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До 100-ліття російського медичного 
словника М. Галина

Мартирій Галин — військовий хірурґ, 1888 року 
захистив докторську дисертацію в Імператор-

ському університеті святого Володимира (тепер Ки-
ївський національний університет ім.Т. Шевченка). 
З 1899 року по 1900 рік стажувався в Німеччині та 
Франції, 1901 року — кавалер ордена святого Ста-
ніслава та інших бойових нагород Російської імперії. 
Із 1903 року призначений виконувачем обов’язків 
Головного лікаря Київського військового госпіталю, 
але лише через 8 років затверджений на цю посаду. 
Зволікання царського уряду полягало у його україн-
ській позиції і участі в діяльності українських орґа-
нізацій. Проти недоброзичливців Мартирію Галину 
дуже допомагав його високий авторитет відомого 
лікаря та чин статського радника. 

Галин був знайомий з багатьма українськими ді-
ячами, серед яких у першу чергу треба згадати  
Л. Українку, М. Грушевського, І. Франка, М. Косто-
марова, М. Драгоманова. Леся Українка навіть гос-
тювала у нього.

З ослабленням заборони російським урядом укра-
їнської мови, Галин, разом з Михайлом Грушевським 
та іншими, брав участь у заснуванні 1907 року Укра-
їнського Наукового Товариства (УНТ) в Києві, та 
з 1908 року голова його природничо-лікарської, а 
пізніше з 1911 року — медичної секції, голова тер-
мінолоґічної комісії з медицини. 1908 року вперше 
у Києві пролунала доповідь на медичну тематику 
українською мовою (доктора Галина) і надрукована 
того ж року в “Записках УНТ”. Він разом з О. Чер-
няхівським редаґував «Збірник медичної секції УНТ 
в Києві» (1910; 1912; 1913), автор перших наукових 
медичних праць, опублікованих українською мовою, 
один із найактивніших творців української медичної 
термінолоґії. 

Під час визвольних змагань 1917–1921 років Галин 
брав участь в орґанізації санітарної служби Армії 

Української Народньої Республіки, ґенерал-хорун-
жий санітарної служби Української Армії, за гетьма-
нату у 1918 році керував Термінолоґічною комісією 
Міністерства Народнього Здоров’я й Опікування, 
укладач перших українських медичних словників 
1920 та 1926 років.

З поразкою української революції М.Галин, як ак-
тивний її учасник, 1919 року був вимушений еміґру-
вати. Мешкав у окупованій тоді Румунією Бесарабії у 
м. Акермані (тепер м. Білгород-Дністровський). 

1920 року за радянської влади окремим виданням 
вийшов його «Російсько-Український Медичний 
Словник». 

До редаґування словника Галина залучались відо-
мі українські діячі, що надавало йому високого на-
укового рівня, як фахового так і мовного, і визнання 
всієї України. 

Готувала до друку словник Редакційна комісія у 
складі восьми осіб (професори О. Корчак-Чепурків-
ський, Є. Черняхівський, А. Старков, Г. Писемський, 
доктори Ю. Меленевський, А. Колесницький, І. Ко-
реневич та О. Антоновська). 

Свою працю вчені засновували на засадах, серед 
яких найважливішими були: 1) термінолоґія має 
бути народною; 2) при відсутності готового терміна 
в народній мові треба його створити з власномовних 
елементів; 3) термін повинен бути легкозрозумілим, 
тобто мати прозору внутрішню форму. 

Ще століття тому українські мовознавці орієнту-
валися у термінотворенні на національний характер 
терміносистем: усі вчені погоджувалися, що треба 
задіювати внутрішньомовні ресурси, термінувати 
нові поняття з використанням як існуючих засобів, 
так і науковим творенням із власномовних джерел. 

Для розбудови української медичної терміноло-
ґії Підхід доктора Галина передбачав використання 
міжнародного досвіду, сприяння піднесенню медич-
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ної освіти та оптимізації спілкування лікаря з хво-
рим.

Однією з засад термінолоґічної концепції М. Гали-
на є спільний для тогочасної української терміноло-
ґії підхід до побудови термінів з питомо українського 
мовного матеріалу, чи то використовуючи вже існую-
чі у мові слова, чи «куванням» нових слів. 

На термінолоґічних засадах М.Галина ґрунтувала-
ся більшість лексикоґрафічних медичних праць 20-х 
років, серед яких «Шкільний медичний словник (за 
Галиним)» Б. Александровського (Полтава, 1924); 
«Номенклатура хороб (латинсько-українські назви 
хороб та російський покажчик до них)» О. Корча-
ка-Чепурківського (Київ, 1927) і найбільший україн-
ський медичний словник доби розстріляного відро-
дження, підсумкове видання того часу – «Медичний 
російсько-український словник» д-ра В.Ф.Кисільова 
(Одеса, 1928), який було ухвалено до друку медич-
ною секцією природничого відділу Інституту укра-
їнської наукової мови Всеукраїнської академії наук. 

Українські словникарі підходили до унормування 
термінолоґії з народницьких позицій: 1) термін має 
бути зрозумілий для людей без вищої освіти; 2) лег-
кий для запам’ятовування; 3) будова має відповідати 
структурним ознакам рідної мови. 

У всіх наукових словниках 20-х рр. ХХ ст. віддава-
лася перевага власне українським назвам. 

1930 року, після процесу «Спілки визволення 
України», жертвами якого стали шість українських 
учених-медиків, академік Сергій Єфремов та багато 
інших провідних діячів української культури та на-
уки, було ліквідовано Інститут української наукової 
мови. 

У 1931 році було розформовано медичну секцію 
Всеукраїнської академії наук, очолювану акад. О. 
Корчаком-Чепурківським та проф. О. Черняхів-
ським.

Доробок О. Корчака-Чепурківського, якого М. Га-
лин знав, як Міністра Народнього Здоров’я й Опі-
кування Української Народньої Республіки, О. Чер-
няхівського, з яким він познайомився у Науковому 
Товаристві імені Шевченка і який допомагав йому у 
створенні словників, було знищено, а самих вчених 
було звільнено з посад і засуджено. Така ж доля чека-
ла всіх свідомих українців. М. Галина очікувало те ж 
саме, якби він не виїхав за кордон.

Концепція Мартирія Галина до творення медичних 
термінів була перекреслена у 30-х роках XX століття. 

Більшості виданих тоді медичних словників час-
то немає навіть у великих бібліотеках України. Вони 
були знищені або заховані у спецсховищах, і про їхнє 
існування нині відомо лише вузькому колу.

Витіснення української медичної термінолоґії 
спричинило неґативні явища в професійній мовній 
підготовці лікарів, яким стало важко спілкуватися з 
україномовними хворими в Україні. 

Мартирія Галина не забула лише українська діаспора. 
У 1969 році Українське лікарське товариство Пів-

нічної Америки перевидало в Детройті празький 
“Медичний латинсько-український словник” М. Га-
лина 1926 року. 

Терміни на основі рідної мови повинні існувати 
поруч із міжнародними. Треба створити окрім інтер-
національної номенклатури ще й українську наукову. 

Донині замало уваги приділяється утворенню 
відповідних українських термінів. Тому, ґрунтов-
не ознайомлення з поглядами доктора Галина може 
відкрити нове, а насправді забуте старе бачення, на 
шляхи творення українських лікарських назов. 

Важливо уникати таких небажаних явищ у термі-
нолоґії, як невиправдане надуживання іншомовною 
лексикою.

З нагоди 100-ліття видання його «Російсько-укра-
їнського медичного словника» треба пошанувати 
Мартирія Галина та реабілітувати його підхід щодо 
творення українських медичних термінів, його ба-
чення «української медичної термінології майбут-
нього», яке відбилося у його словниках, що стане 
спонукою до праці над творенням власне україн-
ських лікарських назов, а не просто запозичень із 
інших мов, як це здебільшого відбувається. 

М.  Галин мав досить високе становище в Росій-
ській імперії, але він вибрав українську справу. Він 
був далеко небайдужим до долі своєї землі та рідного 
слова, чого не скажеш про переважну більшість су-
часних можновладців. 

Варто згадати слова професора і митрополита Іва-
на Огієнка, який писав: „Виявилося.., що наша мова 
дуже гнучка й зовсім придатна для творення термі-
нологічних назов”. 

Галин закінчує свою передмову до Словника таки-
ми зворушливими словами: «Ми ждатимем од укра-
їнців і від друзів українського народу порад, допомо-
ги і слушних зауважень, користних і доброзичливих, 
бо лайливі певно що посипляться на нас з боку воро-
гів нашого народу». 

2. Галин Мартирій Андрійович [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://uk.wikipedia.org/ wiki/Галин_Марти-
рій_Андрійович.

3. Ганіткевич Я. В. Історія української медицини в датах та 
іменах. – Львів, 2004. 

4. Ганіткевич Я. Мартирій Галин – український хірург і на-
уковець, укладач перших медичних словників // Ганітке-
вич Я. Укр. лікарі-вчені 1-ї пол. ХХ ст. та їхні наук. школи: 
Біогр. нариси та бібліографія. Л., 2002.

1. Галин М. Російсько-український медичний словник / Ма-
теріали до української медичної термінології. Зібрані і 
влаштовані під редакцією Д-ра Мед. М. Галина / Перегля-
нуті і остаточно впорядковані Редакційною Комісією під 
головуванням професора Медичного Факультету Київ-
ського Державного Українського Університету О. Корчак-
Чепурківського / М. Галин. – К. : Київ. губерн. від. охорони 
народ. здоров’я ; підвід. мед. та саніт. проствіти, 1920. – 
ХVІІІ+145 с. 

Список використаної літератури



     Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини, 2020, № 2(Б) (спецвипуск)  137

ІсторичнІ аспекти клІнІчної медицини

5. Ганіткевич Я. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ 
століття та їхні наукові школи : біогр. нариси та бібліогр. / 
Я. Ганіткевич. — Львів, 2002. — 542 с. 

6. Короткий В., Галин Мартирій (1856-1943) / В. Короткий, 
В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київ-
ський університет у документах, матеріалах та спогадах 

сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульянов-
ський]. - Київ : Заповіт, 1994. - Кн. 2. - С. 404. 

7. Симоненко Л. Мартирій Галин – укладач перших медич-
них словників (1856 – 1943) / Л. Симоненко // Терміно-
логічний вісник. Зб. наук. праць. – Київ, 2017. – Вип. 4. –  
С. 232–235.

К 100-летию российского медицинского словаря М. Галина
С.В. Нечаев
Председатель Историко-терминологической комиссии ВУЛТ
(Киев)

Мартирий Галин — военный хирург, с 1888 года — доктор медицины в Императорском универ-
ситете святого Владимира (теперь Киевский национальный университет ім.Т.Шевченко), с 1901 
года — кавалер ордена святого Станислава и других боевых наград Российской империи. В 1903 
году назначен исполнителем обязанностей Главного врача Киевского военного госпиталя.

Галин, вместе с М.Грушевским и другими, участвовал в основании 1907 года Украинского На-
учного Общества в Киеве, с 1908 года председатель его естественно-врачебной, а с 1911 года — ме-
дицинской секции, председатель терминологической комиссии по медицине.

В 1917—1921 году Галин участвовал в организации санитарной службы Армии УНР, генерал-хо-
рунжий, при гетманате в 1918 году руководил Терминологической комиссией Министерства На-
родного Здоровья и Опеки, составитель первых украинских медицинских словарей.

В 1920 году при советской власти вышел отдельным изданием его «Российско-украинский меди-
цинский словарь».

К редактированию словаря Галина привлекались известные украинские деятели, что придавало 
ему высокий научный уровень, как профессиональный так и языковой, и признание всей Украины.

Еще столетие тому назад украинские языковеды ориентировались в терминообразовании на 
национальный характер терминосистем: все ученые соглашались, что надо задействовать вну-
тренние языковые ресурсы, терминировать новые понятия с использованием как существующих 
средств, так и научным созданием из собственных источников.

На терминологических принципах М.Галина основывалось большинство лексикографичес-
ких медицинских трудов 20-х годов, среди которых «Шкільний медичний словник (за Галиним)»  
Б. Александровского (Полтава, 1924); «Номенклатура хороб (латинсько-українські назви хороб та 
російський покажчик до них)» О. Корчака-Чепурковского (Киев, 1927) и наибольший украинский 
медицинский словарь времени расстрелянного возрождения, итоговое издание того времени – 
«Медичний російсько-український словник» д-ра В.Ф.Киселёва (Одесса, 1928), который был при-
нят к печати медицинской секцией естественного отдела Института украинского научного языка 
Всеукраинской академии наук.

Большинства изданных тогда медицинских словарей часто нет даже в больших библиотеках 
Украины. Они были уничтожены или спрятаны в спецхранилищах, и об их существовании в на-
стоящее время известно лишь очень узкому кругу.

Мартирия Галина не забыла только украинская диаспора.
В 1969 году Украинское лекарское товарищество Северной Америки переиздало в Детройте 

пражский «Медичний латинсько-український словник» М. Галина 1926 года.
По случаю 100-летия издания его «Российско-украинского медицинского словаря» мы должны 

почтить Мартирия Галина и реабилитировать его подход относительно создания украинских ме-
дицинских терминов, его видения «украинской медицинской терминологии будущего», которое 
отразилось в его словарях.

М. Галин имел достаточно высокое положение в Российской империи, но он выбрал украинское 
государство. Он был далеко небезразличен к судьбе своего народа и родного слова, чего не ска-
жешь о большинстве современных правителей Украины.

Ключевые слова: медицина, термин, терминология, словарь, лексикография.
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ІсторичнІ аспекти клІнІчної медицини

To centenary anniversary of rossian medical dictionary of М. Halyn
S. NECHAIV
Chairman of the Historical and Terminological Commission of VULT
(Kyiv)

Martyr Halyn is a military surgeon, from 1888 is a doctor of medicine in the Emperor’s university of Saint 
Volodymyr (now the Kyiv National University named after T.Shevchenko), from 1901 is a knight of the 
order of Saint Stanislav and other battle rewards of the Rossian empire. In 1903 appointed by the performer 
of duties of the Main doctor of the Kyiv combat hospital.

Halyn, together with М.Hrushevskyj et al, participated in founding of 1907 of Ukrainian Scientific 
Society in Kyiv, from 1908 chairman of its naturally-medical section, and from 1911 – chairman of medical 
section, chairman of terminological commission on medicine.

In 1917-1921 Halyn participated in organization of sanitary corps of UNR Army, cornet general, 
at hetmanate in 1918 managed the Terminological commission of Ministry of People’s Health and 
Guardianship, compiler of the first Ukrainian medical dictionaries.

In 1920 at soviet power went out separate edition him the «Rosijsko-ukrajinskyj medychnyj slovnyk».
To editing of dictionary of Halyn the known Ukrainian figures were attracted, that gave to its high 

scientific level, as professional so language, and confession of all Ukraine.
One hundred years ago the Ukrainian linguists were oriented in term formation to national character of 

term system: all scientists agreed, that it is necessary to involve internal language resources, terminate new 
concepts with the use of both existent facilities and by scientific creation from own sources.

Terminological principles of М. Halyn there were base on most lexicographic medical labours of 1920 
years, among that there is the «Shkilnyj medychnyj slovnyk (za Halynym)» of B. Aleksandrovskyj (Poltava, 
1924); «Nomenklatura khorob (latynsko-ukrajinski nazvy khorob ta rosijskyj pokazhchyk do nykh)» of 
O.  Korchak-Chepurkivskyj (Kyiv, 1927) and most ukrainian medical dictionary of time of the shot up 
renaissance, final edition that time – «Medychnyj rosijsko-ukrajinskyj slovnyk» of Dr. V.Kysiljov (Odesa, 
1928), that was accepted to printing of the medical section of the natural department of the Institute of 
scientific ukrainian language of the Allukrainian academy of sciences.

Most given out then medical dictionaries often are not even in the large libraries of Ukraine. They were 
destroyed or hidden in the special storehouses, and about their existence presently it knows only to the very 
narrow circle.

Only the Ukrainian diaspore did not forget Martyr Halyn.
In 1969 Ukrainian Medical Association of North America reprinted in Detroit the Prague «Medychnyj 

latynsko-ukrajinskyj slovnyk» of М. Halyn in 1926.
On occasion of 100 years of edition of him the «Rosijsko-ukrajinskyj medychnyj slovnyk» we must 

honour Martyr Halyn and to rehabilitate his approach in relation to creation of the ukrainian medical 
terms, his vision of «ukrainian medical terminology of the future» that was reflected in his dictionaries.

М. Halyn had pride enough of place in the Rossian empire, but he chose the Ukrainian state. He was far 
unindifferent to the fate of his nation and native word, whatever will say about majority of modern ruler 
of Ukraine.

Key Words: medicine, term, terminology, dictionary, lexicography.
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