша ви і за кін чи ти вій ну гвар дії ря до вим у Бер лі ні.

Піс ля де мо бі лі за ції нап ри кін ці 1945 р. Олек сан др Са вич по вер нув ся до Ки -
є ва і про дов жив нав чан ня в Київ сько му уні вер си те ті. Тут та ла но ви то го сту ден та 
по мі чає й під три мує акад. М. Я. Ка ли но вич, який зао хо чує йо го до вив чен ня
мов, зок ре ма сан скри ту й дав ньог ре цької. Ще на сту ден тській ла ві Олек сан др
Са вич на ма гає ться чи та ти в ори гі на лі пое ми Го ме ра. Ми хай ло Яко вич Ка ли но -
вич дає О. С. Ме льни чу ко ві ре ко мен да цію для всту пу до ас пі ран ту ри.

Курс ас пі ран тської під го тов ки Олек сан др Са вич у 1947–1950 рр. про хо ди ть
в Інсти ту ті мо воз нав ства ім. О. О. По теб ні АН УРСР під ке рів ниц твом ін шо го
ви дат но го лін гвіс та — ака де мі ка Л. А. Бу ла хов сько го. З цією ж ус та но вою по -
в’я за на вся по да льша до ля О.С. Ме льни чу ка, спов не на нап ру же ної пра ці. І не
ті льки дос лід ни цької: ба га то ро ків, по су ті, все своє жит тя він про дов жу вав на -
по лег ли во вчи ти ся.

Час ста нов лен ня мо ло до го вче но го збіг ся з пе ріо дом піс ля лін гвіс тич ної дис -
ку сії 1950 р., ко ли був реа бі лі то ва ний по рів ня льно-іс то рич ний ме тод і з’я ви ла ся
мож ли віс ть без пе реш код но ко рис ту ва ти ся ним як ефек тив ним ін стру мен том
дос лід жен ня ба га тьох мов. О. С. Ме льни чук сис те ма тич но й пла но мір но са мо -
туж ки вив чає іс то рію йо го ви ко рис тан ня, зок ре ма в сла віс ти ці, чи тає й кон спек -
тує пра ці Ф. Мік ло ши ча, В. Вон дра ка, віт чиз ня них ком па ра ти віс тів, пи ше роз -
від ки, у яких вчи ться сам опе ру ва ти фо не тич ни ми за ко на ми і де мон струє
чи та чам ви со ку ре зу льта тив ніс ть по діб них опе ра цій. Па ра ле льно він що ден но
від во ди ть час (о бо в’яз ко во ран ко вий) для вив чен ня іно зем них мов: спо чат ку
сло в’ян ських, по тім бал тій ських, за ни ми ін ших ін доєв ро пей ських та неін доєв -
ро пей ських.

Слід від зна чи ти  ще од ну над зви чай но важ ли ву ри су жит тя й твор чос ті вче -
но го. Воєн не ли хо літ тя, по воєн ні нес тат ки сер йоз но пі дір ва ли йо го здо ро в’я, у
ньо го діаг нос ту ва ли не од ну тяж ку хво ро бу, кож на з яких мог ла ста ти фа таль -
ною. Про те О.С. вия вив не ті льки муж ніс ть і стій кіс ть, а й за ліз ну во лю у бо роть -
бі з не ду га ми. Він вста но вив для се бе жор сткий ре жим і су во ру діє ту, яких неу -
хи льно дот ри му вав ся все жит тя, не доз во ляю чи со бі по ру шу ва ти їх ні за яких
умов. Щод ня встаю чи о 6 ран ку, ро бив три ва лу гім нас ти ку (з еле мен та ми йо ги),
по тім дві го ди ни при ді ляв вив чен ню тієї чи ін шої мо ви (за лу чаю чи до цієї спра -
ви свою дру жи ну В. Т. Ко ло міє ць) і ли ше піс ля цьо го сні дав і роз по чи нав свій
ро бо чий де нь, теж чіт ко рег ла мен то ва ний. Спа ти ля гав рів но о де ся тій ве чо ра.
Са мо дис цип лі на й гід на по ди ву ор га ні зо ва ніс ть доз во ли ли О. С. як що не по до -
ла ти ос та точ но не ду ги, то під три му ва ти се бе в на леж ній ро бо чій фор мі і пра цю -
ва ти все жит тя над зви чай но плід но й ре зу льта тив но. Сис те ма тич не ж і пос лі дов -
не вив чен ня різ них мов зу мо ви ло те, що вче ний став по ліг ло том і від зна чав ся
ви нят ко вою еру ди цією.

Уже кан ди дат ська ди сер та ція Олек сан дра Са ви ча «По ня тие пред ло же ния в
со вет ском  яз ыкоз на нии», за хи ще на 1952 р., зас від чи ла ін те рес ав то ра до тео ре -
тич них мо воз нав чих проб лем. Піс ля за кін чен ня ас пі ран ту ри він стає спів ро біт -
ни ком від ді лу за га льно го та сло в’ян сько го мо воз нав ства, а з 1961 р. очо лює йо го.

Одер жав ши від діл піс ля акад. Л. А. Бу ла хов сько го, О. С. Ме льни чук ус пад -
ку вав і проб ле ма ти ку, яку на той час роз роб ляв ко лек тив від ді лу: уже роз по ча ла -
ся ро бо та над ко лек тив ною мо ног ра фією «Вступ до по рів ня льно-іс то рич но го
вив чен ня сло в’ян ських мов», у пер спек ти ві був «Ети мо ло гіч ний слов ник

ISSN 0027-2833. Мовознавство, 2011, № 4 5

Академік О. С. Мельничук: життя, віддане науці



україн ської мо ви». Як ніх то ін ший, Олек сан др Са вич був го то вий до ке рів ниц т -
ва ро бо тою над та ки ми фун да мен та льни ми дос лід жен ня ми.

За за га льною ре дак цією Олек сан дра Са ви ча і за йо го ав тор ською учас тю уже 
в 1962 р. ви да но «Прос пект» «Всту пу», зав дан ням яко го бу ло оз на йом лен ня
нау ко вої гро мад ськос ті із струк ту рою і го лов ни ми ідея ми ко лек тив ної мо ног ра -
фії. О. С. Ме льни чу ко ві в «Прос пек ті», а по тім і в книж ці як ав то ро ві на ле жа ть
вступ ний роз діл і «Син так сис». Са ма книж ка по ба чи ла світ 1966 ро ку. Її поя ва
ста ла ви дат ною по дією для віт чиз ня но го мо воз нав ства. У цій ґрун тов ній пра ці
пос лі дов но й сис тем но вик ла дає ться іс то рія фо не ти ки, гра ма ти ки (у то му чис лі
й син так си су), сло вот во ру та лек си ки сло в’ян ських мов від ран ньоп рас ло в’ян -
ської до би до су час но го ста ну. Від кри ває ться «Вступ» роз ді лом «За га льні пи -
тан ня по рів ня льно-іс то рич но го вив чен ня сло в’ян ських мов», який зна йо ми ть
чи та чів із сло в’ян ськи ми мо ва ми, їх по ши рен ням, пи сем ніс тю, спо рід не ніс тю
між со бою та з ін ши ми ін доєв ро пей ськи ми, зок ре ма бал тій ськи ми мо ва ми. Спе -
ціа льний під роз діл роз по ві дає про по рів ня льно-іс то рич не вив чен ня сло в’ян -
ських мов і йо го зна чен ня для від тво рен ня най дав ні ших рис мо ви і глиб шо го ро -
зу мін ня мов них про це сів. Усі ав то ри на ма га ли ся мак си ма льно ви ко рис та ти й
уза га льни ти до сяг нен ня по рів ня льно-іс то рич но го вив чен ня сло в’ян ських мов
по пе ред ні ми дос лід ни ка ми (як віт чиз ня ни ми, так і за ру біж ни ми) й са мі ак тив но
дос лід жу ва ли мов ні фак ти, зок ре ма ук раїн ські.

Ціл ком ори гі на льним  був на пи са ний Олек сан дром Са ви чем роз діл «Син так -
сис». Піс ля дис ку сії 1950 р. при об го во рен ні дос тоїн ств і не до лі ків реа бі лі то ва -
но го по рів ня льно-іс то рич но го ме то ду заз на ча ло ся, що він, зас но ва ний на вра ху -
ван ні зву ко вих від по від нос тей і за ко нів, не мо же зас то со ву ва ти ся до вив чен ня
син так сич них явищ. Однак О. С. Ме льни чук і тео ре тич но об ґрун ту вав до ці ль -
ніс ть ви ко рис тан ня по рів ня льно-іс то рич но го ме то ду в дос лід жен ні син так си су
(о соб ли во поєд нав ши йо го з ме то дом внут ріш ньої ре кон струк ції), і на прак ти ці
до вів це спро бою ре кон струю ва ти на ві ть для ін доєв ро пей ської пра мо ви і син -
так сич ну струк ту ру ре чен ня які та ко го, і струк тур ні ти пи ре че нь, і за со би ви ра -
жен ня син так сич них сто сун ків.

У роз ши ре но му виг ля ді О. С. Ме льни чук ви дав цей роз діл ок ре мою книж -
кою («Роз ви ток струк ту ри сло в’ян сько го ре чен ня».— К., 1966), йо го ж пе ред
тим пок лав в ос но ву док тор ської ди сер та ції (за хис тив у 1964 р.).

Ґрун тов на пра ця «Вступ до по рів ня льно-іс то рич но го вив чен ня сло в’ян ських
мов» ві діг ра ла і про дов жує ві діг ра ва ти свою ро ль у під го тов ці ви со кок ва лі фі ко ва -
них сла віс тів-мо воз нав ців. Ре цен зен ти А. Суп рун і Р. Ве чер ка (див. від по від но
«Мо воз нав ство».— 1967.— № 3.— С. 89–92 і Sb. prací filosof. F-ty Brněnské univers.,
1968.— Roč. 16.— S. 124) по зи тив но оці ни ли цю ко лек тив ну мо ног ра фію.

Ще нап ри кін ці 50-х — на по чат ку 60-х ро ків Олек сан др Са вич дру кує низ ку
ста тей, прис вя че них проб ле мам по рів ня льно-іс то рич но го син так си су сло в’ян -
ських мов, що від би ваю ть різ ні ета пи їх дос лід жен ня ав то ром: Общес ла вян ские
при да точ ные кон струк ции в фор ме при час тных обо ро тов с от но си те льными сло -
ва ми и под чи ни те льными сою за ми // Все союз ная кон фе рен ция по сла вян ской фи -
ло ло гии : Прог рам ма и тез. докл.— Ле нин град, 1962.— 107–108; По ря док слов и
син таг ма ти чес кое чле не ние пред ло же ний в сла вян ских яз ыках. Крат кая ха рак те -
рис ти ка об щих за ко но мер нос тей.— К., 1958.— 64 с.; Основ ні лі нії роз вит ку 
склад но під ряд них ре че нь у сло в’ян ських мо вах // До по ві ді рад. де ле га ції на
V Між на род но му з’їз ді сла віс тів (Со фія, ве ре се нь 1963).— К., 1963.— 66 с.

Мо ног ра фія «Роз ви ток струк ту ри сло в’ян сько го ре чен ня» охоп лює всю су -
куп ніс ть проб лем ста нов лен ня й роз вит ку струк тур них різ но ви дів ре чен ня в
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сло в’ян ських мо вах. Це но ва тор ська пра ця, у якій впер ше в сло в’ян сько му мо -
воз нав стві на су час них нау ко вих за са дах ста ви ться й ви рі шує ться зав дан ня по -
слі дов ної й сис те ма тич ної ре кон струк ції син так си су прас ло в’ян ської мо ви, ви -
світ лює ться по да льший роз ви ток син так сич них оз нак і ка те го рій в ок ре мих
сло в’ян ських мо вах. Зго дом на мо ног ра фію в за ру біж них ви дан нях з’я ви ло ся
кі лька схва льних ре цен зій, зок ре ма Й. Вей рен са в «Bul le tin de la Société de
linguistique de Paris» (1968.— T. 63.— Fasc. 2.— Р. 162–164) і в ча со пи сі «Slovo a
slovesnost» (Praha.— T. 26.— S. 2) та Й. Бауе ра в «Sb. prací filozof. f-ty Brněnské
univ.» (1971.— R. 19.— S. 237–240).

Проб ле ми син так си су ва би ли О. С. Ме льни чу ка уп ро довж усьо го жит тя. Чи -
ма ло йо го роз ві док прис вя че но іс то рич но му син так си су ук раїн ської мо ви: Ви -
доз мі ни офор млен ня ре че нь неп ря мої мо да льнос ті в іс то рії ук раїн ської мо ви //
Сло в’ян ське мо воз нав ство.— К., 1958.— Т. 2.— С. 120–163; Ге не зис і іс то рич ні
ви доз мі ни при під ряд но го вжи ван ня спо луч ни ка і в ук раїн ській мо ві // О. О. По -
теб ня і дея кі пи тан ня су час ної сла віс ти ки : Ма те ріа ли ІІІ Респ. сла віст. конф.—
Х., 1962.— С. 178–192; Істо рич ний роз ви ток сис те ми від нос них слів в ук раїн -
ській мо ві // Сло в’ян ське мо воз нав ство.— К., 1962.— Т. 4.— С. 80–121. Са ме ма -
ло дос лід же ним в ук раїн сько му мо воз нав стві проб ле мам іс то рич но го син так си -
су ук раїн ської мо ви Олек сан др Са вич схи льний був прис вя ти ти свою
док тор ську ди сер та цію. Про те з ча сом йо го пла ни змі ни ли ся.

Крім ста тей з іс то рич но го син так си су, в га лу зі ук раї ніс ти ки Олек сан дро ві
Са ви чу на ле жи ть «Слов ник спе ци фіч ної лек си ки се ла Пи са рів ка Ко дим сько го
ра йо ну Оде ської об лас ті» // Лек си ког ра фіч ний бю ле те нь Інсти ту ту мо воз нав -
ства АН УРСР.— 1952.— Вип. 2.— С. 67–98 і «То по ні мі ка Ко дим сько го ра йо ну
Оде ської об лас ті» // Мо воз нав ство.— 1957.— Т. 14.— С. 52–61.

О. С. Ме льни чук є ре дак то ром і спі вав то ром то му «Син так сис» (К., 1972. —
515 с.), що вхо ди ть до фун да мен та льно го кі лька том но го ви дан ня «Су час на ук -
раїн ська лі те ра тур на мо ва», під го тов ле но го в Інсти ту ті мо воз нав ства
ім. О. О. По теб ні АН УРСР у 60–70-і ро ки. У цьо му то мі О. С. Ме льни чук є ав то -
ром роз ді лів «Тео ре тич ні пи тан ня син так си су», «Сло вос по лу чен ня», «Озна чен -
ня», «Син таг ма тич не чле ну ван ня ре че нь», що ста нов ля ть по над по ло ви ну за -
галь но го об ся гу кни ги.

Тео ре тич ні пи тан ня син так си су, крім від по від но го роз ді лу в зга да но му то мі
«Син так сис», вис віт люю ться вче ним та кож у низ ці спе ціа льних ста тей: Дея кі
пи тан ня тео рії ре чен ня в зв’яз ку з кри ти кою «но во го вчен ня про мо ву» // Мо во -
знав ство.— 1952.— Т. 10.— С. 42–57; Яке зна чен ня діа лек тних да них для ук ла -
дан ня іс то рич но го син так си су ок ре мих сло в’ян ських мов? // Фі ло ло гіч ний збір -
ник : До IV Між нар. з’їз ду сла віс тів. — К., 1958. — С. 319–322; Про два
син так сич ні рів ні фор му ван ня й опи су сло вос по лу чен ня // Між ву зів ська нау ко -
ва кон фе рен ція з проб лем син так си су ук раїн ської мо ви.— Чер нів ці, 1965.—
С. 3–5; Проб ле ма строе ния и со дер жа ния син так си чес кой час ти об щей опи са те -
льной грам ма ти ки от де льно го сла вян ско го ли те ра тур но го  яз ыка // Slavia.—
Praha, 1965.— Roč. 34. Seš. 3.— S. 415–421; О зна ко вой при ро де пред ло же ния //
Ма те риалы к кон фе рен ции «Язык как зна ко вая сис те ма осо бо го ро да».— М.,
1967.— С. 42–45.

Са ме тео ре тич ні пи тан ня син так си су об рав О. С. Ме льни чук для своїх до по -
ві дей на Х і ХІ Між на род них з’їз дах лін гвіс тів (від по від но Бу ха рест, 1967 і Бо -
ло нья, 1972): Аспек ты об щей тео рии пред ло же ния как еди ницы ре чи // Проб -
лемы яз ыкоз на ния : Докл. и сообщ. сов. учен ых на Х Меж ду нар. съез де
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лин гвис тов. М., 1967.— С. 177–180; Син так сис как сфе ра прояв ле ния смыслооб -
ра зую щей и фор мооб ра зую щей ро ли яз ыко вой струк туры // Pro ceed ings of the XI 
In ter na tional Con gress of Lin guists, Bo lo gna — Flor ence, 1972.— Вologna, 1974. —
P. 647–651. Він був учас ни ком ра дян сько-че хос ло ва цько го сим по зіу му, для яко -
го під го ту вав до по ві дь та кож із син так сич ної проб ле ма ти ки: Взаи мо дей ствие
грам ма ти чес ких еди ниц раз лич ных уров ней в рам ках пред ло же ния // Со вет -
ско-че хос ло вац кий сим по зиум «Еди ницы раз лич ных уров ней грам ма ти чес ко го
строя яз ыка и их взаи мо дей ствие» : Докл. сов. учен ых. — М., 1967. — С. 102–119.

Піс ля за вер шен ня ро бо ти над «Всту пом до по рів ня льно-іс то рич но го вив чен -
ня сло в’ян ських мов» ке ро ва ний О. С. Ме льни чу ком ко лек тив нау ков ців від ді лу 
за га льно го та сло в’ян сько го мо воз нав ства з 1964 р. прис ту пив до но вої фун да -
мен та льної пра ці — «Ети мо ло гіч но го слов ни ка ук раїн ської мо ви». Йо го ук ла -
дан ню пе ре ду ва ла ве ли ка й три ва ла під го тов ча ро бо та: виз на чен ня прин ци пів
ство рен ня слов ни ка,  оп ра цю ван ня реєс тру і до по між них кар то тек — біб ліог ра -
фіч ної, ан тро по ні міч ної, бо та ніч них назв, ви роб лен ня де та льної ін струк ції для
ук ла да чів.

За по пе ред ні ми пла на ми, слов ник мав бу ти спо чат ку од но том ним, по тім
три том ним або чо ти ри том ним ви дан ням, ук ла дан ня йо го, а по тім і дру ку ван ня
пе ред ба ча ло ся за кін чи ти за п’я ть–шіс ть ро ків. Про те ро бо та над кон крет ним
мов ним ма те ріа лом внес ла в ці пла ни кар ди на льні ко рек ти ви. Ба га то мі ся ців
піш ло ли ше на виз на чен ня реєс тру слов ни ка — шля хом йо го ко лек тив но го об -
го во рен ня. Роз роб ляю чи прин ци пи ство рен ня ЕСУМ як пра ці фун да мен та льної, 
О. С. спра вед ли во виз на чив і під хо ди до неї теж як фун да мен та льні. В ос но ву
реєс тру бу ло пок ла де но най бі льший на той час шес ти том ний «Україн сько-ро -
сій ський слов ник», до ньо го до да но «Сло вар ук раїн сько го язи ка», упо ряд ко ва -
ний Б. Грін чен ком, низ ку пе рек лад них та діа лек тних слов ни ків (се ред них і
укла де ний Олек сан дром Са ви чем слов ник го вір ки йо го рід но го се ла).

У ре зу льта ті про ве де ної ро бо ти бу ло зіб ра но ве ли кий лек сич ний ма те ріал —
упер ше в іс то рії ук раїн сько го мо воз нав ства зве де но воє ди но мак си ма льну
кі лькіс ть лек сем не ті льки ук раїн ської лі те ра тур ної мо ви, а й діа лек тів, дея ких
га лу зе вих слов ни ків. Уже це зіб ран ня лек си ки ук раїн ської мо ви ста но ви ло неа -
бия ку нау ко ву цін ніс ть. Але для ети мо ло гіч но го слов ни ка то бу ла ли ше ос но ва,
на якій ма ло бу ду ва ти ся по да льше по рів ня льно-іс то рич не дос лід жен ня.

Пов но та реєс тру, ве ли ка кі лькіс ть слів, що пот ре бу ва ли роз роб лен ня в слов -
ни ку, виз на чи ли дру гий важ ли вий прин цип йо го ство рен ня: чіт кіс ть по бу до ви
слов ни ко вої стат ті, стис ліс ть вик ла ду ма те ріа лу. Са ме з мір ку ва нь стис лос ті
слов ник ви рі ше но бу ло бу ду ва ти за гніз до вим прин ци пом: до реєс тро во го сло ва
(як пра ви ло, най прос ті шо го за сло вот вір ною бу до вою або най час ті ше вжи ва но -
го) до да ва ли ся спо рід не ні з ним сло ва, що не пот ре бу ва ли ок ре мих пояс не нь, і
ети мо ло гіч ну роз роб ку по да но ли ше до ос нов но го, реєс тро во го сло ва.

Піс ля за кін чен ня ро бо ти над реєс тром (з усі ма по хід ни ми) він був роз ді ле -
ний на приб лиз но рів ні час ти ни, що ма ли ста но ви ти то ми Ети мо ло гіч но го слов -
ни ка (об ся гом від 50 до 60 авт. арк.). За цим роз по ді лом ЕСУМ вия вив ся вже не
три том ним чи чо ти ри том ним, а се ми том ним ви дан ням (при цьо му в ос тан ньо му 
то мі пе ред ба ча ло ся вміс ти ти ін дек си).

Під го тов ча ро бо та зай ня ла май же два ро ки. Ли ше з по чат ку 1966 р. ав то ри
слов ни ка прис ту пи ли без по се ред ньо до роз роб ки ети мо ло гіч них ста тей. Олек -
сан др Са вич як ке рів ник  зав жди був від кри тий для кон су льта цій і всі ля кої до по -
мо ги ук ла да чам, але вод но час су во ро кон тро лю вав ро бо ту кож но го. Він і сам
був се ред ав то рів-ук ла да чів слов ни ка (нап рик лад, у пер шо му то мі йо му на ле -
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жить роз роб ка ста тей від а до ав ряк, від ак афист до ак ец і від бер гам от до бо -
роз на, а в дру го му — від з до за бу зи ри ть і від касти ти до кет); крім цьо го, ре да -
гую чи ети мо ло гії ін ших ав то рів, Олек сан др Са вич не рід ко про по ну вав свої,
глиб ші ва ріан ти ста тей (у сі во ни від зна че ні в пе ред мо вах до від по від них то мів).

У 1967 р. в ж. «Мо воз нав ство» (№ 2, с. 15–21) з’я ви ла ся стат тя О. С. Ме льни -
чу ка «Прин ци пи ук ла дан ня “Ети мо ло гіч но го слов ни ка ук раїн ської мо ви”», у
якій ав тор зна йо мив нау ко ву гро мад ськіс ть з пла на ми ство рен ня пра ці, прин ци -
па ми її по бу до ви, об ґрун то ву вав до ці льніс ть гніз до во го  прин ци пу, по да вав
зраз ки ети мо ло гіч них ста тей для слів різ но го по ход жен ня.

Ще до по чат ку ро бо ти над ЕСУМ у Ка на ді в 1962 р. ан глій ською мо вою ви -
йшов пер ший ви пуск (об ся гом бли зько 5 друк. арк.) «Ети мо ло гіч но го слов ни ка
ук раїн ської мо ви», ук ла де но го Я. Руд ни цьким. Під го тов ле ний за кор до ном, у
від ри ві від чис лен них діа лек тних та іс то рич них дже рел, від усієї тієї нау ко вої
ба зи, яку ста нов ля ть пра ці не ті льки ук раїн ських уче них, а й сла віс тів — іс то ри -
ків, діа лек то ло гів, ком па ра ти віс тів ін ших країн, пред став ле ні ма те ріа ли «Ети -
мо ло гіч но го слов ни ка» Я. Руд ни цько го наоч но про де мон стру ва ли не до лі ки по -
діб ної пра ці. У нас туп ні ро ки вий шло ще кі лька йо го ви пус ків, але цей слов ник
не став ве ли ким над бан ням сві то вої ком па ра ти віс ти ки. До си ть стри ма но від гук -
нув ся на неї та кий ком пе тен тний ре цен зент, як Ю. Ше ве льов  1 (прав да, піз ні ше
на поя ву трьох ве ли ких — по 50 друк. арк. і бі льше — то мів київ сько го Ети мо ло -
гіч но го слов ни ка аме ри кан ський славіст не від гук нув ся зов сім).

Нев дов зі ук ла дан ня пер ших двох то мів бу ло за вер ше не. Про те, нез ва жаю чи
на ви со кий про фе сій ний рі ве нь О. С. Ме льни чу ка як ре дак то ра і йо го ви нят ко ву
пра цез дат ніс ть, ре да гу ван ня пер шо го то му вия ви ло ся три ва лим про це сом. На
до по мо гу го лов но му ре дак то ро ві бу ло ство ре но ред ко ле гію, до якої ввій шли
В. Т. Ко ло міє ць і О. Б. Тка чен ко.

Чи ма ло ча су піш ло та кож на ро бо ту Олек сан дра Са ви ча з ре дак то ра ми ви -
дав ниц тва, на ви го тов лен ня необ хід них для дру ку ван ня склад но го мо воз нав чо -
го тек сту дру кар ських зна ків, чи тан ня кі лькох вер сток.

Ма те ріа ли пер шо го то му ще у виг ля ді ма ши но пи су прой шли ре цен зу ван ня в
мос ков ській гру пі ети мо ло гів, якою ке ру вав О. М. Тру ба чов. На да лі нас туп ні
то ми та кож ре цен зу ва ли ся мос ков ськи ми ко ле га ми, а з ча сом і їх ні ви пус ки
«Эти мо ло ги чес ко го сло ва ря сла вян ских  яз ыков» ста ли про хо ди ти ап ро ба цію в
Киє ві (го лов ним ре цен зен том вис ту пав, як пра ви ло, один з най бі льш еру до ва -
них і ква лі фі ко ва них на ших ети мо ло гів чл.-кор. НАН Украї ни О. Б. Тка чен ко).

Ли ше 1982 р. пер ший том «Ети мо ло гіч но го слов ни ка ук раїн ської мо ви» по -
ба чив світ.

Дос від, на бу тий у про це сі ба га топ ла но вої й ба га тоас пек тної ре дак тор ської
ро бо ти над пер шим то мом, доз во лив О. С. Ме льни чу ко ві знач но швид ше за кін -
чи ти ре да гу ван ня дру го го, а за ним і тре тьо го то мів (вий шли в світ від по від но в
1985 і 1989 рр.). Бу ло роз ши ре но ред ко ле гію ви дан ня: по чи наю чи з тре тьо го то -
му до її скла ду вве де но Т. Б. Лу кі но ву і В. Г. Скля рен ка, а з чет вер то го та кож
Г. П. Пів то ра ка.

Прав да, роз рив у ча сі ук ла дан ня й ре да гу ван ня ма те ріа лів ЕСУМ, що з ро ка -
ми збі льшу вав ся, ус клад ню вав і зат ри му вав ре да гу ван ня, ос кі льки і ре дак то ри
то мів, і сам О. С. Ме льни чук на ма га ли ся мак си ма льно вра ху ва ти на йос тан ні ші
пра ці по рів ня льно-іс то рич но го, іс то рич но го, іс то ри ко-се ма сіо ло гіч но го, діа лек -
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то ло гіч но го ха рак те ру не ті льки ук раїн ської мо ви, а й ін ших сло в’ян ських  та
нес ло в’ян ських мов. А за де сят ки ро ків, що три ва ла ро бо та над слов ни ком, та -
ких пра ць з’я ви ло ся чи ма ло.

Хоч ук ла дан ня ма те ріа лів ЕСУМ і бу ло в ос нов но му за вер ше но в сім де ся ті
ро ки, ро бо та над йо го удос ко на лен ням три ва ла ще дов го, роз рив між ча сом ук -
ла дан ня і ча сом ре да гу ван ня то мів збі льшу вав ся. До лаю чи чис лен ні пе реш ко ди, 
О. С. Ме льни чук 1988 р. за кін чив від по ві да льне ре да гу ван ня 4-го то му, і не за ба -
ром том бу ло пе ре да но до ви дав ниц тва. Про те з’я вив ся ще один роз рив, який
заг ро жу вав ста ти фа та льним — між ча сом по дан ня слов ни ка до дру ку і ча сом
йо го ви хо ду в світ: сус пі льно-по лі тич ні по дії в на шій краї ні, як ві до мо, вкрай не -
га тив но від би ли ся на кни год ру ку ван ні. Том, че каю чи кра щих ча сів, про ле жав у
ви дав ниц тві по над 10 ро ків. О. С. Ме льни чук бо ля че реа гу вав на при пи нен ня
дру ку ван ня слов ни ка, од нак, нез ва жаю чи на важ кий стан здо ро в’я, про дов жу -
вав пра цю ва ти над п’я тим, а по тім роз по чав ре да гу ван ня і шос то го то му. Про те
йо му вже не су ди ло ся по ба чи ти ці то ми в ру сі. 19 бе рез ня 1997 р. Олек сан др Са -
вич пі шов з жит тя.

Ли ше піс ля 1999 р., ко ли вий шов Указ Пре зи ден та Украї ни про роз ви ток на -
ціо на льної слов ни ко вої ба зи, ко ли ство ре но прог ра му «Слов ни ки Украї ни», з’я -
ви ли ся кош ти, і ро бо ту над ЕСУМ у ви дав ниц тві бу ло про дов же но.

На по чат ку 2003 р. 4-й том, на реш ті, вий шов з дру ку, а в 2007 р. по ба чив світ
і від ре да го ва ний О. С. Ме льни чу ком п’я тий. Нев дов зі  пе ре да но до ви дав ниц тва 
6-ий том, ос та точ но оп ра цьо ва ний ред ко ле гією вже без О. С. Ме льни чу ка. Па -
ра ле льно за ком п’ю тер ною прог ра мою про ва ди ла ся ро бо та над ос тан нім, сьо -
мим то мом (з ін дек са ми). З’я ви ла ся на дія на за вер шен ня ви дан ня, яке ста ло
спра вою усьо го жит тя Олек сан дра Са ви ча, у яке він вклав так ба га то сил.

Пра цюю чи над ве ли ки ми ма си ва ми лек си ки в про це сі ре да гу ван ня ЕСУМ,
спос те рі гаю чи за склад ним жит тям слів у прос то рі й ча сі, за прим хли ви ми
змі на ми їх ньої се ман ти ки, О. С. Ме льни чук од ним із пер ших у ком па ра ти віс ти ці 
став на шлях дос лід жен ня ве ли ких ети мо ло гіч них гнізд із бли зькоз нач ни ми ко -
ре ня ми. В іс то рію сла віс ти ки ввій шли йо го роз від ки: Ко ре нь *kes- и его раз но -
вид нос ти в лек си ке сла вян ских и дру гих ин доев ро пей ских яз ыков // Эти мо ло гия 
1966. — М., 1968. — С. 194–240; Эти мо ло ги чес кое гнез до с кор нем *uei- в сла -
вян ских и дру гих  ин доев ро пей ских яз ыках : Докл. на VIII Меж ду нар. съез де
сла вис тов (Заг реб ; Люб ля на, 1978 г.). — К., 1978. — 16 с.

Удос ко на лен ня ме то дів фор ма льно го і се ман тич но го ана лі зу ни ні доз во ляє
знач но роз ши ри ти ко ло ге не тич но спо рід не них слів не ті льки в од ній мо ві, а й у
їх ніх гру пах, і за ра ху нок цьо го ре кон струю ва ти ці лі фраг мен ти лек сич ної сис -
те ми пра мо ви. На прик ла ді дос лід жен ня гнізд з ко ре ня ми *kes- i *uei- О. С. Ме ль -
ни чук пе ре кон ли во про де мон стру вав плід ніс ть гніз до во го під хо ду в по рів ня ль -
но-іс то рич них сту діях. Слі дом за ним ком па ра тив но-ти по ло гіч не дос лід жен ня
сло в’ян ської лек си ки з бли зькоз нач ни ми ко ре ня ми *pek-, *vī-r-/*vō-r*-, *kyp-/
*kvap-/*kop- здій сни ла Т. О. Чер ниш (див. її мо ног ра фію «Сло в’ян ська лек си ка
в іс то ри ко-е ти мо ло гіч но му вис віт лен ні (гніз до вий під хід)». — К., 2003. — 478 с.).
З’я ви ли ся по діб ні пра ці й ін ших ав то рів і в Украї ні, і за її ме жа ми.

Пе ре важ но уп ро довж 70-х ро ків О. С. Ме льни чук пуб лі кує та кож се рію ста -
тей, прис вя че них ети мо ло гіям ок ре мих слів чи їх ніх груп: Ети мо ло гіч ні роз від -
ки. 1. Дба ти — ди ба ти // Мо воз нав ство.— 1975.— № 5.— С. 46–54; Ети мо ло гіч -
ні роз від ки. 2. Юрба — гур ба — юр ма — гур ма.— Сло во і труд.— К., 1976.—
С. 163–167; Эти мо ло ги чес кие раз ыска ния. 3. Общес ла вян ское *větiti // Вос точ -
нос ла вян ское и об щее яз ыкоз на ние.— М., 1978.— С. 103–114; Ети мо ло гіч ні
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роз від ки 4. (прас ло в’ян ське *mogti — мог ти) // Мо воз нав ство.— 1980.— № 6.— 
С. 44–55. Ці роз від ки увій шли в роз роб ку від по від них слов ни ко вих ста тей.

Гли бо ко дос лід жую чи в по рів ня льно-іс то рич но му ас пек ті не ті льки лек си ку
ба га тьох мов, а й фо но ло гію (пор. йо го пра ці: Следы взрывно го ла рин га льно го в
ин доев ро пей ских яз ыках // Вопр. яз ыкоз на ния.— 1960.— № 3.— С. 3–16; О ге -
не зи се ин доев ро пей ско го во ка лиз ма // Там же.— 1979.— № 5–6.— С. 3–16;
№ 6.— С. 3–16), сис тем ніс ть ор га ні за ції, ево лю цій ний ха рак тер змін у фор мі й
се ман ти ці, Олек сан др Са вич зу мів по ба чи ти спі льні ри си не ті льки в спо рід не -
них мо вах, а й у тих, які до сі роз гля да ли ся як на леж ні до ін ших сі мей, і на цій
під ста ві об ґрун ту ва ти кон цеп цію спо рід не нос ті всіх мов сві ту. Вик ла де но її в
стат тях у ж. «Воп росы яз ыкоз на ния»: О всеоб щем род стве яз ыков ми ра // Вопр.
яз ыкоз на ния.— 1991.— № 2.— С. 27–42; № 3.— С. 46–65, а піз ні ше ду же стис -
ло — в до по ві ді на ХІ Між на род но му з’їз ді сла віс тів (Бра тис ла ва, 1993): Гли -
бин ні ети мо ло гіч ні зв’яз ки в лек си ці сло в’ян ських мов // Сло в’ян ське мо воз нав -
ство. До по ві ді.— К., 1993.— С. 98–112 (спі вав тор В. Т. Ко ло міє ць).

Важ ко пе рео ці ни ти зна чен ня цієї кон цеп ції: по даю чи ар гу мен та цію на ко -
рис ть мо но ге не тич ної тео рії по ход жен ня мов, во на тим са мим під три ма ла тео -
рію мо но ге не зу в по ход жен ні люд ства вза га лі, для об ґрун ту ван ня якої (як і для
об ґрун ту ван ня кон цеп ції по лі ге не зу) до сі бра ли ся до ува ги ли ше не пев ні (че рез
гли бо ку дав ніс ть) да ні іс то рії, ар хео ло гії, ан тро по ло гії.

Ге не тич ні зв’яз ки між ок ре ми ми мов ни ми сі м’я ми Олек сан др Са вич вста -
нов лює на ос но ві ети мо ло гіч них лек сич них зіс тав ле нь з ура ху ван ням кі лькох
сфор му льо ва них ним при пу ще нь про ха рак тер зву ків і їх змін у мо вах най дав -
ні ших ча сів (е ти мо ло гіч ні зіс тав лен ня тра ди цій ної ком па ра ти віс ти ки на ос но ві
фо не тич них за ко нів і се ман тич ної бли зькос ті Олек сан др Са вич вва жав прий нят -
ни ми для мов від нос но піз ньо го ча су): 1) пер віс ний роз ви ток го лос них фо нем
ли ше на ос но ві ко лиш ньо го неоз на че но го го лос но го приз ву ку при ви мо ві при -
го лос них си ла бо фо нем; 2) мож ли вий па ра ле лізм у кі лькох гру пах ар ти ку ля цій -
но бли зьких при го лос них фо нем, 3) мож ли віс ть ре дук ції най бі льш нес тій ких
при го лос них на по чат ку слів, 4) мож ли віс ть по зи цій ної взає мо за мі ни пер шо го і 
дру го го при го лос но го ком по нен та ко ре ня, 5) мож ли віс ть вияв лен ня в ко ре нях
лек сем різ них мов сві ту не ті льки ін фік са n, а й r, l, m.

При ети мо ло гіч них зіс тав лен нях Олек сан др Са вич спра вед ли во вва жав за
необ хід не вра хо ву ва ти та кож наяв ніс ть гли бо ких се ман тич них роз ри вів, доб ре
ві до мих при ети мо ло гі зу ван ні на ві ть у ме жах од нієї мо ви.

Зап ро по но ва ні О. С.  Ме льни чу ком прин ци пи, що доз во ляю ть зіс тав лен ня
сло в’ян ських та ін доєв ро пей ських мов них фак тів з неін доєв ро пей ськи ми, ви -
даю ться дос тат ньо ар гу мен то ва ни ми й пе ре кон ли ви ми, хо ча гі по те тич ніс ть
кон крет них лек сич них зіс тав ле нь, зви чай но, ви ща, ніж при зіс тав лен нях у звич -
них ме жах спо рід не них мов. Однак від кри тий дос лід ни ком шлях є пер спек тив -
ним, він здат ний при да льших дос лід жен нях у цій га лу зі при вес ти до під ви щен -
ня сту пе ня на дій нос ті ети мо ло гі зу ван ня в ці ло му.

Склад ні опе ра ції з кон крет ни ми мов ни ми фак та ми з ба га тьох мов О. С. Ме ль -
ни чук блис ку че спо лу чав з тео ре тич ни ми уза га льнен ня ми в га лу зі най бі льш аб -
страк тних проб лем мо ви у її зв’яз ках з мис лен ням і з сус пі льством, прог ре су в
мо ві, проб лем зна ко вос ті мо ви і ок ре мих її рів нів, сут нос ті за га льних по ня ть
сис те ми й струк ту ри, лін гвіс тич ної ме то до ло гії: Роз ви ток мо ви як реа льної сис -
те ми // Мо воз нав ство.— 1981.— № 2.— С. 22–34; О ро ли  мышле ния в фор ми ро -
ва нии струк туры яз ыка // Язык и мышле ние.— М., 1967.— С. 74–88; Фи ло соф -
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ские воп росы яз ыкоз на ния // Вопр. яз ыкоз на ния.— 1975.— № 5.— С. 10–17;
По ня тие сис темы и струк туры яз ыка в све те диа лек ти чес ко го ма те риа лиз ма //
Вопр. яз ыкоз на ния.— 1970.— № 1.— С. 19–32; О при ро де лин гвис ти чес ко го
зна ка // Тео ре ти чес кие проб лемы сов ре мен но го со вет ско го яз ыкоз на ния.— М.,
1964.— С. 135–140; Зна че ние и со дер жа ние лин гвис ти чес ких еди ниц раз лич ных 
уров ней // Тео ре ти чес кие проб лемы се ман ти ки и ее от ра же ния в од нояз ычных
сло ва рях.— Ки ши нев, 1982.— С. 67–74; Аспек ти ме то до ло гії лін гвіс тич них
дос лід же нь // Мо воз нав ство.— 1986.— № 1.— С. 3–11; Ме то до ло гіч ні проб ле ми 
ана лі зу спів від но ше нь ідеа льно го й ма те ріа льно го в сфе рі мо ви // Там же.—
1987.— № 1.— С. 3–14.

Дея кі з цих пра ць з ча сом, як кла сич ні, увій шли до хрес то ма тій, і не ті льки
віт чиз ня но го мо воз нав ства. Так, нап рик лад, стат тя «По ня тия сис темы и струк -
туры яз ыка в све те диа лек ти чес ко го ма те риа лиз ма», на яку не рід ко по си ла ли ся
лін гвіс ти-тео ре ти ки, час тко во ввій шла до кн.: Бе ре зин Ф. М. Исто рия со вет ско го 
яз ыкоз на ния. Хрес то ма тия (М., 1981) і до збір ни ка (в пе рек ла ді) «Reader zur
Geschichte der sovjetischen Sprachwissenschaft (Leip zig, 1984), а стат тю «Зна че -
ние и со дер жа ние лин гвис ти чес ких еди ниц раз лич ных уров ней» вмі ще но в кн.:
Общее яз ыкоз на ние. Хрес то ма тия (Мин ск, 1987).

О. С. Ме льни чук був чле ном Нау ко вої ра ди з проб ле ми «Тео рія ра дян сько го
мо воз нав ства» при Пре зи дії АН СРСР. Він ак тив ний учас ник ба га тьох нау ко вих 
кон фе рен цій з тео ре тич них проб лем: Прин ци пи вив чен ня при ро ди мо ви // Рес -
пуб лі кан ська нау ко ва кон фе рен ція з пи та нь ме то до ло гії мо воз нав ства : Тез.
доп.— К., 1964.— С. 10–13; О ро ли мышле ния в фор ми ро ва нии струк туры яз ыка // 
Те зисы док ла дов и сооб ще ний на науч ной дис кус сии по проб ле ме «Язык и
мышле ние».— М., 1965.— C. 25–30; Фи ло соф ские проб лемы яз ыкоз на ния //
Все союз ная науч ная кон фе рен ция по тео ре ти чес ким воп ро сам яз ыкоз на ния :
Тез. докл. и сообщ. пле нар. за се да ний.— М., 1974.— С. 99–104; Зна че ние и со -
дер жа ние лин гвис ти чес ких еди ниц раз лич ных уров ней // Сим по зиум «Тео ре ти -
чес кие проб лемы се ман ти ки» : Тез. — Ки ши нев, 1979.

Са ме за га льні проб ле ми й по нят тя лін гвіс ти ки роз гля даю ться О. С. Ме льни -
чу ком в ос тан ній йо го стат ті «Мо ва як сус пі льне яви ще і як пред мет су час но го
мо воз нав ства»  (Мо воз нав ство.— 1997.— № 2–3.— С. 3–19), де він під во ди ть
під су мок своїм роз ду мам і мір ку ван ням у цій га лу зі.

Кі лька ста тей Олек сан дра Са ви ча прис вя че но нап ря мам і те чіям у за ру біж -
но му мо воз нав стві: К оцен ке лин гвис ти чес ко го струк ту ра лиз ма (Дис кус сии и
об суж де ния) // Вопр. яз ыкоз на ния.— 1957.—№ 6.— С. 38–49; Фи ло соф ские
кор ни глос се ма ти ки // Там же.— 1976.— № 6.— С. 19–32; Глос се ма ти ка //
Философ ские ос новы за ру беж ных нап рав ле ний в яз ыкоз на нии.— М., 1977.—
С. 125–157.

Під ке рів ниц твом О. С. Ме льни чу ка нау ков ця ми від ді лу за га льно го та сло -
в’ян сько го мо воз нав ства під го тов ле но низ ку ко лек тив них мо ног ра фій, у яких
вис віт люю ться проб ле ми й те чії за ру біж ної лін гвіс ти ки: Пи тан ня тео рії мо ви в
за ру біж но му мо воз нав стві.— К., 1976.— 255 с.; Сов ре мен ное за ру беж ное язы -
ко з на ние. Воп росы тео рии и ме то до ло гии.— К., 1983.— 207с.; Ме то до ло ги чес -
кие проб лемы яз ыкоз на ния.— К., 1988.— 216 с.; Ме то до ло ги чес кие ос новы
нов ых нап рав ле ний в ми ро вом яз ыкоз на нии.— К., 1992.— 380 с.

Мо ног ра фії вий шли за ре дак цією О. С. Ме льни чу ка і за йо го ав тор ською
учас тю: йо го пе ру на ле жа ть пе ред мо ви до пра ць і роз ді ли в них «За ру беж ное
язы коз на ние на рас пу тье» та «Воп росы ис то рии яз ыка» у кни зі «Сов ре мен ное
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за ру беж ное яз ыкоз на ние» (сс. 3–10, 34–51), «Ме то до ло ги чес кие поис ки в cов ре -
мен ных под хо дах к ис сле до ва нию яз ыка» в ос тан ній пра ці (с. 3–15).

В умо вах то та лі та риз му ра дян ський уче ний, особ ли во ке рів ник нау ко во го
ко лек ти ву, зо бо в’я за ний був кри тич но ста ви ти ся до за ру біж ної нау ки як зас но -
ва ної на хиб них, тоб то не мар ксис тських, ме то до ло гіч них прин ци пах. Са ме так,
у гос тро кри тич но му пла ні ре ко мен ду ва ло ся ке рів ни ми ор га на ми ви ко на ти всі
зап ла но ва ні у від ді лі ко лек тив ні пра ці, прис вя че ні за ру біж ній лін гвіс ти ці.
Однак О. С. Ме льни чук зу мів, звів ши кри ти ку до мі ні му му, в ос нов но му пе ре -
вес ти під го тов ку мо ног ра фій в ін ший ре гіс тр —  об’єк тив но го вик ла ду проб лем
за ру біж ної нау ки для оз на йом лен ня з ни ми віт чиз ня но го чи та ча.

На тлі роз гор тан ня в дру гій по ло ви ні ХХ ст. струк тур но-ти по ло гіч них до -
слід же нь гру па сла віс тів, ке ро ва на О. С. Ме льни чу ком, піс ля за вер шен ня ук ла -
дан ня Ети мо ло гіч но го слов ни ка прис ту пи ла до ство рен ня но ва тор ської пра ці
«Істо рич на ти по ло гія сло в’ян ських мов». У ній впер ше в сло в’ян сько му мо во -
знав стві зроб ле но спро бу по да ти не ті льки ти по ло гіч ний опис су час них сло в’ян -
ських мов за різ ни ми струк тур ни ми рів ня ми, а й вия ви ти іс то рич ні дже ре ла тієї
чи ін шої мов ної ри си та яви ща. При цьо му в кож но му роз ді лі чи під роз ді лі пра ці
спо чат ку роз гля даю ться ри си, спі льні для всіх сло в’ян ських мов, а по тім ха рак -
те ри зую ться і пояс нюю ться роз ход жен ня — чи то як збе ре жен ня дав ніх ар хаїч -
них оз нак, чи як зу мов ле ні різ ни ми при чи на ми ін но ва ції.

Вик ла ду кон крет но го ма те ріа лу пе ре дує на пи са ний Олек сан дром Са ви чем
вступ ний роз діл тео ре тич но го ха рак те ру, прис вя че ний ме то до ло гіч ним проб ле -
мам, особ ли вос тям ти по ло гіч но го вив чен ня бли зькос по рід не них мов, зок ре ма
сло в’ян ських.

У 1986 р. бу ло ви да но пер шу час ти ну дос лід жен ня, яка міс ти ть роз ді ли «Фо -
не ти ка», «Сло вот вір», «Лек си ка» і «Фра зео ло гія». Дру га час ти на, що скла -
дає ться з роз ді лів «Сло воз мі на» і «Син так сис» (ре да го ва на О. Б. Тка чен ком) по -
ба чи ла світ ли ше 2008 р.

Окре му сто рін ку в нау ко вій спад щи ні О. С. Ме льни чу ка ста нов ля ть йо го
роз від ки з проб лем взає мо дії ук раїн ської мо ви із схід но ро ман ськи ми. На род же -
ний на Оде щи ні, де від чут на сти хія мол дав ської мо ви, він як уче ний дос лід жу -
вав і ос мис лю вав те, що знав з ди тин ства: Мол дав ские эле мен ты в пог ра нич ном
ук раин ском го во ре // Учен ые за пис ки Инсти ту та ис то рии, яз ыка и ли те ра туры
Мол дав ско го фи лиа ла АН СССР.— 1955.— Т. 4–5.— С. 158–185; Зна че ние вос -
точ но ро ман ских яз ыков ых дан ных для ис то рии древ не рус ско го и ук раин ско го
яз ыков // Ре гио на льное со ве ща ние по мол дав ско-рус ско-ук раин ским яз ыков ым,
ли те ра тур ным и фо льклор ным взаи мос вя зям : Тез. докл.— Ки ши нев, 1963.—
С. 51–53. Олек сан др Са вич вис ту пив та кож ре цен зен том ви да но го в Мос кві
«Рус ско-мол дав ско го сло ва ря» (за ред. А. Т. Бор ща, 1954 р.).

Ви дат ний ук раїн ський уче ний, О. С. Ме льни чук був ак тив ним учас ни ком
двох Між на род них кон гре сів лін гвіс тів (про них іш ло ся ви ще) і кі лькох Між на -
род них з’їз дів сла віс тів. Із до по від дю «По ря док слов и син таг ма ти чес кое чле не -
ние пред ло же ния» він вис ту пив на IV МЗС — пер шо му піс ля воєн но му, що від -
був ся в Мос кві 1958 р. (див.: IV Меж ду на род ный съезд сла вис тов. Ма те риалы
дис кус сии. — М., 1962. — Т. 2. — С. 254–256, 279 — кни га міс ти ть вик лад до по -
ві ді і зак люч не сло во).

Та кож син так сич ною бу ла і йо го до по ві дь на V МЗС (Со фія, 1963): Основ ні
лі нії роз вит ку склад но під ряд них ре че нь у сло в’ян ських мо вах // V Між на род ний 
з’їзд сла віс тів : Доп. рад. де ле га ції. — К., 1963. — 66 с. Нас туп ні вис ту пи О. С. на 
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з’їз дах від би ваю ть проб ле ма ти ку дос лід же нь від ді лу (ство рен ня «Істо рич ної ти -
по ло гії сло в’ян ських мов» і «Ети мо ло гіч но го слов ни ка ук раїн ської мо ви»): Со -
че та ние со пос та ви те льно-ти по ло ги чес ко го и срав ни те льно-ис то ри чес ко го ме -
то дов при ис сле до ва нии сла вян ских яз ыков // Сло в’ян ське мо воз нав ство.
До по ві ді (Со фія, 1988). — К., 1988 (спі вав то ри В. Т. Ко ло міє ць, Т. Г. Лин ник),
Гли бин ні ети мо ло гіч ні зв’яз ки в лек си ці сло в’ян ських мов // Сло в’ян ське мо во -
знав ство. До по ві ді (Бра тис ла ва, 1993).— К., 1993 (спі вав тор В. Т. Ко ло міє ць).
На ІХ з’їз ді у Киє ві (1983 р.) до по ві дь бу ла прис вя че на київ ській  проб ле ма ти ці:
О яз ыке Киев ской ле то пи си ХІІ ве ка // Сло в’ян ське мо воз нав ство. До по ві ді.—
К., 1983.— С. 116–142.

У 60–70-х ро ках Олек сан др Са вич був чле ном Між на род ної ко мі сії в спра вах 
вив чен ня гра ма тич ної бу до ви сло в’ян ських мов при Між на род но му ко мі те ті
сла віс тів, брав учас ть у її за сі дан нях (зок ре ма, в Бер лі ні в 1968 р.; див. йо го ін -
фор ма цію про це за сі дан ня в ж. «Мо воз нав ство».— 1968.— № 4.— С. 95, 96).

Зна ве ць ба га тьох мов, Олек сан др Са вич на між на род них нау ко вих фо ру мах
вис ту пав з до по ві дя ми і в об го во рен ні вис ту пів за ру біж них ко лег різ ни ми мо ва -
ми. Нап рик лад на V МЗС (Со фія, 1963) він узяв учас ть в об го во рен ні до по ві дей
Г. Якоб со на, В. К. Жу рав льо ва, І. Ле ко ва, В. Лат ти, Р. Ру жич ки (див.: V Меж ду -
на род ный съезд сла вис тов : Слав. фи лол.— Со фия, 1965.— Т. 7.— C. 56, 95, 117,
137, 385; фран цу зькою мо вою вис ту пив на пле нар но му за сі дан ні Х Між на род -
но го кон гре су лін гвіс тів в об го во рен ні до по ві ді Б. Ма льмбер га (Шве ція) — див.: 
Actes du X-ème Congrès In ter na tional des Linguistes.— Bucureşti ARSR, 1969.—
Vol. 1.— S. 30; ан глій ською, ні ме цькою, фран цу зькою він дру ку вав свої ма те ріа -
ли в за ру біж них ви дан нях (Über die Entstehung des indoeuropäischen Vokalismus // 
XII Internationales Linguistenkongress.— Wien, 1977; Lan guage as a Real De vel op -
ing Sys tem // So cial sci ences.— 1981.— Vol. 12.  N 2.— P. 114–130; Wege zur
Vertiefung des etymologischen Forschungen im Bereich der nostratischen Sprachen //
Pro ceed ings of the XIVth In ter na tional Con gress of Lin guists.— Berlin, 1989.—
Vol. 3).

Як ві до мо му тео ре ти ку, фа хів це ві з ос но во по лож них лін гвіс тич них проб лем
О. С. Ме льни чу ко ві на ле жи ть низ ка ста тей у важ ли вих ви дан нях ен цик ло пе дич -
но го ха рак те ру: Глос се ма ти ка, Ко пен га ген ский лин гвис ти чес кий энцик ло пе ди -
чес кий кру жок, Ме то до ло гия в яз ыкоз на нии, Язык (Лин гвис ти чес кий энцик ло -
пе ди чес кий сло ва рь.— М., 1990); Алфа віт, Ара мей ська мо ва, Бал тій ські мо ви,
Мо ва, На ціо на льна мо ва, Син таг мa, Індоєв ро пей ські мо ви та ін. (Україн ська Ра -
дян ська Енцик ло пе дія), у 2-му ви дан ні УРЕ та кож: Марр М. Я., Мов лен ня, Со -
ціо лін гвіс ти ка, Яфе тич на тео рія та ін.; Ети мо ло гія, Ка ли но вич М. Я., Мо ва, Мо -
ло до пи сем ні мо ви (Україн ська лі те ра тур на ен цик ло пе дія.— К., 1990–1995),
Диг ло сія, Ево лю ція мо ви, Ети мо ло гія, Знак і зна чен ня в мо ві, Мов лен ня, По ход -
жен ня мо ви, Спо рід не ніс ть мов, Син хро нія і діах ро нія та ін. (Україн ська мо ва.
Енцик ло пе дія).

Чи ма ло сил і ча су від дав акад. О. С. Ме льни чук ви хо ван ню нау ко вої змі ни.
Йо го уч ні ста нов ля ть ці лу плея ду ви дат них нау ков ців, які плід но пра цю ва ли й
пра цюю ть у різ них га лу зях мо воз нав ства. Се ред них — акад. В. Г. Скля рен ко,
док то ри фі ло ло гіч них наук С. С. Єрмо лен ко, І. А. Стоя нов, Г. М. Явор ська,
Й. Ф. Андерш, кан ди да ти наук Т. Г. Лин ник, Т. А. Ха ри то но ва, В. В. Чу мак та ін.

О. С. Ме льни чук здій снив від по ві да льне ре да гу ван ня ба га тьох фун да мен та ль -
них ко лек тив них пра ць, ви ко на них під йо го ке рів ниц твом чи за без по се ред ньою 
ав тор ською учас тю ( Вступ до по рів ня льно-іс то рич но го вив чен ня cло в’ян ських
мов.— К., 1966; Ети мо ло гіч ний слов ник ук раїн ської мо ви.— К., 1982–2007.—
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Т. 1–5; Исто ри чес кая ти по ло гия сла вян ских яз ыков.— К., 1986; Су час на ук раїн -
ська лі те ра тур на мо ва. Cин так сис.— К., 1972; Ме то до ло ги чес кие проб лемы
язы коз на ния.— К., 1988), ба га тьох ви да нь йо го ас пі ран тів та нау ков ців від ді лу
(Й. Ф. Андер ша, Р. В. Бол ди рє ва, С. С. Єрмо лен ка, Т. Г. Лин ник, Т. Б. Лу кі но -
вої, В. Г. Скля рен ка, І. А. Стоя но ва, О. Б. Тка чен ка, Т. А. Ха ри то но вої,
В. В. Чу ма ка, Г. М. Явор ської), ко лег з Киє ва і Мос кви (Ру са нів ський В. М.
Струк ту ра лек сич ної і гра ма тич ної се ман ти ки.— К., 1988; Бі ло дід І. К. Роз ви ток
мов со ціа ліс тич них на цій.— К., 1967; Сте па нов Ю. С. Индоев ро пей ское пред -
ло же ние.— М., 1989). Він був від по ві да льним ре дак то ром ви дан ня: Бу ла хов -
ський Л. А. Виб ра ні пра ці в п’я ти то мах.— К., 1975.— Т. 1. За ре дак цією Олек -
сан дра Са ви ча над ру ко ва ні та кож пра ці: Кро те вич Є. В., Род зе вич Н. С. Слов ник 
лін гвіс тич них тер мі нів.— К., 1957 та по пу ляр ний у свій час «Слов ник ін шо мов -
них слів» (пе ре ви да вав ся три чі — в 1974, 1977 і 1985 рр.) та ін.

Важ ли ві пра ці ук раїн ських і за ру біж них мо воз нав ців при вер ну ли ува гу
О. С. Ме льни чу ка як ре цен зен та: Бев зен ко С. П. На ри си з іс то рич ної гра ма ти ки
ук раїн ської мо ви. Мор фо ло гія.— К., 1953; Бон дар ко А. В. Грам ма ти чес кое зна -
че ние и смысл.— Ле нин град, 1978; Пан фи лов В. З. Фи ло соф ские проб лемы
языкоз на ния.— М., 1977; Слов ник ук раїн ської мо ви : В 11-ти т.; Trávníček Fr.
Historická mluvnice česká. 3. Skladba.— Praha, 1956 (спі вав тор В. Т. Ко ло міє ць)
та ін.

Ве ли ка за об ся гом, різ но ма ніт на за проб ле ма ти кою, ва го ма за но виз ною та
ори гі на льніс тю ідей нау ко ва спад щи на О. С. Ме льни чу ка є до ро го цін ним скар -
бом ук раїн сько го мо воз нав ства. Усе йо го жит тя, спов не не що ден ної ко піт кої на -
по лег ли вої пра ці, від да не нау ці, ду хов ній ку льту рі рід но го на ро ду.

T. B. LUKINOVA

ACADEMICIAN O. S MELNYCHUK: THE LIFE DEVOTED TO SCIENCE

The pa per cov ers the life and cre ative ac tiv ity of Ac a de mi cian O. S. Melnychuk, an out stand ing
Ukrai nian lin guist and schol arly man ager.

K e y  w o r d s: O. S. Melnychuk, com par a tive-his tor i cal lin guis tics, et y mol ogy, et y mo log i cal
dic tio nary, gen eral the ory of lin guis tics, Slavic stud ies, Ukrai nian stud ies, af fin ity of the lan guages
of the world.
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