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У статті підведено підсумок наукової діяльності відомого українського мовознавця 

Олександри Сербенської. Розглянуто тематику проблем, які були і є в полі зору дослідниці, 
зокрема з франкознавства. 
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Родом Олександра Сербенська з мальовничого містечка Золотий Потік, 

що на Тернопільщині, з яким пов’язані перші дитячі враження і згадки від 
спілкування з рідною землею. Згодом навчалася на філологічногому факультеті 
та в аспірантурі Львівського педагогічного інституту, а з 1955 р. міцно пов’язала 
свою долю із Львівським університетом ім. І. Франка, у якому пройшла шлях від 
лаборанта кафедри української мови до професора. Сьогодні Олександра 
Сербенська добре відома не лише як висококваліфікований викладач і наставник 
не одного покоління студентів, а й як талановитий науковець, якому завжди 
болить доля рідної мови і рідної культури. В її науковому доробку – праці з 
проблем української термінології, культури мови, стилістики. Вона автор і 
співавтор багатьох словників і навчальних посібників (“Словник паронімів 
української мови”, “Словник труднощів української мови”, “Словник-довідник з 
культури української мови”, “Українська мова для початківців”, “Українська 
мова: практикум”, “Українська мова в засобах масової інформації: практикум”, 
“Екологія українського слова”, “Культура усного мовлення” та ін.), які знайшли 
щирий відгук у наукової громадськості і набули популярності серед студентської 
молоді. 

Одним із давніх зацікавлень дослідниці є і франкознавча тематика. Мова і 
духовність у концепції І. Франка, мовна майстерність письменника, його роль у 
становленні і розвитку газетно-публіцистичного стилю, інтерпретація журналіст-
ської майстерності Каменяра, укладання коментарів до його літературно-
критичної спадщини – ось далеко не повний перелік тих проблем, які були 
об’єктом наукових студій професора О. Сербенської. 

Уже в ранніх своїх працях, вивчаючи становлення української юридичної 
термінології, дослідниця звернула увагу на художню і науково-публіцистичну 
спадщину І. Франка, у якій зафіксовано багато юридичних термінів, що певною 
мірою відображали стан тогочасного розвитку цього пласту термінологічної 
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лексики. “Вводячи в мовну канву своїх творів юридичну лексику, – зазначає 
дослідниця, – Іван Франко немало спричинився до стабілізації того чи іншого 
терміна, усталення його в науковій мові. Доказом цього може бути той факт, що 
при укладанні “Російсько-українського словника правничої мови” (1926) упоряд-
ники використали юридичну лексику, зафіксовану в повісті І. Франка “Перехрес-
ні стежки”, де багато місця відведено змалюванню правово-політичного життя 
Галичини кінця ХІХ ст.”. 

Цікавими міркуваннями позначені спостереження ювілярки над Франко-
вою концепцією мови в її зв’язку з духовним розвитком людини і всього суспіль-
ства. Вона виокремила ті аспекти, які й сьогодні залишаються для нас актуальни-
ми, коли йдеться про функції української мови як державної. Чи може вона бути 
повноцінною у відтворенні проблем науки і культури, як позначається на 
розвитку людської особистості відступництво від рідного слова, до яких 
наслідків призводить “мовний дуалізм” індивідуума в суспільстві, яке не 
забезпечує належних умов для повноцінного функціонування мови титульної 
нації, – це ті питання, які хвилювали самого письменника і на які знаходимо 
відповіді в його багатій науково-публіцистичній спадщині. 

Багато місця в творчому доробку О. Сербенської займають питання 
журналістської майстерності І. Франка. Розцінюючи пресу як “правдиву школу 
вільніших думок і політичного мислення”, письменник вбачав у газетярах силу, 
здатну не тільки відображати суспільну атмосферу, а й спричинюватися до її 
витворення. Саме Франкові належить пріоритет у виробленні концепції 
національної преси, а його мовна практика заклала міцний фундамент для 
формування і розвитку газетно-публіцистичного стилю в Галичині. Заперечуючи 
наявну в галицькій офіційній пресі “макаронічну мову”, яку письменник іменував 
“важким язичієм”, “каліченою російсько-церковно-галицькою мовою”, він 
упевнено наближав її до східноукраїнських стандартів. 

Спостереження дослідниці над проблемами мовної комунікації в аспекті 
практики і теоретичних засад І. Франка дозволило актуалізувати міркування 
митця про мовний генотип особистості, який накладає свій відбиток на характер 
її мовленнєвої діяльності.  

Франкознавчі студії О. Сербенської – це спроба звільнитися від усталених 
догм, що витворилися в умовах тоталітарного режиму, це намагання зазирнути 
неупередженим оком у тайники мовної свідомості Каменяра, щоб збагнути 
секрети не тільки поетичної, а й публіцистичної та наукової його творчості. 
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