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НА ПОШАНУ СВІТЛАНИ ЯКІВНИ
ЄРМОЛЕНКО

Кононенко П.П. (Київ)
СВІТЛАНА ЄРМОЛЕНКО
У статті висвітлюється творча праця професора Світлани Яківни
Єрмоленко на ниві українознавства. Окремо розкривається внесок
С.Я. Єрмоленко у справу підготовки підручників з української мови для шкіл.
Саме так: Світлана Єрмоленко!
Коли йдеться про відому особу, то по-українському кажемо або пане
Григорію, пане Тарасе, або ім'я та прізвище. До того ж, тут, окрім звичного
українській традиції, є ще інше: визнання певної особистості. Отже, може
бути і Світлана Яківна, а може бути й коротко, як про відому особистість.
Отож – Світлана Єрмоленко.
Збірник уміщених наукових праць присвячений Світлані Яківні
Єрмоленко передовсім як визначному вченому і педагогу. І це загалом
правильно: маємо честь говорити про людину, праця якої – українське
мовознавство – стала справою її життя, а тим самим і справою української
педагогіки та етнонауки, справою українського суспільства.
І все ж є підстави почати не з творчості – багатої, значущої і змістом, і
стилем, духом пошуку істини, творчим новаторством, – а з особистості, яка
вибудувала той неповторний світ, десятки книжок, підручників,
методрозробок, статей.
Це зовсім непросто, бо хочу говорити про духовні риси книжок і статей,
– а переді мною постає дивовижної краси людина: високого зросту, струнка,
з дівочою статурою і добрими-добрими, з гарячими іскорками очима. Вона
усміхається і говорить проникливо й так щиро-емоційно, що не повірити їй
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неможливо. І не просто не повірити, а й не почати думати та діяти в
напрямку її зігрітих серцем помислів.
Великий О.Потебня зазначав: не тільки окремі видатні особистості, а й
всі люди є творцями мови: у кожне слово-поняття вони вносять своє
(особисто пережите) наповнення; раніше відоме слово (речення) стає
багатшим і багатограннішим.
Світлана Єрмоленко знає всі праці про мову й звучання раніше існуючих
понять та виразів, фразеологічних зворотів. Читаємо «Ідемо в Полтаву –
їдемо до Полтави», «Історія української літературної мови», «Культура
мови», «Мова і розмова», «Рідне слово», «Лесин заквітчаний острів»,
«Франкове слово» – і постає аналіз дивовижно багатого і чарівного світу
краси. Знову-таки – краси почуттів та мислення, привабливої ерудиції самої
авторки праць – Світлани Єрмоленко, а водночас і краси найціннішого і
найрозмаїтнішого нашого скарбу – рідної мови.
Одразу ж пригадуєш знамените Шевченкове:
Ну що б, здавалося, слова –
Слова та голос, більш нічого.
А серце б'ється – ожива,
Як їх почує.
Знать, од Бога
І голос той, і ті слова
Ідуть меж люди…
І постають ковані рядки «Рідного слова» К.Ушинського: «Мова –
найбільший скарб кожного народу». У ньому – вся його історія, характер,
пам'ять, творча енергія, його доля і будучина. Тому-то його необхідно
плекати усіма силами душі і розуму. Бо відомо: навіть нову державу може
створити народ; але вимерла мова – вимер і сам народ…
І знамениті рядки О.Підсухи:
Ой, яка чудова
Українська мова!
Де береться все це, звідкіля і як?
Є в ній ліс – лісок – лісочок, пуща, гай, діброва,
Бір, перелісок, чорноліс – є іще й байрак.
І така ж розкішна і гнучка, як мрія,
Можна звідкіля і звідки, можна і звідкіль.
Є у ній хурделиця, віхола, завія,
Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль…
І «Диво калинове» Дмитра Білоуса, у якого мова постає як універсальний
символ українського генія, як його несмертний оберіг.
Кореневу систему дива мови С.Єрмоленко не випадково бачить ще в сиві
часи, коли мова була материнською колисковою й батьківською думою,
шелестом трав і дерев, жебонінням струмка і вітру, ревінням і стогоном
Дніпра, музикальним срібнодзвоном козацького маршу, «огнистою зброєю»
Лесі Українки, революційним Духом Івана Франка, «Сонячними
кларнетами» Павла Тичини, голосом і цвітом душі народу, мудро
проспіваним Олесем Гончарем, та гомоном надії і віри на березі вічної Ріки,
відчутим і геніально переданим Ліною Костенко…
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Мова – душа народу! – визначали Й.Г.Гердер та інші мислителі XVII
століття. Світлана Єрмоленко не лише чує душу мови, а й глибинно
відкриває її внутрішній лад, – завдяки якому кожна мова постає окремим
неповторним феноменом, який своєю генетикою найорганічніше
споріднений з Серцем і Сонцем – джерелами життя Всесвіту.
Мова в родині, на виробництві, в усіх сферах суспільного буття і
свідомості; мова в інформаційному просторі; мова і мислення та емоційна
сфера людини; мова в науці, державному управлінні; мова у міжнародних
відносинах (зокрема, в способі життя і самозбереження українців діаспори) –
усе це органічні ланки в дослідженнях С.Єрмоленко як нерозривні й
взаємозалежні.
Окремо варто наголосити на невтомній роботі С.Єрмоленко у справі
підготовки підручників з української мови для шкіл.
Як це не дивно, але колись підручники з російської мови надходили в
Україну під назвою «Родная речь». Отже, навіть психічно мільйони дітей,
батьків, учителів мали переорієнтуватися на чужу мову як на рідну. А щодо
назви «Рідна мова», то можна пригадати й такий факт. В Інституті
мовознавства Академії наук вирішили назвати науково-популярне видання з
культури мови «Рідне слово» замість сухого академічного – «Питання
мовної культури», але… вийшов тільки один випуск збірника «Рідне слово»,
бо така назва злякала ідеологів інтернаціоналізму. Наступні випуски
називалися «Культура слова». І на практику вживання вислову «рідне
слово», і на розроблення теоретичних засад цього поняття було накладено
табу, або тлумачити його можна було тільки у дозволених тодішньою
ідеологією межах.
Світлана Яківна ніколи не піддавалася на цей цинічний прийом. Для неї
рідною мовою була тільки мова українська.
Не менш важливим є її підхід до змісту і стилю підручників. На відміну
від тих, хто писав для дітей про мову лише як про навчальний предмет, –
С.Єрмоленко пише як про животворний світ життя людей. Природно, що
вона дає повну інформацію про мовні категорії і правила, – але в її
прикладах завжди горить вогонь думки і почуттів, відчуття, як мова передає
всі барви, кольори, звуки, красу і таємничість природи, людської, народної
душі.
Відомо: людина творить мову, – однак резервуаром понять, образів,
стильової гармонійності була і є для неї природа. І як особлива природа
кожного краю планети, так особливою є й мова. Тому мова й природа були
джерелом не лише знань, спілкування між людьми (і народами), а й
глибинної духовності, патріотизму.
Світлана Яківна чує внутрішній – неповторний у своїй сутності! – лад
мови, тому вона зачарована універсально багатим, неповторним ладом
української мови. Вона їй рідна. Вона її душа. І в почуттях, і в мисленні, і в
мовленні та культурі людей.
Аналогічна картина з українознавством.
Дослідниця працювала в Інституті мовознавства. Але коли розпочав
діяльність Інститут українознавства – Світлана Яківна сприйняла його як
питому частку і своєї праці та долі.
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Ще в 1992 році вона починає працювати над Концепцією української
мови в українознавстві. І домагається успіху: її концепція визнається
Міністерством освіти найкращою! З одного боку, дивуватися не доводиться:
мова є визначальним концентром і в мовознавстві, і в українознавстві. Але з
другого боку – не можна не зважати й на те, що є досі настільки видатні
теоретики й патріоти «мови Кобзаря», що не бачать між мовою і
українознавством навіть трансцендентної спорідненості. Коли саме на
мовно-українознавчому полі палахкотить битва за життя й долю народу,
вони бачать їх лише з боку формальних сутностей і правил. І їм, очевидно,
однаково: писати про мову та українознавство, а чи про птахів і рослин, про
слонів чи гримучих змій. Аби були чини і заробітки… І деякі з них навіть
перебуваючи (саме – перебуваючи) в Інституті українознавства так і не
відчули тривожного поклику часу: прийди і поборись! Дай душі
прокинуться від летаргічного сну. Хоча філософія деяких людей відома:
борись, не борись – якось-то воно буде.
А потім – Міжнародна конференція «Українознавство в розбудові
держави» (1993), і С.Єрмоленко разом із Л.Мацько виступає з доповіддю
«Навчально-виховний зміст базової дисципліни «Українська (державна)
мова».
1999 р. виходить новаторська книжка «Нариси з української
словесності», в якій уміщено дві нетрадиційної проблематики статті: «Мова
й етнос» та «Українська мова в системі українознавства».
Нагадаємо: початок 90-х років ХХ ст. – час переосмислення і нашого
попереднього життя, і зумовлених імперською системою практично
антиукраїнських настанов, особливо в теоретично-методологічних питаннях
освіти.
«Щоб оновити відповідно до вимог сучасного періоду зміст базової
мовної освіти у середніх школах різного типу та фахової філологічної освіти
у вищій школі, щоб знати, що оновлювати, щоб знати, чим замінити і що
додати, – говорилося в статті «Навчально-виховний зміст базової
дисципліни «Українська (державна) мова», – необхідно глибоко ввійти в
реальний стан мовних проблем і правдиво оцінити їх у кількох основних
сферах: державній, суспільній та культурно-освітній, і власне мовній». Не
менш важливе зауваження авторів: «Наївно сподіватися, що можна
побудувати українську державу без державності української мови».
Часом тоді чулося щось подібне й від інших. Але далі констатації справа
не йшла. Тут же вступала в дію аналітична й смілива аргументація: «І місце,
і роль, і значення державності української мови у державних процесах
України не можна замінити нічим: ні багатомовністю нацменшин, якщо така
зреалізується і до якої ще далеко; ні офіційною російською одномовністю,
яка виступає під полудою псевдонаукової двомовності і на сьогодні є
повсюдною. Зауважимо, що майже всі високі урядовці, а також
співробітники держапарату та владних структур постійно порушують
орфоепічні, лексичні й граматичні норми сучасної української літературної
мови, не орієнтуються в профільних українських терміносистемах і загалом
у діловій мові, не володіють спонтанною природною українською мовою…
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У суспільній сфері українській літературній мові живеться ще гірше. Тут
панує сучасна російська мова з низькою культурою…»
Як сьогодні писано! І коли – 15 років тому, тоді, до речі, коли деякі
сучасні критики-революціонери мирно вживалися з дійсністю на
студентській парті й виважували: Як то воно буде з нами особисто?
Потужність статті полягала не тільки в аналізі рутинних явищ, котрі або
протистояли новому, або маскувалися під нього, – а й у її прогностичноконструктивній структурі.
Найперше – це те, що в самому заголовку був закладений визначальний
для всіх епох імператив: «навчально-виховний зміст» державної української
мови. На жаль, досі в офіційних документах або не говориться про
національно-державницьку систему освіти (видатні «інтернаціоналісти»
заміняють її або моделями «світових» цінностей, або глобалізмом, або
відокремлюють систему виховання від системи навчання, штучно
розпанахуючи тим самим пізнавально-навчальну й емоційну стихії душі
дитини), або зводиться її до загальних, мало чим відмінних від імперських
«загальнолюдських» стандартів.
Тут мовилося про дійсно новаторську систему виховання-навчання і
засобами мови. Та система починалася природною ланкою – школоюродиною, де засобами виховання-навчання формували тип людини,
громадянина, творця і власного життя, і держави. Свідому особистість, що
знає: рівень мови – це рівень культури, етики, естетики, патріотизму.
«За відсутності національної держави, – наголошувалося в статті, – коли
цілеспрямовано нівелювалися національні культури й мовна освіта та
виховання здійснювалися за теорією двох рідних мов, у колишній УССР
було відсутнє поняття державної мови. Тим часом загальновідомо, що до
атрибутів державності належать: територія, мова, державна символіка і
армія. Державна мова забезпечує цілісність ієрархічних державних структур,
армії, єдність громадянства, формує ідеологічну надбудову і виступає
засобом спілкування на всіх рівнях державного і суспільно-виробничого
життя. Вона є мовою державної освіти», в якій і навчання є одним із засобів
виховання.
Світлана Єрмоленко кладе в основу воістину фундаментальну підвалину
– проблему «Мова і етнос». При цьому зазначає відправні принципи: перший
– «Мова й етнос – центральна проблема українознавства». Другий: етнос погрецькому означає «народ». Мовою сучасності етнос – «спільнота, що
об'єднує людей, належних до одного часо-просторового виміру, людей
одного походження, однієї мови спілкування, матеріальної та духовної
культури».
Третій – роль мови у пізнанні й формуванні, еволюції етносу: його
минулого, сучасного і майбутнього. У цьому зв'язку С.Єрмоленко не
випадково статтю «Українська мова як концентр українознавства»
розпочинає цитатою з Євгена Маланюка: «Може, найважливішим з наших
завдань як національної спільноти було, є і буде: пізнати себе». Воістину: не
пізнане – непідвладне.
Мова найкраще вирізняє нашу особовість з-поміж інших людей. Але як
пізнати себе самих?
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І тут відзначимо інноваційність методу Світлани Яківни: вона не
зациклюється на категоріях лише лінгвістичних. Вона – прихильник
системного, цілісного процесу пізнання. Тому цілком доречно звертається й
до історії, археографії, антропології, культурології, психології, заглядаючи в
глибини їх фундаменту.
На цьому принципі й розгортається аргументація та ідея статті «Мова й
етнос». «У складі термінологічних назв, – типу етногенез, етнологія,
етнічний (тип, свідомість тощо) компонент етно (етн) несе в своєму змісті
інформацію про зазначену спільноту незалежно від соціального, культурноосвітнього статусу її представників, тобто виокремлює їх за притаманними
типовими ознаками зовнішності (антропологічні типи), психічного складу,
мови, матеріальної та духовної культур. У понятті «етнос» нейтралізується
значення суспільних формацій (пор. плем'я, народність, нація), які звичайно
співвідносяться з родовим, феодальним, капіталістичним, соціалістичним
суспільним устроями. В радянські часи багато праць суспільствознавців
були присвячені проблемі розмежування, протиставлення народності й нації
або нації капіталістичної і соціалістичної». Це завдало величезної шкоди
суспільній свідомості, бо мало виправдати пріснопам'ятні принципи
класовості і партійності та асиміляції етносів, мов і культур. Як говорив
М.Хрущов, обурюючись спробою привітати його білоруською мовою на
плакаті в Мінському університеті: то, мовляв, пережиток старої ідеології;
«Чем больше русского языка, тем больше социализма».
Подібна історія була з П.Постишевим у Харкові, який наполягав на тезі:
соціалістичним українцям ні до чого українська мова.
Наслідки відомі: соціалізм не рятував ні білоруський, ні український
етноси. Навпаки – асимілював їх і підводив до визнання і в теорії, і в
практиці навіть самознищення їх, адже «в СССР создалась новая
историческая общность людей – советский народ». А коли так, то інші
народи є рудиментами.
Історія вже помстилася горе-революціонерам та благодійникам
російської мови як гаранта соціалізму. Але – не в сфері психіки деяких
громадян: вони не можуть очиститися від корости. На жаль, і в сфері
етномовного розвитку. Залізобетон їхніх поглядів не похитнувся, і вони й
далі продовжують бубоніти відьмацько-одщепенські заклинання типу: «Я
русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». Не ставлячи
питання: а як бути з мовами, якими говорили Маркс і Енгельс, Гомер і
Данте, Шекспір і Сервантес, Шевченко і Байрон?..
І цілком закономірно С.Єрмоленко солідаризується не з українофобами, а
з людьми, які сповідують заповідь І.Огієнка: «Мова – це наша національна
ознака, в мові – наша культура, ступінь нашої свідомості.
Мова – це форма нашого життя, життя культурного й національного, це
форма національного організування… Мова – це найясніший вираз нашої
психіки, це найперша сторона нашого психічного Я».
Ось чому основами нашого буття в просторі й часі є етнос і мова. І ось
чого, коли народу загрожував апокаліпсис, великий Тарас писав:
Возвеличу рабів отих малих, німих!
Я на сторожі коло них поставлю Слово.
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З огляду на питому спорідненість мови і етносу С.Єрмоленко й досліджує
їх розвиток у ІІ тисячолітті до н.е. – в ІІ тис. н.е.; в 2-4 тисячоліттях, в VI-X,
в XI-XIV, в XV-XVIII, в ХІХ-ХХ століттях.
Не може не вражати ерудиція вченої: кожне своє положення вона
висновує і з власного знання та досвіду, і з досліджень найавторитетніших
українських і зарубіжних мовознавців. При цьому не може не приваблювати
шляхетність як власного мислення, так і поводження з чужими набутками.
Цитуючи слова Івана Драча «художнику немає скутих норм…», Світлана
Яківна адресує їх і до власного кредо.
Відповідно до свого творчого методу розглядає вона й «Українську мову
як концентр українознавства». До речі, на новому етапі розвитку України –
першою.
Першому завжди важче. Але і знаменитіше! Бо по першій стежці люди,
прокладаючи і міжнародні магістралі, вже використовуватимуть той досвід.
Отож хоч «кожен з нас те знав, що слави нам не буде» (І.Франко), кожен не
зважав на побиті об каміння ноги, бо знав і те, що прокладає Дорогу для
інших, у майбуття.
«Українці живуть також у Білорусі, Росії, Молдові, Казахстані, Польщі,
Чехії, Словаччині, Угорщині, Румунії, Сербії, Хорватії, Канаді, США,
Великобританії, Країнах Латинської Америки, в Австралії», – нагадує
С.Єрмоленко. А це означає, що думаємо й творимо і для них, бо й там, за
океанами й горами, етнос живе, допоки живе у поколіннях мова – голос і дух
землі, пам'ять віків, віра, надія й любов «і мертвих, і живих», усіх, хто дбає
про грядуще.
Маємо абсурдну ситуацію: і «сьогодні не припиняються дилетантські
виступи про те, що українська мова – це зіпсована російська з домішками
польських слів». А за теренами України є ті, що заявляють: не варто вивчати
проблему мови й українознавства, адже де ми їх застосуємо?
На численних прикладах розвитку і своєї, й сусідніх держав, пов'язаних
долею з Україною, як то: Литва і Польща, Росія й Молдова, Угорщина й
Австрія, – Світлана Яківна показує, як доля Землі і Етносу визначила зміст
та долю українознавства, а українознавство реально впливало на долю
народу. Достатньо згадати першу чверть ХХ століття, коли національне,
соціальне, культурне, державне Відродження в Україні, освіта, наука,
мистецтво, були пов'язані з українознавством – за визначенням
М.Грушевського, В.Вернадського, С.Єфремова «політикою і філософією
держави».
Важливо: Світлана Яківна Єрмоленко постійно тримає у полі зору
літописи й творчість корифеїв минулих часів; роздуми Г.Сковороди й
І.Котляревського, Т.Шевченка й І.Франка, М.Шашкевича й К.Ушинського,
О.Потебні і Ю.Шереха (Шевельова), Б.Лепкого і А.Малишка, – бо думає про
майбутнє, а фундаментом нової української цивілізації та культури і
постають саме мова та українознавство.
Маємо не просто працю, а подвиг! Тим більше, що вчитуємося в раніші
публікації, а в «кузні» творчості Світлани Яківни вже нові підручники для
мільйонів учнів та теоретичні праці.
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Пономаренко А.Ю. (Київ)
«НЕ МІРЯЙТЕ БЕЗМІРНОГО БЕЗКРАЇМ…»:
ЖИТТЄВИЙ ВИБІР СВІТЛАНИ ЄРМОЛЕНКО
У статті досліджується життєвий і творчий шлях доктора
філологічних наук, професора, видатного мовознавця Світлани Яківни
Єрмоленко. Наведено також бібліографічний покажчик наукових праць
ювіляра.
Єрмоленко (Скляр) Світлана Яківна, народилася 30 жовтня 1937 року в
м. Уссурійськ (Приморський край, Росія). Батько Яків Митрофанович
Скляр – військовослужбовець, у 30-ті роки змушений був покинути голодне
село і виїхати на Поволжя, мама Параска Никифорівна – бухгалтер. А
родовід Склярів – на колишній Київщині (сучасна Черкащина), у
знаменитому в історії України селі Мліїв.
З батьками довелося помандрувати по всьому Радянському Союзу: від
узбережжя Тихого океану через Алтайський край на Дніпропетровщину,
Рівненщину, Черкащину, Київщину. Коли Світланка йшла до школи у
перший клас, а це було на Дніпропетровщині, вона не знала жодного
українського слова. Але через два місяці навчання з усіма однолітками
спілкувалася українською мовою і мала тільки відмінні оцінки. Все свідоме
шкільне життя минуло на Рівненщині (Козинська середня школа тодішнього
Козинського району): там була і гра у драмгуртку, і танцювальний гурток, і
хор. Для шкільних виступів Світланці дозволяли вдягати сімейну реліквію –
червоне коралове намисто з п’ятьма разками (колись його виміняли за
корову). Найяскравіше враження зі шкільних років – похід пішки до
Пляшевої під Берестечком на Козацькі могили. А згодом Світлана Скляр
стала першою медалісткою Козинської школи у 1954 році. Вислухавши
поради рідних, учителів, вирішила подавати документи на мехмат, і якби не
воля випадку, можливо, про Світлану Яківну говорили б зараз як про
відомого математика, тому що з її обдарованістю та працелюбністю вона і в
тій сфері досягла б успіху. Та її долю було визначено інакше – Київський
державний університет ім. Тараса Шевченка, філологічний факультет,
українське відділення (1954-1959 рр.).
Гурток із мови на факультеті вів І. К. Кучеренко, який вражав своєю
логікою і творчим підходом до викладання, свої знання і любов до мови він
передав студентам. Спецкурс «Теорія і практика перекладу» прищепив смак
до мови, відчуття слова і «спровокував» дипломну роботу «Переклади
українською мовою балад А. Міцкевича». Науковим керівником роботи був
В. В. Коптілов, який суттєво вплинув на формування наукового майбутнього
Світлани Скляр. Ця робота стала поштовхом до захоплення поетичним
синтаксисом (пізніше реферат до аспірантури в Інституті мовознавства вона
писала на тему «Повтори у поетичній мові Шевченка»).
Отримала диплом із спеціальності філолог, учитель української мови і
літератури і призначення в Інститут мовознавства АН УРСР на посаду
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референта відділу української мови (1959 – 1960). То були часи хрущовської
відлиги, і кількох найкращих студентів курсу запросили до Академії
Наукова Саме в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні Світлана Скляр
пройшла всі сходинки фахового зростання – від старшого лаборанта до
завідувача відділу стилістики і культури української мови. Серед перших
службових доручень – перевірка цитат до Курсу історії української
літературної мови, формування покажчика до «Українського правопису»
(1960), вичитування праць О. О. Потебні у відділі рукописів. Початок
наукової діяльності відзначався багатовекторністю: перша публікація (у
співавторстві з В. М. Русанівським) присвячена діалектологічній нараді
(1959), робота коректора над новою редакцією українського правопису
стимулювала написання консультації про правопис часток то, таки (1959).
Світлана Яківна, не полишаючи роботу, заочно навчалася в аспірантурі.
Науковим керівником її стала Зиновія Тарасівна Франко, з родиною якої
єднала багаторічна дружба. З.Т. Франко познайомила свою аспірантку з
багатьма письменниками, діячами культури. Запам’яталася унікальна
постать тодішнього ректора Львівського університету доктора геологічних
наук Є. К. Лазоренка.
Наукове
оточення
у
відділі
–
І.К. Білодід,
Г.П. Їжакевич,
М. А. Жовтобрюх, Й.А. Багмут. У науковій роботі С. Єрмоленко захопилася
теорією структуралізму, яку важко було поєднати з дослідженням поетичної
мови. Тому так довго тривала робота над дисертацією. На це впливали й
позамовні чинники – народження доньки. На питання, що вона взяла від
своїх учителів, Світлана Яківна відповідає: від І. К. Кучеренка – його чітку
логіку, від В. В. Коптілова – тонке, загострене відчуття поетичного, зокрема
перекладного, слова, від З. Т. Франко – відкритість до людей, толерантність.
Працювала на посаді старшого лаборанта відділу української мови
(1960 – 1961), молодшого наукового співробітника відділу теорії української
мови (1961 – 1971), була помічником авторів «Курсу історії української
літературної мови», другий том якого (радянський період) вийшов 1961
року. Вся робота тоді була позначена загальним суспільним настроєм –
хрущовської відлиги, тому в «Курсі…» вже було частково відображено
багату художню творчість українських письменників 20-х років ХХ століття.
Розділи про мову поезії, прози, драматургії містили нові для тодішніх
радянських читачів імена майстрів слова. Світлані Яківні доводилося
перевіряти цитати з творів цих авторів за першодруками – давніми газетами
й журналами початку ХХ століття.
Усе життя її окрилює захоплення поезією – від Тараса Шевченка до Івана
Драча. «Скільки не читаю Шевченка, бачу, що ще його не прочитала. Весь
час відкриваю непізнане». І це – з дитинства. С. Я. Єрмоленко пригадує, як
школяркою читала бабусі «Наймичку»: «Сяде вона чистити картоплю і каже:
«Почитай-но мені «Наймичку»… Я сідаю поряд, читаю, а у неї сльози
капають прямо в горщик із водою… Такими близькими були для нас слова
Шевченка, такими зрозумілими історії, про які він писав. Я люблю
Шевченка і кожен його твір». З Михайлиною Коцюбинською організовували
вечори поезії: Світлана читала Шевченка, а Михайлина акомпанувала
(підбирала музику Бетховена, Шопена). Як майбутньому мовознавцеві тоді
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хотілося навчитися грати! Та мамину мрію пізніше здійснили доньки, а її
життєвий вибір – лінгвістика – не припускав конкуренції.
1967 року стала відповідальним секретарем збірника «Питання мовної
культури» («Рідне слово», «Культура слова»). Тематика публікацій у
щопіврічнику розрахована на інтереси широкого кола читачів, які знаходять
у ньому етнолінгвістичний матеріал, найкращі зразки художнього слова,
етимологію і тлумачення висловів, відомості про походження імен, прізвищ,
топонімів, які розширюють філологічні знання читача, сприяють піднесенню
його загальної культури.
1968 року С.Я. Єрмоленко захистила кандидатську дисертацію
«Синтаксис віршової мови (на матеріалі української радянської поезії)».
Саме поняття «поетичний синтаксис» у 60-ті роки традиційні мовознавці
сприймали як нонсенс, не кажучи і про фактичний матеріал дисертації
(поезія Ліни Костенко, Івана Драча, Василя Мисика, поряд із Миколою
Бажаном, Максимом Рильським, Андрієм Малишком та ін.). У цій праці
було закладено основи вивчення мови поезії взагалі, мови письменниківшістдесятників, а ще використано характерний для того часу структурнолінгвістичний аналіз (див. монографію «Синтаксис віршової мови» (1969)).
Синтаксис словосполучення і речення залишився предметом постійного
зацікавлення. Тема «Стиль і синтаксис» знаходить вияв і в текстах сучасних
шкільних підручників.
Старший науковий співробітник відділу теорії української мови (1971), а
потім старший науковий співробітник відділу культури мови (1971 – 1976),
Світлана Єрмоленко бере участь у підготовці колективної праці «Мова і час.
Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови»
(1977), в якій було встановлено універсальну закономірність співвідношення
книжних і розмовних елементів на тлі нейтральних виражальних засобів
літературної мови, простежено тенденції стильових пошуків у художньому,
публіцистичному, науковому стилях, характерні вияви норми в діловому
стилі та ін.
Радіопередача «Слово про слово» (автори – В.М. Русанівський,
С. Я. Єрмоленко, Н. М. Сологуб та ін., редактор Н. К. Бойко) в умовах
тодішньої політичної цензури (йдеться про 70-ті роки ХХ століття)
намагалася доносити до слухачів інформацію про красу, досконалість,
естетичну вартісність українського художнього слова, виховувала любов до
рідної мови, розкривала можливості вдосконалення індивідуального
висловлення. Спілкування зі слухачами, їхні конкретні запитання стали
основою для створення науково-популярної праці з культури мови «Життя
слова» (1978, у співавторстві з В. М. Русанівським), у якій у популярній
формі запропоновано відповіді на складні питання сучасної мовної норми,
зокрема про труднощі слововживання, вибір точного слова, а також уміщено
рекомендації щодо лексичної, граматичної, фонетичної правописної норми,
пояснено різницю в стилістичних відтінках слів тощо.
На час роботи на посаді старшого наукового співробітника відділу теорії
та історії української мови (1976 – 1986) припадає підготовка докторської
дисертації «Стилістичний компонент у семантиці синтаксичних одиниць»,
яку Світлана Яківна захистила 1984 року. Провідна ідея цього дослідження:
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стилістична семантика не зовнішня, а внутрішня, закладена у синтаксичному
ладі національної мови. Структура мови виявляє потенції стилістичного
розрізнення конструкцій. Саме синтаксис безпосередньо пов’язаний з
характером мислення.
З 1987 року С.Я. Єрмоленко – завідувач відділу культури мови Інституту
мовознавства, відповідальний редактор щопіврічника «Культура слова», а з
1991 року – завідувач відділу стилістики та культури мови Інституту
української мови НАН України. Звання професора зі спеціальності «мови
народів СРСР» Світлані Яківні присвоєно у грудні 1990 року.
У підготовці філологічних кадрів широко використовується праця
«Фольклор і літературна мова» (1987), якою Світлана Єрмоленко
започаткувала
новий
напрямок
у
лінгвоукраїністиці
–
лінгвофольклористику. А ідея цієї книжки з’явилася із дитячої пісеньки
«Женчичок-бренчичок вилітає…», проспіваної колись донечці Лесі.
Відомому мовознавцеві треба було відповісти на дуже «складне» питання:
«Хто ж такий женчичок-бренчичок?» Зацікавлення варіантами народної
пісні, природою фольклорного слова поширюється і на дослідження мови
Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка. Праця С. Я. Єрмоленко накреслила
перспективу
всебічного
вивчення
культурно-історичного
і
мовоукраїнознавчого феномену фольклоризмів – складника української
літературної мови. У монографії обґрунтовано статус народнопісенної мови
як окремого різновиду художнього стилю, досліджено поетичний словник
української народної пісні, висвітлено специфічну проблему фольклорної
мови, яка полягає у використанні внутрішньо-системних потенцій
словотворення, синтаксису, в лексико-семантичному варіюванні та
семантико-синтаксичному паралелізмі народнопісенних текстів.
У колективній монографії «Жанри і стилі в історії української
літературної мови (відп. ред. С.Я. Єрмоленко, 1989) Світлана Яківна
дослідила жанрові ознаки української есеїстики другої половини
ХХ століття.
У науковому доробку С. Я. Єрмоленко численні праці з лінгвостилістики,
синтаксису, теорії літературної мови, лінгвофольклористики, культури мови,
українознавства, правопису: монографії «Синтаксис віршової мови»(1969),
«Синтаксис і стилістична семантика» (1982), «Фольклор і літературна мова»
(1987), «Нариси з української словесності (стилістика і культура мови»
(1999); у співавторстві: «Синтаксична будова української мови» (1968),
«Сучасна українська літературна мова. Стилістика» (1973), «Синтаксис
словосполучення і простого речення» (1975), «Мова і час. Розвиток
функціональних стилів сучасної української мови» (1977), «Життя слова»
(1978), «Складні питання сучасного українського правопису» (1980),
«Проблемы сопоставительной стилистики восточнославянских языков»
(1981), «Воспитание словом» (1989), «Жанри і стилі в історії української
літературної мови» (1989), «Культура слова. Довідник» (1990), «Культура
мови на щодень» (2000), «Довідник з культури мови» (2005), «Мова в
системі українознавства: Дидактичний матеріал» (2005), «Соціолінвістичний
моніторинг мовою статистики» (2006).
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Головним «героєм» книги «Нариси з української словесності» (1999) є
Слово. У передмові «З того часу, як ми є мовою…» Світлана Єрмоленко
зазначає: «Різні форми людського пізнання оречевлюються в мові, існують
завдяки мові. Мова розповідає нам про світ. (…) Тлумачення мовного
досвіду, закладеного в художньому тексті, становить важливе завдання
стилістики і водночас стосується питань філософії мови. Під час перекладу
реалізуються потенційні можливості мови, відбувається пошук таких
досконалих форм, які б набули в колективному сприйманні ваги мовноестетичних знаків національної культури. (…) Виховання людини у гармонії
з мовою потребує особливої уваги до естетичних канонів. Незаперечним є
факт існування народнопісенної мовної естетики. Мова народної пісні і
високохудожнє літературне слово естетизуються у сприйманні читача,
слухача і взагалі – мовця». Органічно вплітаються до змісту книги розділи
«Мова й етнос», «Українська мова в системі українознавства».
У рамках міжнародного проекту Najnowsze dzieje jezykow slowianskich
під керівництвом С. Я. Єрмоленко створено колективну монографію
«Українська мова» (Opole,1999).
На одне з найдражливіших і найбільш дискутованих нині питань: «Якого
правопису нам треба дотримуватися?» С.Я. Єрмоленко відповідає: «Для
освічених, культурних людей має бути один закон – чинний правопис. Його
ніхто не відміняв. Цей мовний закон, звичайно, не всіх задовольняє, але ж
це закон. Новації у правописний кодекс треба вводити поступово, не
роблячи воднораз неграмотними тисячі чи мільйони людей. Робота над
правописом має бути постійна. І цим повинні займатися тільки фахівцімовознавці».
Окрема сторінка творчого доробку Світлани Єрмоленко – словникарство.
Вона – співавтор лексикографічних праць: «Українська літературна вимова і
наголос. Словник-довідник» (1973); «Новий російсько-український словникдовідник» (1996); «Новий російсько-український словник-довідник
юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної
сфери»(1998); «Словник епітетів української мови» (1998); «Українська
мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів» (2001); «Англоукраїнський Бізнес-словник» (2002); «Українсько-англійський словник:
Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити» (2003).
У короткому тлумачному словнику лінгвістичних термінів уперше в
повному обсязі подано терміни стилістики і соціолінгвістики, розширено
термінологічні поняття з історії мови. Специфікою цього словника є те, що
терміни супроводяться короткою етимологічною довідкою, прикладом вияву
мовного явища, подекуди – й ілюстрацією типового словосполучення з цим
терміном.
У перспективі українського словникарства С.Я. Єрмоленко бачить повне
видання словника епітетів, словників мови письменників: «Наше мислення
словниково-довідникове: багато інформації у сконцентрованому вигляді.
Майбутнє за комплексними словниками, які фіксуватимуть не лише
правопис, а й етимологію слова, фразеологічну сполучуваність».
Праці С.Я. Єрмоленко широко використовуються в лінгводидактиці.
Крім словників, вона підготувала в співавторстві з В.М. Русанівським,
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М. М. Пилинським підручник для середньої школи «Українська мова», який
витримав 5 видань (1978-1991); для вищої школи «Історія української мови.
Хрестоматія» (1996). Нині є одним з провідних українських
підручникотворців. Вже побачили світ і здобули належне визнання її
підручники (у співавторстві з В.Т. Сичовою) «Рідна мова» для 5, 6, 7 класів.
На часі – підручник для 8 класу. С.Я. Єрмоленко зазначає, що «вивчення
української мови – це передусім формування українознавчого світогляду,
входження через мову в суспільство, у якому живеш, у його культуру. Мова
допомагає пізнавати свій народ і людство, утверджує цінності
міжособистісного спілкування. (…) Навчання рідної мови безпосередньо
пов’язане з реалізацією визначеного у працях директора Науково-дослідного
інституту українознавства МОН України П.П. Кононенка принципу
універсалізму мови, її ролі в нерозривних процесах пізнання і виховання, у
формуванні українознавчого світогляду громадян України»1.
Світлана Яківна – член редколегії і один із авторів енциклопедії
«Українська мова», учасник міжнародних з’їздів славістів, конгресів
україністів, міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, круглих
столів. Стосовно міжнародної співпраці зазначає: «Мова має не
роз’єднувати, а єднати, лишатися найповнішим і найтоншим зв’язком різних
поколінь українського народу на різних його землях».
Відділ мови НДІ українознавства засновано в листопаді 1991 року. Ідея
створення такого підрозділу в Інституті українознавства належить академіку
Петру Петровичу Кононенку. Соціальні потреби ідеології державотворення,
освіти, повернення українців до рідномовних джерел зумовили окреслення
концепції «Мова в системі українознавства» і визначення напрямків роботи
відділу мови, який очолила Світлана Яківна Єрмоленко. В умовах
відродження національно-мовної свідомості українців потребували
осмислення такі поняття, як «державотворча функція мови», «рідна мова».
Нагальною стає проблема рідномовної освіти, виховання мовної особистості.
У відділі мови 1995 року було розроблено навчально-виховну концепцію
викладання української (державної) мови (автори: С.Я. Єрмоленко,
Л.І. Мацько). Концепція узагальнила досвід комунікативного підходу до
вивчення української мови і наголосила на специфіці мовної освіти у зв’язку
з державним статусом української мови. Нові аспекти були засвідчені у
проблемі викладання української мови як іноземної. У названому документі
вперше обґрунтовано поняття мовної особистості як результату навчання і
виховання на українознавчій основі.
Світлана Яківна – автор концепції «Мова в системі українознавства»,
закономірно пов’язаної з науково-освітніми суспільними орієнтирами:
висвітленням інтегративної ролі мови в розвитку людини й суспільства,
цивілізації й культури; історії мови як частини історії народу, як
світоглядного феномена, що забезпечує наступність зв’язку поколінь,
єдність і консолідацію суспільства, витворення загальнонаціональних,
1
Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Планування уроків рідної мови в 7 класі 12-річної школи.
Методичні рекомендації. – К.: Грамота, 2007. – С. 3-4.
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всеукраїнських культурних вартостей. Українська мовна особистість
утверджується науково обґрунтованою інформацією про неперервність
історії української мови від початків слов’янства, від його культурних
зв’язків з іншими етносами до сучасного поліфункціонального статусу
української літературної мови. З огляду на це ключові моменти історії мови
та вивчення її функції в різні історичні періоди мають доповнюватися в
навчально-виховному процесі вивченням характеристичних структурних
ознак української мови та засвоєнням її як важливого засобу спілкування,
засобу передавання інформації, знаряддя розвитку комунікативних
можливостей мови в різних сферах суспільно-виробничої діяльності. Власне
лінгвістична природа української мови розглядається на тлі широкої
проблеми «мова й суспільство» в усіх її аспектах. Структурування
лінгвістичних завдань передбачає максимальне охоплення українознавчої
інформації з усіма концентрами українознавства.
Упродовж 2003-2006 рр. співробітники відділу мови НДІ українознавства
працювали над темою «Мова як головний чинник національної
самоідентифікації». Під керівництвом П.П. Кононенка та С.Я. Єрмоленко
було розроблено програму моніторингу стану функціонування української
мови в усіх сферах життя суспільства: в сім’ї, в дошкільних,
загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, в системі науки, культури, у
сфері міністерств внутрішніх справ, оборони, юстиції, в системі державного
управління, в засобах масової інформації та сфері інформаційних технологій.
Співробітники відділу застосували анкетування з метою вивчення реального
сучасного стану української мови. Моніторингом із питань функціонування
української мови були охоплені представники української діаспори в
Австралії, Аргентині, Великобританії, Вірменії, Грузії, Естонії, Ізраїлі,
Казахстані, Канаді, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Росії,
Словаччині, США, Франції, Румунії, Угорщині. Паралельно опитування
відбувалося в Інтернеті під назвою «Українська мова у моєму житті», де
респонденти мали змогу засвідчити власну мовну позицію в одній із 12
анонімних анкет. Результати цього дослідження були обговорені на
Міжнародному конгресі «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і
світі» (20-21 жовтня 2005 року) і висвітлені у збірнику «Соціолінгвістичний
моніторинг мовою статистики» (2006).
Нині С. Я.Єрмоленко – завідувач відділу стилістики та культури мови
Інституту української мови НАН України. В НДІ українознавства працює на
посаді провідного наукового співробітника відділу мови.
Запорука наукового успіху – щаслива родина однодумців: чоловік Віктор
Іванович (кандидат хімічних наук, працював в Інституті загальної і
неорганічної хімії, Інституті напівпровідників та інших структурах Академії
наук, співавтор словників наукової термінології), дві доньки Леся
(кібернетик) й Олександра (англійський філолог) і двоє онуків – Ярослава і
Дмитро. У цій сім’ї – краса почуттів, краса взаєморозуміння й підтримки,
краса щоденної натхненної праці. Яся і Дмитро надихнули відомого
мовознавця і підручникотворця на рубрику «Із бабусиної скрині» у
підручниках для школи, де бабуня ділиться мовними скарбами і народною
мудрістю.
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А ще Світлана Яківна – винятково талановитий учитель, підготувала 35
кандидатів та 3 докторів філологічних Наукова Фактично у кожному регіоні
України можна зустріти її учнів. Одна із них, кандидат філологічних наук,
науковий співробітник Інституту української мови НАНУ Наталія Мех
говорить про свого Вчителя: «Прогресивна, динамічна, толерантна та чуйна,
Світлана Яківна є одним із тих дороговказів, які відкривають новим
поколінням істинний сенс наукової творчості».
Нижче пропонуємо читачам бібліографічний покажчик праць
С.Я. Єрмоленко за майже піввіковий період її подвижницької діяльності на
ниві української науки1.
1960
1. Перша Республіканська нарада з питань топоніміки та ономастики //
Доповіді АН УРСР. – 1960. – № 5. – С. 704-706 (Співавтор Русанівський В. М.).
2. Правопис часток -то, -таки // Українська мова в школі. – 1960. – № 4. –
С. 72-73 (Співавтор Русанівський В. М.).
1963
3. Про методи дослідження синтаксису поезії // Питання граматики і
лексикології української мови. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – С. 56-59.
4. Семантико-синтаксичні співвідношення в мові сучасної української поезії
// Питання стилістики української мови в її взаємозв'язку з іншими
слов’янськими мовами. – Чернівці, 1963.
1965
5. Перш ніж перекладати (Про переклад книжки словацького письменника
Д. Татарки «На крилах дружби») // Дніпро. – 1965. – № 6. – С. 151-153.
6. Про визначення синтаксичних конструкцій для стилістичних досліджень
// Міжвузівська республіканська конференція з проблем синтаксису української
мови. – Чернівці, 1965.
7. Стилістична роль повторів у поезіях Т. Г. Шевченка // Дослідження з
мовознавства. – К.: Вид-во АН УРСР, 1965. – С. 15-23.
1967
8. Про будову словосполучень (на матеріалі радіомовлення) // Питання
мовної культури. – 1967. – Вип. 1. – С. 53-59.
9. Розділові знаки перед «та й» // Питання мовної культури. – 1967. – Вип. 1.
– С. 86-88.
10. Синтаксис поетичного мовлення Миколи Бажана // Мовознавство. –
1967. – № 1. – С. 76-81.
11. Синтаксично-смислові
зв'язки
в
реченні
(на
матеріалі
сільськогосподарської літератури) // Питання мовної культури. – 1967. – Вип. 1.
– С. 73-81.
1968
12. Синтаксис стихотворной речи (на материале украинской советской
поэзии): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – К., 1968.
1

В упорядкуванні покажчика брала участь Н.С. Безсмертна.
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13. Аналіз іменного словосполучення у віршовому мовленні // Методи
структурного дослідження мови. – К.: Наукова думка, 1968. – С. 103-119.
14. Народнорозмовна традиція в літературно-художньому мовленні (На
матеріалі сучасної української прози) // Питання мовної культури. – 1968. –
Вип. 2. – С. 14-32 (Співавтор Гримич Г. М.).
15. Пошта «Мовознавства» (майдан – площа, навісний – начіпний,
розтопити – розпалити, болото – грязь, запитання – питання) // Мовознавство.
– 1968. – № 1. – С. 58-61.
16. Родовий присубстантивний у віршованому мовленні // Синтаксична
будова української мови. – К.: Наукова думка, 1968. – С. 66-73.
1969
17. Синтаксис віршової мови (На матеріалі української радянської поезії). –
К.: Наукова думка, 1969. – 96 с.
18. Влучне слово і мода // Питання мовної культури. – 1969. – Вип. 3. –
С. 44-52.
19. Пошта «Мовознавства» (папірня – паперова фабрика, живемо на
Україні чи в Україні, недавно — нещодавно) // Мовознавство. – 1969. – № 1.–
С. 78-83.
20. Проблеми лінгвістичної стилістики // Українська мова і література в
школі. – 1969. – №7. – С. 18 – 23.
1970
21. «Місткість», «ємкість» і под. (мовні поради) // Друг читача. – 1970. –
2 червня. – С. 6.
22. Літературна мова і художній переклад // Мовознавство. – 1970. – № 3. –
С. 66-77 (Співавтор Русанівський В. М).
23. Слов'янські мовознавчі журнали про культуру мови // Мовознавство. –
1970. – № 1. – С. 64-73.
24. Хоч гірше, аби інше (Художній переклад і мовна норма) // Літературна
Україна. –1970. – 17 березня. – С. 3.
1971
25. Відповіді на запитання // Рідне слово. – 1971. – Вип. 5. – С. 87-91.
26. Поетичне слово Лесі Українки // Українська мова і література в школі. –
1971. – № 6. – С. 23-31.
1972
27. Про вживання понять «стильовий» і «стилістичний» // Теоретичні
проблеми лінгвістичної стилістики. – К.: Наукова думка, 1972. – С. 123-135.
28. Рец. на кн.: Рильський М.Т. Ясна зброя. Статті / Упоряд. Г. М. Колесник.
– К., 1971. – 285 с. // Українська мова і література в школі. – 1972. – № 1. – С. 8586.
29. Рец. на кн.: Юрченко В. С. Структура простого предложения в русском
языке // Мовознавство. – 1972. – № 6. – С. 88-90.
30. Стилістичне значення порядку слів // Українська мова і література в
школі. – 1972. – № 8. – С. 29-38.
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31. Сучасна літературна мова і діалекти // Рідне слово. – 1972. – Вип. 6. –
С. 6-18.
1973
32. Українська літературна вимова і наголос: Словник-довідник / Відп. ред.
М. А. Жовтобрюх. Уклад.: І.Р. Вихованець, С.Я. Єрмоленко, Н.М. Сологуб,
Г.X. Щербатюк. – К.: Наукова думка, 1973. – 724 с.
33. Агітаційна сила образного слова (Культура ораторської мови) //
Трибуна лектора. – 1973. – № 3. – С. 22-24.
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На пошану Світлани Яківни Єрмоленко

Беценко Т.П. (Суми)
ЛІНГВОФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ СТУДІЇ
У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ
ПАРАДИГМІ С.Я. ЄРМОЛЕНКО
Стаття
присвячена
аналізові
науково-дослідної
діяльності
С.Я. Єрмоленко у галузі лінгвофольклористики. Охарактеризовано внесок
ученого у дослідження мови національного пісенного фольклору.
В українській школі лінгвофольклористики пов’язаній з іменами
О.О.Потебняі, І.Я.Франка, П.І.Житецького, М.Т.Рильського, В.С.Ващенка,
О.І.Дея, К.Ф.Шульжука. Чільне місце займає Світлана Яківна Єрмоленко, чиї
наукові лінгвофольклористичні студії слугують міцним підгрунтям для
подальших і нечисленних розвідок у напрямку осягнення глибинних основ
національної мовотворчості. Мета нашої розвідки полягає у тому, щоб
охарактеризувати
науковий
наробок
С.Я.Єрмоленко
в
царині
лінгвофольклористичних студій. Предметом дослідження є наукова
лінгвофольклористична діяльність ученого, представлена у монографічних
розвідках. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:
охарактеризувати загалом внесок С.Я.Єрмоленко у дослідження мови
українського пісенного фольклору;
з’ясувати значущість лінгвофольклористичних розвідок для розвитку
національної мовознавчої фольклористичної школи;
дати оцінку науковій діяльності С.Я.Єрмоленко як лінгвофольклориста;
окреслити коло проблем, порушених і розглянутих С.Я.Єрмоленко.
Вважаємо, що саме з монографічного дослідження С.Я.Єрмоленко
“Фольклор і літературна мова” розпочинається нова віха розвою
національної лінгвофольклористичної школи.
Монографія “Фольклор і літературна мова” (1987), ставши вагомим
продовженням ідей вітчизняних учених, зокрема О.О.Потебні та ін.,
засвідчила новий, актуальний і нині ракурс бачення сутності і значення мови
фольклорних пісенних пам’яток. Окрім того, вона відкрила перспективи для
подальших наукових студій.
Розглядаючи місце фольклору серед інших форм існування національної
мови, С.Я.Єрмоленко наголошує на наддіалектному характері українського
фольклорного мовлення: “Фольклор виконує роль каталізатора уніфікуючих,
спільних тенденцій, що творять літературну мову на грунті
народнорозмовного
мовлення”1.
Водночас
“літературна
мова,
співвідносячись із певною діалектною основою, розвивається на
народнорозмовному наддіалектному грунті. Наддіалектний характер має
також і мова усної поетичної творчості”2. Роздуми над зазначеною
1
2

Єрмоленко С.Я. Фольклор і літературна мова. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 11.
Там само. – С. 12.
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проблемою, численні спостереження за мовою фольклорних пам’яток дали
змогу авторці зробити такий висновок: “Наддіалектний характер української
народнопісенної мови виявляється не тільки в тому, що виразні діалектні
особливості нейтралізуються або що спостерігається міграція слів з одного
територіального різновиду мови в інший. Народнопісенна мова прагне до
тривалого збереження елементів давньої літературної мовної практики”1. Це
надзвичайно важливе положення, оскільки відкриває перспективи для
пошуків першовитоків багатьох мовних явищ.
Обґрунтовуючи факт стилістичного освоєння виражальних засобів
діалектного мовлення у пісенному фольклорі, С.Я.Єрмоленко дововдить, що
це процес динамічний, постійний, тісно пов’язаний із розвитком
наддіалектної стилістичної норми української мови.
Осмислюючи мову фольклору як різновид художнього стилю,
С.Я.Єрмоленко звертає увагу на те, що жанри фольклорної мови, подібно до
жанрів художнього стилю, характеризуються кожний своїм словником
фразеологізмів. Різна й емоційно-оцінна шкала мовно-виражальних засобів
традиційного фольклору2. Дослідниця максимально конкретизує художньовиражальні засоби різних фольклорно-поетичних жанрів і водночас подає
узагальнену картину їх функціонування в пісенних текстах. Заглиблення в
природу фольклорної поетики зумовлює поглиблене витлумачення багатьох
фольклорно-пісенних фразеологізмів, як-от: світова зоря, літа на калиновім
мості, мости з слонової кості, кам’яний міст, поб’ють когось чиїсь сльози,
скарбовії коні, скарбовії вози, стежечка мохом заросла, стежка колючим
терном поросла, камінь котити по сліду нелюба та багато інших.
Варто наголосити, що С.Я.Єрмоленко порушила проблему вивчення
фольклору в історії української літературної мови, окресливши основні
напрями її розв’язання. З-поміж усього, як зазначає С.Я.Єрмоленко,
“дослідження мови фольклору в аспекті історії української літературної мови
передбачає виявлення характерного кола лексики та фразеології з
народнопоетичним забарвленням, аналіз тих засобів, які збагачують
стилістичну систему літературної мови на всіх її структурних рівнях”3.
Значну увагу приділяє авторка фольклору як мистецтву слова, виявленню
жанрових різновидів поетичного словника української народної пісні –
лексичного складу, фразеології, тропів, словотвірних особливостей, лексикосемантичному варіюванню в народнопісенних текстах та явищам семантикосинтаксичного паралелізму в народній пісні.
С.Я.Єрмоленко належить осмислення ролі фольклоризмів у художньому
стилі української літературної мови. Зокрема, дослідниця характеризує
народнопісенне джерело мови Тараса Шевченка (лексичний склад,
тропеїстику, синтаксис тощо), розглядає фольклоризми в поетичній мові
Івана Франка та Лесі Українки, розглядає явища трансформації традиційного
фольклорного слова в творчості П.Тичини, функції пісенного слова в
творчості А.Малишка, виявляє тенденції семантико-стилістичного і
1
2
3

Там само. – С. 13.
Там само. – С. 30.
Там само. – С. 39.
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структурного оновлення фольклоризмів в мові сучасної поезії (Л.Забашта,
І.Драч, П.Засенко, Б.Олійник, Л.Костенко та ін.), простежує фольклоризми в
мовній тканині історичного роману (Р.Федорова, Р.Іваничука, В.Малика,
В.Шевчука, П.Загребельного).
Значним внеском С.Я.Єрмоленко в наукову думку визнаємо розгляд
фольклоризмів у культурно-історичному і мовокраїзнавчому аспектах.
Дослідниця на конкретних прикладах слововживання, взятих із
народнопісенних текстів, творів І.Драча, Д.Павличка, П.Тичини тощо,
продемонструвала естетичний вплив художнього слова, його глибокі
народнопісенні й літературні традиції, що передаються через характерний
словник усталених асоціацій, словник фольклорних символів, які щоразу поновому переживаються, осмислюються новими поколіннями.
С.Я.Єрмоленко чітко розмежувала етнографічне, літературознавче й
лінгвістичне поняття фольклоризмів. Викликає захоплення й схвалення те,
що С.Я.Єрмоленко виявила тенденції поповнення словника фольклоризмів,
цим самим підкресливши вічність, невмирущість народнопоетичного слова,
думки, образу. Дослідницею доведено факт існування реалії нашої мовнопоетичної системи, який полягає в тому, що “фольклоризми як певні
стереотипи лексичних номінацій, як словотвірні, граматичні моделі, як
стилістичні прийоми організації художнього тексту, як слова-символи не
залишаються незмінними в мові. З одного боку, мовні стереотипи
виступають характерною ознакою функціонування народнопісенного
компонента в мовно-літературній практиці, з другого – постійно відбувається
розвиток семантики фольклоризмів, із стереотипів народнопісенної мови
народжується нова поетична фразеологія української мови”1. Ця містка,
глибинно осмислена думка є доказом багатьох теоретичних положень,
пов’язаних з існуванням взагалі мови як явища, як засобу спілкування, як
таємниці людського духу...
Монографія С.Я.Єрмоленко “Фольклор і літературна мова” стала
своєрідним проривом у вітчизняній науковій думці, основою для осмислення
першовитоків багатьох явищ мови, її історії, стилістики, культури тощо. Її
вага з плином часу не применшується, адже С.Я.Єрмоленко, окрім усього,
творчо опрацювала, поглибила, поповнила термінологічний апарат
лінгвофольклористичної галузі; з-поміж інших заслуговують на увагу такі
терміни, як мовні формули, усталені поетичні формули, традиційна формула,
фольклорна формула, типові поетичні фразеологізми, поетична
народнопісенна
фразеологія,
традиційні
народнопоетичні
засоби,
універсальна формула, пісенні стереотипи, мовні стереотипи, стереотипи
лексичних номінацій, образ-лейтмотив, образ-узагальнення, епітетні
парадигми, усталені образи, усталені загальномовні метафори, семантичне
поле народної пісні, мовні варіанти пісень, семантичне варіювання, усталені
лексико-семантичні варіанти, фольклорні конотації, фольклорна лексична
норма, фольклорні асоціації та ін.

1

Там само. – С. 226-227.
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Подальше лінгвістичне осмислення глибин фольклорного слова
знаходимо в численних публікаціях С.Я.Єрмоленко. значний доробок з
аналізованої проблематики представлений і в “Нарисах з української
словесності” (1999) – розділ “Спочатку була пісня...”1, у якому
С.Я.Єрмоленко виклала узагальнено-конкретизовані міркування про
основоположну, націєтворчу роль української пісенної творчості в
культурному житті нації: “Мова усної народної творчості, зокрема мова
народної пісні, є скарбницею національного світобачення, своєрідною
енциклопедією почуттів, художньо-емоційною пам’яттю народу. Вона має
важливе пізнавально-виховне та естетичне значення”2. Дослідниця
проводить думку, демонструючи це на конкретних прикладах з
мовотворчості письменників, що вся історія української літератури, її мови
свідчить про постійні неперервні зв’язки індивідуальної художньої творчості
з народної піснею. Справедливими є слова С.Я.Єрмоленко, що “співуче
слово – це мовні знаки національної культури, що розвивають мовноестетичне чуття, поглиблюють, збільшують культурно-історичний шар
сучасної мови”3.
Цікавими, такими, що спроектовані в майбутнє, виявляються
спостереження С.Я.Єрмоленко за мовою колискових пісень (“Ой ти, коте,
коточку...”), веснянок (“Весна красна, що ж ти нам принесла?”), ігрових
пісень-веснянок (“Десь тут була подоляночка”), жниварських пісень (“Ой на
горі женці жнуть”), чумацьких пісень (“Ішов чумак з Дону...”), наймитських і
заробітчанських пісень (“Чом на тобі, наймитоньку, сорочка не біла?”),
історичних пісень (“Засвіт встали козаченьки...”), ліричних пісень (“Зеленеє
жито, зелене...”, “Ой не шуми, луже, зелений байраче...”, “Місяцю ясний...”,
“Я не царівна, не королівна...”, “Один каже: “дівчино”, другий каже:
“рибчино...””, “Любая розмова”, “Літа на калиновім мості”, “Ой летіла
зозуленька...” та ін.). Проблеми, порушені в цих цілісних, органічно
взаємопов’язаних етюдах-замальовках, присвячених мовній стихії
народнопісенних пам’яток, – найрізноманітніший: різножанрова символіка,
тропеїстика (епітетика, метафорика, порівняння, ключові словесні образи та
ін.); фонічні, словотвірні, лексичні, фразеологічні, синтаксичні художньовиражальні засоби; варіативність народнопісенного тексту; формульність
фольклорних поетичних текстів; динамічність пісенної строфи та ін.
Характеризуючи якесь лінгвостилістичне явище фольклорно-пісенної
реальності, С.Я.Єрмоленко розглядає його не відірвано, не ізольовано від
інших елементів поетичної системи, контексту тощо. Особливістю її
науково-дослідницької манери письма є тонке вміння одночасно провести
різнорівневу паралель між тими чи іншими фактами, вмотивовано це подати
і представити значно вищий ступінь узагальнення проблеми, що
розглядається. Пор., наприклад: “Сфера лексико-семантичного варіювання в
народнопісенному тексті охоплює як мінімальні мовні одиниці (суфікси,
1
Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови). – К.:
Довіра, 1999. – С. 15-130.
2
Там само. – С. 17.
3
Там само. – С. 26.
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префікси, прийменники тощо), так і частини речень, словосполучення,
фразеологізовані словосполучення. Тим самим розширюється ряд мовних
засобів, які становлять певну пісенну формулу. Наприклад, у ролі формули –
лексико-синтаксичного варіанта – виступає характерний для народної пісні
образ – камінь котити по сліду нелюба, тобто “не любити”, і контрастний
образ – перстень котити по сліду милого, тобто “любити”1.
З висоти свого наукового творчого досвіду С.Я.Єрмоленко підсумовує,
що, незаперечно, мова народної пісні становить своєрідне койне. Тому,
“йдучи від слова, його семантично-синтаксичних зв’язків, здатності
утворювати усталені формули, розкривати внутрішню форму через
можливості словотворення, асоціативні, контекстуальні відношення,
виявляємо характерні мовно-типологічні ознаки обрядових пісень, а також
пізнаємо структуру, зміст, особливості функціонування мовно-естетичних
знаків української народнопісенної культури”2. Гадаємо, що саме
С.Я.Єрмоленко належить осягнення – з погляду сучасного вченого, з вершин
його досвіду – сутності філософії народнопоетичної мови.
Осмислення наукового доробку С.Я.Єрмоленко не може бути актом
одноразовим. Її ідеї, конкретні спостереження, теоретичні висновки і
практичні наробки щоразу відкривають нове бачення проблем фольклорнопісенних текстів і шляхів їх розв’язання, спонукають до саморозвитку і
самовдосконалення особистості вченого, наштовхують на інтуїтивний пошук
у царині фольклорного слова. Це, без сумніву, – одне з найбільших
досягнень Світлани Яківни Єрмоленко і як ученого, і як педагога, що має
своїх учнів, послідовників і знаменує своєю науково-просвітницькою
діяльністю певну епоху у вітчизняному науково-освітньому просторі.

1

Єрмоленко С.Я. Фольклор і літературна мова. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 75.
Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови). – К.:
Довіра, 1999. – С. 130.
2
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УКРАЇНА – МОВА

Єрмоленко С.Я. (Київ)
УНІВЕРСАЛІЗМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті йдеться про такі універсальні ознаки української мови, як
зв’язок із буттям народу, його матеріальною і духовною культурою,
історичною пам’яттю, засвідченою у власних назвах, етнонімах, писемнолітературих пам’ятках. Розглянуто одну із сучасних етимологій назви
«Україна», а також вербалізовану модель поетичного образу «Україна».
Філософське осмислення Слова (Мови) ґрунтується на визначенні мови
як «найуніверсальнішої форми і буття, і свідомості людини»1. У чому бачить
П.П.Кононенко універсальний характер мови? Насамперед у тому, що мова
«феномен, який виражає людську, земну і космічну, сутність, не лише форму
буття (свідомість), а й саме Буття людини та нації, цивілізації та культури»2.
Розвиваючи думку про єдність тріади Природа – Людина – Слово, автор
наголошує на матеріальній (звуковій) і духовній природі мови. Її звуковий і
семантичний характер, тональність, сприймання мовцями залежить від того,
на якій землі, на якому терені сформувалися мовні образи, де творилися
мелодія і слова рідної пісні, де народжувалася думка, що переживала віки,
єднаючи всі покоління в один народ. Навівши приклади з історії формування
рідномовної культури (літератури) в Італії, Росії, П.П.Кононенко висвітлює
непростий шлях піднесення українського народного слова до ролі чинника,
який кристалізує націю і, врешті, виступає чинником творення національної
держави.
Історичні шляхи, які судилося пройти українській мові, потребують
наукового пояснення того, в яких зв`язках перебувають такі явища, як життя
1
Кононенко П.П., Пономаренко А.Ю. Українознавство: Конспект лекцій. – К., 2005. –
С. 134.
2
Там само. – С. 71.
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народу в різних державах і формування мовно-національної свідомості
українців.
Стереотип сприймання української мови як спотвореної російської або
польської мови укорінювався у масовій свідомості упродовж століть. Він
пов'язаний з ідеологією малоросійства, яке, за словами Є.Маланюка, «є
еквівалентом нашої окраденості»1. Як вияв «окраденості» української
культури, філософської і спеціальної наукової думки, що впливає на
формування українського світогляду, можна навести ще один стереотип –
пояснення походження знакової для українців власної назви Україна.
Ще донедавна в науковій літературі, а звідси – і в масовій свідомості,
утверджувався стереотип: назва Україна походить від російського окраина.
Таке трактування прищеплювало комплекс меншовартісності: центр – десь, а
Україна – це окраина. В сучасних публіцистичних виданнях таку етимологію
ще й досі використовують як аргумент територіальної і державної
неподільності «єдиного слов’янського народу». Тим часом історичні
пам’ятки й етимологічні розвідки дослідників свідчать про інше, але
радянська наука не популяризувала інших поглядів.
Одна з останніх розвідок, присвячених походженню назви Україна –
дослідження академіка НАН України В.Г. Скляренка2. Автор зауважує, що
переважна більшість дослідників виводить згадану назву від слова край у
значенні «кінець». Етимологічний словник констатує, що назва Україна
походить від прийменникової конструкції у края. Первинне значення цієї
конструкції погранична (порубіжна) територія, погранична (межова) земля.
Такої думки дотримувались О.Потебня, М.Фасмер, М.Грушевський,
Б.Барвінський, Я.Рудницький, О.Стрижак. До нібито прозорої етимології у
края схиляється О.Б.Ткаченко, який цитує слова Шевченка: «Розбрелись
конфедерати по Польщі, Волині, по Литві, по Молдаванах і по Україні», – де
Україна є тільки часткою сучасної української території. Це степова частина
сучасної України, розташована у края «біля краю», на межі з землями тоді
ще належними до Туреччини з її васалом, Кримським ханством»3.
Ще давніше, в кінці ХVІІІ ст., польський історик С.Грондський писав, що
земля, де жили козаки, була на краю Польщі, а тому й називалася Україною.
До цих думок приєднався і О.М.Трубачов, наводячи додатковий аргумент:
етимологічно етнічна назва східних слов’ян анти пов’язана з
давньоіндійським anta – кінець, край. Оскільки анти справді займали
південно-східний край території слов’янства, то цей край згодом було
названо Україною. Наведені етимології й сформували поширену думку про
зв'язок назви Україна з російським словом окраина.
Проте існує й інший погляд на походження назви Україна: В.Січинський,
В.Русанівський виводять цю назву від слова край, що первинно означало
рідний край, країна, земля. Загалом підтримуючи погляд на етимологічний
зв’язок назви Україна зі словами край у значенні «країна», «земля»,
1
Маланюк Є. Малоросійство // Українознавство: Хрестоматія-посібник: У 2 кн. – К.:
Либідь, 1997. – Кн. 2. – 463 с.
2
Скляренко В. Г. Походження назви України // Мовознавство. – 2006. – № 5. – С. 15-33.
3
Записки з ономастики: Збірник наукових праць. – Одеса, 2005. – Вип. 9. – С. 11-13.
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В.Г.Скляренко розглядає первинне значення цього слова у праслов’янській
мові й реконструює іменник украй, що означав ’відділена частина території
племені, окрема земля’. До іменника украй приєднався суфікс -іна, який
маємо у словах долина, низина тощо.
Одна з найдавніших фіксацій назви Украина – Іпатіївський літопис від
1187 р. Аналізуючи вживання цього слова в згаданому літописі, а також в
інших (давніших і пізніших) писемних пам’ятках, В.Г.Скляренко наголошує,
що в усіх текстах слово украина означало ’окреме князівство (окрема
волость)’. У пам’ятках засвідчено також назву вкраїниця поряд з вкраїна.
Якщо назва вкраїна означала ’територія окремого князівства’, то вкраїниця –
це ’захоплена ворогом частина території князівства’. У Новгородському
літописі від 1481 р. згадується украина за Окою. Дослідник зауважує, що і в
цьому і в інших літописах вживання слова украина в значенні ’володіння,
вотчина’ на територіях сучасних України, Росії та Білорусі нічим суттєвим
не відрізнялося.
Коли пишуть про українських людей, українських козаків, українські
міста, то йдеться не про окраїнних людей, окраїнні міста, а про людей, міста
конкретної україни (землі, князівства, волості, вотчини). В.Г.Скляренко
підтримує висновок С.Шелухіна: слово україна мало значення ’окрема
територія’. При цьому дослідник здійснює аналіз 28 випадків уживання
слова украина в тексті Пересопницького Євангелія (в грецькому оригіналі і в
перекладі І.Огієнка). У жодному із зафіксованих випадків слово украина не
вживається в значенні ’окраїна, пограниччя’, а називає поняття «окрема
земля».
У другій половині ХІV ст. більшість князівств Київської Русі, населених
українським етносом, підпала під владу Литви й Польщі, вони дістали назви
литовська україна, подільська україна, брацлавська, київська україна.
Йдеться, звичайно, про воєводства, волості. У ХVІ ст. відомі козацькі
україни, як про це співається в народній пісні: «Ой по горах, по долинах, По
козацьких українах Сив голубенько літає, Собі пароньки шукає».
Під час національно-визвольної війни українського народу проти
шляхетської Польщі (сер. ХVІІ ст.) Україною називалися наддніпрянські, а
згодом східноукраїнські землі. Західноукраїнські землі зберігали назву Русь.
Починаючи з ХVІІ ст., з часів Богдана Хмельницького, назва Україна в
значенні ’козацька вільна земля’ поступово набувала конкретного
географічного значення. Численні карти та атласи ХVІІ – ХVІІІ ст. фіксують
географічну назву Україна, або Земля козаків.
Широко побутує слово Україна в народних піснях та думах. Ним
позначають Наддніпрянські землі з козацтвом і Запорізькою Січчю, а також
окрему землю, (чужий) край, (далеку) україну, причому часто ці вислови
вживаються у множині, пор.: «Побратався сокіл з сизокрилим орлом. – Ой
брате, мій брате, сизокрилий орле! Даю тобі, брате, всі області мої, всі мої
пожитки й маленькії дітки, а сам я полину в чужу україну, в чужу
вкраїноньку, в чужу сторононьку»; «Прибудь, прибудь, мій миленький, з
україн далеких!» Дослідники С.Шелухін, Я.Б.Рудницький, В.Щепотьєв
широко використовували фольклорні матеріали. На підставі записів
народних пісень уведено слово україна в значенні «країна, край» у «Словар
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української мови» за ред. Б.Грінченка. Отже, первинне значення ’окрема
земля (своя або чужа)’ побутує в народних піснях і зрідка вживається на
початку ХVІІІ ст., зокрема в козацькому літописі Величка (1720 р.).
Для Богдана Хмельницького живим було значення слова україна як
’відрізана, відокремлена земля’. У 1649 р., як подає М.Грушевський в
«Історії України-Руси», Б.Хмельницький висловив сумнів, що козаки
задовольняться «удільним, одрізаним своїм панством», тобто назва Україна
сприймалася в ХVІІ ст. буквально як ’відрізана, відокремлена земля’.
Напевно, Б.Хмельницький хотів бачити відрізані, відокремлені землі –
україни – в єдиній державі.
Викладаючи історію розвитку значення географічної назви Україна із
загальновживаного в праслов’янській, староукраїнській мові слова украй,
пов’язаного з іменником край і з дієсловом украяти (відрізати),
В.Г.Скляренко залучив тексти писемних пам’яток і фольклорних текстів і
переконливо довів, що слово Україна означало ’край, країна, окрема земля,
відрізана територія’ і ніякого зв’язку з окраїною не мало. Поширення іншої
думки – про зв'язок назви Україна з поняттям окраина – характерне для
переважної більшості російських та польських дослідників, які
використовували мовно-історичні факти для підтвердження панівної
ідеології, за якою Україна – це окраина або однієї або другої держави.
Настав час зруйнувати згаданий стереотип, спираючись на переконливі
етимології й утверджуючи українознавчий підхід до концептуальних
наукових понять.
Які ж факти з історії української мови мають визначальне, конструктивне
значення для українознавства? Хоча у багатьох країнах існують наукові
центри, де вивчають українську мову, де зібрано відомості про її історію,
однак у масовій суспільній свідомості знання про феномен української мови
незначні і часто спотворені. Чи не найбільше плутанини вносять різні назви,
що застосовуються до того самого об'єкта пізнання. Упродовж всієї історії
українська мова мала різні назви: руський (рускій, руський) язик,
малоруський (малоросійський) язик, козацкій язик, южнорусское наръчіе.
Вони стосуються тієї самої української мови, якою розмовляли в Київській
Русі, писали ділові документи у Великому князівстві Литовському, яка
побутувала в офіційному спілкуванні середньовічних українських міст. У
сучасній науковій літературі за нею утвердилася назва «староукраїнська
літературна мова».
Звичайно, і в ХІ ст., і в ХVІ – ХVІІ ст. вона мала свої часові й структурнознакові відмінності, проте вони не заважають українцям сприймати ці
різновиди мови як ознаку самототожності народу, універсальний феномен
національної єдності, тяглості його в історії.
Офіційна наука Російської імперії ХVІІІ – ХІХ ст. послуговувалася
терміном «южнорусское наречие», який відбивав погляд на українську –
окрему слов’янську мову – із метрополії – Московської держави. Російськоімперська ідеологія формувала мовно-культурні стереотипи, наприклад,
стереотип про творців слов’янської писемності – Кирила і Мефодія, які
нібито винайшли слов’янську азбуку й навчили слов’ян читати і писати.
Насправді до прибуття просвітників у Руську державу русичі вже мали своє
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письмо, про що розповідають археологічні пам’ятки, а також твори
стародавніх іноземних істориків. Кирило і Мефодій були послані
візантійським імператором як тлумачі богослужбових книг, перекладачі
Євангелія з грецької на слов’янську мову. Вони запроваджували церковну
службу слов’янською (староболгарською) мовою. Просвітники принесли з
Болгарії в Київську Русь не «письмена», а переклади Євангелія, релігійних
православних текстів.
Як співвідносилася староболгарська (писемна, книжна) мова з народною
в часи Київської Русі? Так само, як книжна латинська мова в Середньовічній
Європі із живими розмовними етнічними мовами. Крім мови освічених
людей (такими були представники князівської верхівки в часи Київської
Русі, ченці-книжники, пізніше – козацька старшина, дворянство). Ці люди
були двомовні (українсько-польська, українсько-російська двомовність),
проте не вони визначали обличчя етносу, нації, бо ж, крім писемної, книжної
мови, мови освічених людей, функціонувала народна мова. Нею не писали
законів, повчань, але нею співали колискові пісні, розповідали казки,
легенди, у ній карбувалася у формі приказок, прислів'їв народна мудрість,
нуртувала думка. Веселий дотеп і ніжний сум, невичерпні відрухи
людського настрою, почувань знаходили вираження в мові українського
фольклору. І саме він простежується у мові визначної писемної пам'ятки, з
якою пов'язують словесно-художню творчість, літературу часів Київської
Русі, – у “Слові про похід Ігорів”.
Історики літературних слов'янських мов сперечаються про те, чи існувала
спільна для всіх східних слов'ян давньоруська писемна мова. Зауважимо, що
через релігію витворювався стереотип слов’янської єдності, характерний для
ідеології слов’янофільства. Ідея про єдність слов’янського світу, яку
сповідували слов’янофіли у ХІХ ст. і яку використовувала в своїй політиці
Росія, знайшла відображення в літературних текстах. Слов’янські мови у їх
художньому різновиді , як дослідив О.Тараненко, втілили цю ідею у трьох
семантичних моделях метафори-стереотипу: слов’яни – члени однієї родини;
слов’яни – ріки, що вливаються в одне слов’янське море, слов’яни – гілки
одного дерева (у поетичному сприйманні різних авторів – дуба, липи)1.
Сьогодні термін – давньоруська мова – через наповнення його
ідеологічним змістом і припасуванням до схеми “спільної колиски”
походження трьох східнослов'янських народів та їхніх мов набув
полемічного характеру. Замість нього дослідники (В.Русанівський,
Г.Півторак) використовують термін давньокиївська писемна (літературна)
мова. Він відбиває місце походження цієї літературної мови (Київ, Київська
Русь, Київська держава), ознаки якої – саме київської редакції! –
спостерігаються і в Новгородських літературних пам'ятках, створюваних
далеко від центру – Києва.
Чи важливий для українознавства цей давній період історії української
літературної мови? Не тільки важливий, а й необхідний, бо, по-перше,
1
Тараненко О.О.Три метафоричні моделі слов’янської єдності та їх різні інтерпретації
(Коллар – Пушкін – Шевченко та ін.) // Мовознавство. – 2001. – № 3. – С. 55-61.
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висвітлення його має утвердити в масовій свідомості (не лише серед
науковців, дослідників) чітке розрізнення писемно-літературної, книжної
мови, яка обслуговувала культуру, освіту, діловодство Київської Русі, і мови
народної, усно-розмовної, яка мимоволі впливала на мову книжників,
літописців; по-друге, глибоке вивчення і трактування мовно-літературних
пам'яток згаданого періоду як давньокиївських залучає їх до неперервної
історії української літературної мови.
Академік В.Русанівський висловлює слушну думку про те, що
структурно відмінна від української старослов'янська мова була
функціонально українською1, тобто освічені люди користувалися нею як
особливим функціональним стилем.
Панування Золотої орди на землях Київської Русі спричинило
переміщення культурного життя в Галицько-Волинське князівство. Там
створено Галицько-Волинський літопис (XIII ст.), що відбивав особливості
мови Київських літописів XII ст. і щодо графічного передавання окремих
літер, і щодо словесної образності.
Галицько-Волинський літопис є тією літературною пам'яткою, яка
підтверджує неперервність писемної культури українського народу.
Якого періоду української літературної мови ми б не торкнулися, на всіх
писемних пам'ятках можна спостерігати, як ознаки української вимови,
звучання українських слів перемагають церковнослов'янську книжну
традицію.
Новим для текстів XIV – XVI ст. (а це переважно ділові документи –
грамоти, універсали) було активне вживання української побутової лексики і
запозичення із західних мов. На мові пам'яток цього періоду позначився той
факт, що українські землі входили до складу кількох держав: Київщина,
Переяславщина, Чернігівщина, Волинь і північно-східне Поділля належали
до Великого князівства Литовського, Галичина й південно-західне Поділля
захопила Польща, частина подільських земель і Буковина входили до
Молдавського князівства, Закарпаття було під владою угорських королів.
І хоча територіальні відміни помітні на мові писемних пам'яток, проте
формувалася й загальновживана літературна мова. Саме у цей період для
відтворення звучання слів іншомовного походження з'явився в українській
мові звук ґ, входження якого в українську фонетику, як, до речі, свого часу і
в фонетику російської мови (згадаймо Сумарокова), зустрічало активний
опір носіїв мови.
Цей звук мав таке графічне зображення –кг: буркгомістру, кгрунть,
кгвалть та ін.
Коли характеризують староукраїнську літературну мову XVII – першої
чверті XVIII ст., передусім відзначають її стильове розмаїття: це і поезія, і
драми, й інтермедії, і літописи. На мову XVII ст. вплинула релігійна ситуація
в Україні, коли змагалися, за висловом Івана Франка, “латинники з
православними”. Хоч і було між ними протистояння, в літературній мові
вони шукали виразних засобів образності, то плекаючи старослов'янську
1

Русанівський В. М. Історія української літературної мови. – К.: АртЕк, 2001. – 391 с.
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(словенську) книжну основу, то вводячи усно-розмовні народні вислови. До
народної найближча мова творів одного з релігійно-культурних діячів
І. Галятовського, який відстоював зрозумілість проповідей (казань),
написаних близькою для простих людей мовою. Збірка його проповідей так і
зветься: “Ключ розуміння”.
Проте у свідомості освічених людей існувало протиставлення
словенської (як нібито спільної для східних слов'ян) і старої української
мови (нею написані козацькі літописи – “Літопис С. Величка”, “Літопис
Самовидця”, “Літопис Г. Граб'янки”) не як окремих мов, а як
функціональних стилів, призначених для використання в різних життєвих
ситуаціях і зумовлених темою висловлювання. З кінця XVII ст. (з
приєднанням України до Московської держави) у писемно-літературній
практиці українських авторів церковнослов'янська мова заступає
староукраїнську. Витворилася специфічна мова, якій дано назву
слов'яноруська або слов’яноукраїнська. Нею писав філософські трактати
Г. Сковорода. Але водночас у поезію він уводив вислови з української
розмовної і фольклорної мови, а також передавав російську вимову слів.
У Г. Сковороди було своє уявлення про українську мову. Хоч він і
вважав, що переклав оду Горація «малоросійським діалектом», проте його
прозові твори, за оцінкою П.Житецького, «були недоступні для простого
народу не тільки змістом, але й мовою. Більш зрозумілими народу були
вірші Сковороди, але перш ніж поширитись у народі, вони повинні були
зазнати значних змін у мові… Сковорода складав часом свої вірші під
впливом народних пісень, запозичуючи з них не стільки поетичні образи,
скільки загальні ідеї, що більш або менш відповідали його філософському
світогляду»1.
Мовна практика письменників кінця XVII – XVIII ст. переконливо
свідчить, в якому тісному зв'язку перебувають питання художньої творчості,
національно-мовної
свідомості,
мовного
розвитку
та
процеси
державотворення: вивищення Московської держави після приєднання
України зумовило поширення російської мови, основу якої становила
церковнослов'янська. Автори почали орієнтуватися на той писемний
стандарт, що культивувався в Москві як центрі Великоросії. Однак такий
шлях обирали не всі. З XVIII ст. відомі тексти, створені не лише
слов'яноруською (словяноукраїнською) мовою. Були рукописні збірники,
порадники, в яких пробивала собі шлях у літературу народнорозмовна
українська мова. Головне, що була пам'ять і усвідомлення того, що українці
мають свою історію, свою культуру. І коли І.Котляревський писав свою
“Енеїду” (з 1798 р. він працював над нею 25 років), то думав не лише
веселити читача, слухача. Він заклав у перелицьований текст “Енеїди”, в
образи троянців-козаків націєтворчу і державну ідею: українці мали зберегти
серед народів Європи своє “імення, мову, віру, вид”. З творчості Івана
Котляревського починається доба нової української літературної мови,
1
Житецький П.Г. «Енеїда» Котляревського у зв’язку з оглядом української літератури
ХVІІІ ст. // Вибрані праці. Філологія. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 176.
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опертої на народнорозмовні джерела.
В українському мовознавстві саме П.Житецький висвітлив значення
творчості І.Котляревського для розвитку української літератури та
літературної мови. В оцінці поглядів І.Котляревського на мистецтво, в
аналізі його зв’язку з місцевою літературною традицією П.Житецький
відзначає «прагнення до незалежності в українській літературі»: «Ми
бачили, що два різновиди літературної української мови – мова
слов’яноукраїнська і книжна українська – повинні були зникнути в загальній
течії літературного руху, створеного Петром Великим, бачили також, чому і
як верхні верстви українського суспільства поступово забували місцеві
літературні традиції. Але в числі цих традицій була одна, найбільш живуча й
тривка – та, що спиралася на стихійну силу народної мови і нерозривно
пов'язаний з нею народний метод думки і почуття… Він (Котляревський)
прекрасно володів літературною російською мовою і міг би, як і багато його
земляків, подвизатися на ниві російської літератури, але, прислухаючись до
свого художнього чуття, з повною вірою у могутність рідної мови, він
підкорився її поетичному впливу»1.
Саме універсалізм української мови спричинився до усвідомлення
І.Котляревським того, що він має «дивитися на світ божий очима українця».
У мові живуть сліди пережитого народом, і письменник саме через мову
видобуває з глибинних шарів підсвідомого те, що промовляє до свідомості
кожного читача.
Якщо І. Котляревський услухався в народну мову, збирав її перлини,
врешті, показав, що нею можна творити літературу, то Т.Шевченко повернув
цю мову народові як літературну, як найвище досягнення національного
духу. Сила Шевченкової мови ще й у тому, що вона об'єднувала українців,
які жили в різних державах. Вони відчували, що їхня рідна мова, якою
забороняли говорити в школах, здатна, як і мови інших народів, висловити,
передати найглибші думки і почуття.
Національне відродження в Європі спричинилося до самоусвідомлення
українців у Західній Україні, Прикарпатській Русі. Не випадково на першій
сторінці збірки народних пісень “Русалка Дністровая”, що їх видали 1837
року Я. Головацький, М. Шашкевич, І. Вагилевич, наведено прекрасні слова
про мову й душу підкарпатських українців: “Язик і хороша душа руска була
серед Славянщини, як чиста слеза дъвоча в долони Серафима”2. До такого
емоційного сприймання рідного слова спонукали роздуми письменників над
його долею.
Через мову пізнаємо навколишній світ, внутрішнє, духовне життя
людини, ментальність народу. Сучасна лінгвістика активно використовує
поняття мовної картини світу. Для національної картини світу українців
особливо показове лексико-асоціативне поле, центром якого є знакове,
«найгостріше слово – Україна» (О.Теліга).
Упродовж ХІХ – ХХст. поети різних поколінь і різних стильових пошуків
1

Там само. – С. 228.
Тіхий Ф. Розвиток сучасної літературної мови на Підкарпатській Русі. – Ужгород, 1996. –
227 с.
2
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та мистецьких шкіл зверталися до теми рідної землі, батьківщини – України.
Тексти поезій-сповідей, поезій-закликів, балад, пісень уміщено в унікальній
книзі «Україно, нене моя!: Сповідь: поезії, писанки…: Зб. / Упоряд. та
приміт. О.Є.Шевченка; Передм. Я.П.Гояна; Мал. та післямова
Е.В.Біняшевського. – К.: Веселка, 1993. – 327 с.». Упорядник зібрав відомі й
маловідомі поезії, присвячені Україні. З них постає образ України в
поетичному слові, метафоризованому, символізованому через зображення
минулого, сучасного і майбутнього України, як вони уявляються поетам.
Поетичні тексти про Україну можна розглядати як вербалізацію наскрізної
національної ідеї, втіленої в лексико-асоціативному полі «Україна».
Прямі лексичні номінації засвідчують перший рівень асоціативного
поетичного мислення, який об’єднує назву Україна, а також відповідний
синонімічний ряд край, земля, сторона, вітчизна насамперед з назвами
спорідненості: мати, неня, батьки, батько, діди, родина, сестра, жінка, рід,
плем’я, діти, брати, син (сини), предки. Узагальнена семантика родини,
зв’язків між членами родини, відчуття ріднизни накладається на семантику
ключового поняття України-матері. У зв’язку з персоніфікацією цього
образу актуалізуються такі слова – іменникові назви: тіло, очі, чоло, уста,
щоки, брови, руки, долоня, груди, стан, коси, зіниці, судини, спина, скроні,
коліна, серце.
У поезії традиційно використовується асоціація України з сиротою,
вдовою: її сини і дочки «потрохи гублять Україну», а вона «Крізь сльози, а
сміється./ Мов дитина./ Покорена, нескорено ячить!» (Антоніна Листопад).
Чимало поетичних творів побудовано як монолог матері-України, пор.
образок Тодося Осьмачки «Україна», витриманий у стилі народної думи:
Шляхи мої неміряні,
гори мої неважені,
звірі мої не наджені,
води мої не ношені,
риба у їх не ціджена,
птахи мої не злякані,
діти мої не лічені,
щастя моє не злежане…
Оце така я в тебе матінка,
в руці Господній
Україна синєнебая!
Україна звертається до своїх дітей, і діти шукають відповіді, запитуючи
матір-Україну:
Ти іще – Україна? Чи ти вже – лиш міф
про князівські походи і битви козацькі?..
Що ти кажеш, Прамати священних родів,
до забутих криниць і сухих осокорів?..
О.Пахльовська
Покинутість, занедбаність, сирітство, зрада – поняття, що актуалізуються
в поетичних монологах на тему рідного краю, пор.:
Де люд, забувши власне, скаче
Під лад чужий, де вся земля
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Синів на зраду не настаче –
Вкраїна то гірка моя.
Василь Залізняк
Слова на позначення понять спорідненості уводяться в контексти з
виразними інвективами, з характерними оцінками, ставленням до України, її
природи, мови, історії. Не діти, втративши матір, батька, залишаються
сиротами, а Україна-мати постає як сирота пор.:
Нехай він (синок-сокіл) доходить
Умом молодим –
Чого і відколи
Та гнітом важким
Гнітить нас недоля?
Нехай допита –
Чого Україна
Кругом сирота?
В.Мова
Образ України-сироти веде читача до Шевченкових поетичних рядків,
утверджуючи стійкий асоціативний зв'язок між поняттям «Україна» і
поняттями-назвами
спорідненості.
Показовий
щодо
змістового
навантаження слів діти, сирота, батько твір Т.Шевченка «До
Основ’яненка»:
Не вернуться запорожці,
Не встануть гетьмани,
Не покриють Україну
Червоні жупани!
Обідрана, сиротою
Понад Дніпром плаче;
Тяжко-важко сиротині,
А ніхто не бачить…
Крім назв спорідненості й знакового образу України-сироти в поезіях про
Україну актуалізується лексика, що належить, до кількох лексикосемантичних груп. Це зокрема, слова, що у поетичних текстах
репрезентують типовий український простір з характерними номінаціями
живої природи – рослин, птахів, комах наприклад: садок, діброва, волошки,
маки, калина, барвінок, явір, яворина, смерека, верби, вишня, жасмин,
тополя, тернина, береза, сосни, полин, чорнобривці, лобода, рута-м’ята,
чебрець, кукіль, плакун, любисток, конвалії; лебеді, лелеки, журавлі, солов’ї,
сова, чайка, птиця-чайка, чаєчка-небога, жайвір, сокіл, круки, гуси,
ластівка, бджілка.
Природа України, відбита в поетичному словнику українців, підтверджує
думку П.П.Кононенка про «тональність, характер мови: в одній будуть
образи, що відбиватимуть наявність верб, ставів, тополь, річки чи моря; в
іншій – евкаліптів, верблюдів, оазисів чи пустель; в одній пануватимуть
образи безмежного високого неба, безкрайого степу, таємничо піднесених у
височінь гір, а в іншій – стиснутість джунглями чи ущелинами, безмовність
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льодовиків чи тундр»1. Лексико-асоціативне поле «Україна» в поетичній
мові актуалізує елементи словника національної мови, спроектованого на
сферу роздумів про природу, історичну долю України. Живучи в світі
звичних природних реалій, українці послуговуються їхніми назвами,
причому легко переходять від прямого до переносного, образного вживання
слова, пор. Тополі – ніжні сестроньки, гаї чубаті – то мені брати (Олександр
Білаш).
Назви пір року, доби, природних стихій, як правило, утворюють у
поетичних текстах одиниці другого рівня асоціативного образного мислення
(перший рівень – назви спорідненості), тобто передбачають метафоричне,
метонімічне, символічне вживання. Це стосується такого лексичного ряду:
світанок, сніги, грім, день, зоря, вітер, осінь, зима, весна, літо, град, туман,
хуртовина, веселка, сонце, місяць, хмара, дощ, гроза, небо, негода,
блискавиця, імла тощо. З одного боку, вони належать до традиційної
поетичної лексики, вживаної в прямому значенні, з другого – їхні потужні
асоціативні зв’язки в контексті «Україна» викликають нові конотації,
зумовлені протиставленням своя Україна – чужина, як у поезії «Ностальгія»
І. Гнатюка:
О хмарно весела,
Як будеш у села
Нести над землею
Жагу грозову –
Скажи Україні,
Що я на чужині
Лиш матір’ю й Нею
Живу.
Етнокультурним змістом наповнені семантичні назви, пов’язані з
хліборобською працею на українській землі: нива, степ, плугатар, орач,
ратай, косарі, жито, обжинки, пшениця, колос, збіжжя, ціпи, тік, рілля,
плуг. До українського побуту звернені й такі етнолексеми: хата, стріха, дім,
мед, рушник, паска, коровай, хліб, сіль, клунок.
У контексті роздумів про долю України ці слова набувають вторинного,
символічного значення. Кожне з них виявляє потенційну здатність до
утворення метонімічних, метафоричних висловів, у яких хата виростає до
символу України, занедбана могила – символу втрати історичної пам’яті.
Особливість поетичного тексту – знайти мінімальну відстань між
словами, які перебувають у різних сферах чуттєвої реальності. Так, у поезії
М.Руденка «Мати» побутова деталь – слово клунок – виконує роль знакової
лексеми: розмовний вислів піддати клунок на плечі відтінює штучність
патетики рядка І стотисячний хор оспіває твій труд. Доля української
жінки-селянки увиразнюється в контекстах-антитезах:
Десь вимахують крани високих споруд.
Ти ж заснеш восени при нетопленій печі.
І стотисячний хор оспіває твій труд, –
1

Кононенко П. Свою Україну любіть. – К., 1996. – С. 43.
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Та ніхто не піддасть тобі клунок на плечі.
Тема-лексема «Україна» засвідчує притягальну роль щодо актуалізованих
у поетичних текстах власних назв. Локалізаційно-символічну функцію у
віршах, присвячених Україні, виконують топоніми, антропоніми на зразок:
Київ, Дніпро, Славута-ріка, Дунай, Десна, Дністер, Дон, Кубань, Рось, Русь,
Карпати, Прут, Бескид, Данило Галицький, Богдан, Ярослав, Шевченко,
Стус, Січ, Підкова, Палій, Залізняк, Сагайдачний, Кобзар, Ворскла, Жовті
Води, Чорнобиль, Хуст, Крути та інші. Перелічені власні назви – це віхи
історії України.
Наскрізною темою в поезіях із макротопонімом Україна є тема
козаччини, визвольної війни українців за незалежність Батьківщини, що
реалізується в лексичній парадигмі: козак, коні, лицар, гетьмани, булава,
отаман, спис, шабля, вояк, стяг лицарський, похід, полки гайдамаків, січових
стрільців, бій, війна, мушкети, гармати, орда, кров, вороги, меч, вогонь,
полон, отрута, рани і под.
Етнокультурним змістом наповнено твори, в яких актуалізуються назви
музичних інструментів (бандура, кобза, ліра), оспіваних українцями.
Два протилежні поняття – лексичні антоніми рай і пекло – обєднують в
асоціативному полі «Україна», з одного боку, слова з позитивною оцінною
семантикою на зразок правда, воля, честь, слава, пісня, радість, надія,
святиня, врода, любов, краса, скарб, а з другого – слова з негативною
оцінною семантикою, зокрема емотиви, пор.: біль, горе, злість, жаль,
журба, потуга, лихо, тривога, сум, кривда, жура, гнів, біда, руїна, домовина,
могила, розпач, злочинства.
Традиційне слововживання борозна, зерно мотивоване хліборобською
долею українців, їхнім звичним господарюванням на землі. Проте в
поетичних текстах вони прочитуються і як біблійний образ зерна-слова, що
проростає у думках нових поколінь, пор. у поезії В. Стуса «Верстаю шлях –
по вимерлій пустелі»:
Тож дай мені – дійти і не зотліти,
дійти – і не зотліти – дай мені!
Дозволь мені, мій вечоровий світе,
упасти зерням в рідній борозні.
У кожного поета – своє бачення «проростання» слова, народження
думки, пор. афористичний вислів І.Гнатюка, у змісті якого чуємо перегук з
біблійним мотивом: «Слова – наче зерна: посієш і виросте колос; як слово
правдиве – зросте й на піску , фальшиве – в чорноземі гине». Якщо словозерно належить до традиційного поетичного словника, то вислів жива
жарина – виразна ознака індивідуального слововжитку.
Біль за Україну, сум за рідною землею мотивує появу перифрастичного
звороту жива жарина – Україна в поезії В.Стуса:
Бо вже не я – лише жива жарина
горить в мені. Лиш нею я живу.
То пропікає душу Україна –
та, за котрою погляд марно рву.
Макротопонім Україна об’єднує лексико-асоціативними зв’язками словапоняття, що належать до знаків етнічного побуту, культури, історії
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українців. Особливе місце в асоціативних зв’язках макротопоніма Україна
належить лексемам мова, слово, пор.:
Рідне слово – тая м’ята, материнка, рута,
І невже ж, пахуча мово, будеш ти забута?
А.Кримський
Мова й Україна об’єднуються в одному поетичному образі,
ототожнюючись з усіма поняттями, що становлять характерний етнопростір
ліричного мислення українця, як то маємо у відомих рядках А.Малишка:
Буду я навчатись мови золотої
У трави-веснянки, у гори крутої,
В потічка веселого, що постане річкою,
В пагінця зеленого, що зросте смерічкою.
Буду я навчатись мови-блискавиці
В клекоті гарячім кованої криці,
В корневищі пружному ниви колоскової,
В леготі шовковому пісні колоскової;
Щоб людському щастю дбанок свій надбати,
Щоб раділа з мене Україна-мати...
У поетичному тексті концепт «мова» постає як реалізація загальної
метафоричної моделі, характерної для романтичного образу України. Можна
спостерігати, як взаємозаступаються поняття «Україна» і «мова»,
об’єднуючи часткові семантичні моделі, ключовими в яких постають
номінації рослин, природних стихій, а також ідея роду-народу. Маркерами
останньої ідеї є вислови Україна-мати, пісня колискова. У поетичних творах
про Україну конденсуються назви рослин із символічним змістом, назви
етнокультурем, на тлі яких дисонансом звучать номінації, що вказують на
реалії сучасного життя, пор.:
На коліна падуть яничари,
що торгували в кредит і на винос.
Не прости їх моя Україно,
бо одурять і чорнобилем знову
твою землю засіють.
А треба, щоб дітям цвіли
волошки, барвінок, калина,
щоб кобза над ними ридала,
колядникова сіяла звізда...
І вишиють поле насінням добра,
і випалять з поля чорнобиль.
І врешті відчуєм себе народом,
що зріс із козацької волі,
з пісень кобзарів, з полотняних сорочок...
(Клавдія Корецька «Україні»)
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У метафоричному моделюванні образу України конструктивна роль
належить загальновживаній лексиці, тематичні групи якої пов’язані із світом
навколишньої природи і внутрішнім світом людини. Узагальнено можна
подати словесний образ України як асоціативне поле номінацій на
позначення хліборобської праці, типового природного ландшафту,
рослинного світу, що синтезовані в романтично-реалістичному баченні
поетів XIX – XX ст. Вибір назв рослин у поезіях про Україну можна
пояснити «психоетнічною особливістю, засвідченою в українському
фольклорі»1. Різним аксіологічним змістом наповнена метафора Українамати, діти якої або байдужі до долі України, або вболівають за неї. Поезія
XIX – XX ст. активізувала тему любові і відступництва, спираючись на
історичні символи. Не випадково у віршах про Україну частотними є власні
назви (антропоніми і топоніми), через які здійснюється рефлексія авторів
над історією рідного краю.
Подібно до лексико-асоціативного поля «Україна», що об’єднує
найважливіші семантичні центри «природа», «хліборобська праця»,
«історія», «мова», можна вибудувати поле «мова» з його асоціативними
образами, усталеними семантичними моделями метафор.
Одне з чільних завдань українознавства – показати історію української
мови не як історію фонетичних змін, переходів звуків, зміну граматичних
норм, а як долю мови, що віддзеркалює долю української культури,
літератури, писемних пам’яток, долю рідномовної школи. Тобто теза
«історія мови – це історія народу» має бути зреалізована у висвітленні таких
тем: походження української мови; етномовні конфлікти протягом минулих
десятиліть; становище української мови в різних державах; мова і цілісність
національної культури.
Прагнучи до відтворення багатоплановості мови як ознаки природного
явища спілкування, наголошуючи на різних аспектах походження,
функціонування мови, П.П.Кононенко пише: «Універсалізм української
мови стає виразом універсалізму української природи, історії, людини, нації
і культури, а тим самим відбиває і їхні долі: то могутнього розквіту чи
піднесення суверенної державності, то жорстокого переслідування за умов
колоніальної підлеглості, коли українська мова ставиться, мов злочинець,
поза законом, але й за тих умов залишається Феніксом завдяки своєму
універсалізмові»2.
Через історичні умови життя українського народу (роз’єднаність
території між кількома державами, значний простір, що його займав
український етнос) українська мова постає в різноманітності територіальних
діалектів. Найбільшим трьом говорам сучасної української мови
(північному, південно-східному, південно-західному) передував час
існування на теперішніх землях України союзів слов’янських племен –
дулібів, волинян, деревлян, полян, дреговичів, уличів, тиверців, білих
хорватів, сіверян, що мали й свої відмінності в мові. Територіальні
1
Сніжко В. Свою Україну люблю // Наука самопізнання народу. – К.: Веселка, 2002. –
С. 100.
2
Кононенко П. Українознавство: Навч. посібник. – К.: Заповіт, 1994. – С. 151.
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відмінності усної мови позначалися й на варіантній мовно-літературній
писемній практиці, засвідченій в історії української літературної мови.
Однак ні говіркові відмінності, ні розбіжності в писемній практиці не змогли
зруйнувати свідомість українців, їхнє відчуття належності до одного народу.
Часовий і просторовий феномен української мови найтісніше пов’язаний
з територією, на якій живе народ, з його матеріальною і духовною
культурою, з глибинами історичної пам’яті. Енергія мовленого слова
формує універсальне духовне середовище, в якому діють центробіжні сили
спілкування, спрага пізнання й міжособистісного порозуміння. Бо ж
спочатку було Слово.

Ажнюк Б.М., Ажнюк Л.В. (Київ)
ЕКОЛОГІЯ МОВИ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР
Лінгвістична екологія – новітнє відгалуження соціолінгвістики, яке має
крім суто теоретичного, ще й прикладний аспект, безпосередньо пов’язаний
з мовною політикою. В умовах сучасної України застосування принципів
лінгвістичної екології має бути орієнтоване на виправлення деформованої
мовної ситуації, що склалася завдяки колонізаторській мовній політиці
держав, у складі яких тривалий час перебували українські землі. У статті
обговорюються особливості діагнозу мовної ситуації, стан мовної
свідомості певних категорій білінгвів, вплив іншомовних запозичень на якісні
зміни в корпусі мови тощо.
Екологія
мови
(еколінгвістика)
порівняно
молода
галузь
соціолінгвістики. Вона почала формуватися в США понад 30 років тому. На
усталення самого терміна великий вплив справила поява в 1972 р. книжки
одного з провідних соціолінгвістів Америки Ейнара Хаугена «Екологія
мови»1. У нашому мовознавстві про етнозахисні функції мови вперше повів
мову ще О.О.Потебня. За постановку ряду соціолінгвістичних проблем його
можна вважати одним із предтеч сучасної лінгвістичної екології. Екологія
мови пов’язана з комплексом етносоціальних проблем громадянського
суспільства: піклування про стан і перспективи розвитку т.зв. покривджених
мов (underprivileged languages), захист мовних меншин, захист діалектного
середовища як частини національного і глобального лінгвофонду тощо. Ця
дисципліна – не тільки сукупність соціолінгвістичних методик, вона
представляє цілком виразні світоглядні позиції, з яких може здійснюватися
мовна політика, зокрема в сучасній Україні.
На думку Е. Хаугена, «екологію мови можна визначити як дослідження
взаємовпливів між певною мовою та її довкіллям. …Справжнім довкіллям
мови є суспільство, яке користується нею як однією зі своїх знакових
1

Einar Haugen. The ecology of language. – Stanford, CA: Stanford University Press, 1972.
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систем» . Причому, «в двомовних соціумах є підстави говорити про
внутрішньомовну і про міжмовну екологію». "Частково екологія мови …
межує з психологією: вона стосується взаємодії мови з іншими мовами, що
відбувається в головах дво- і багатомовних людей"2.
Традиційна природоохоронна екологія вивчає стосунки між людиною та
її природним довкіллям: флорою, фауною, станом атмосфери, вод, ґрунтів
тощо. Одне з посутніх завдань екології – це не тільки вивчення, а й захист
об’єкта свого дослідження. У переносному сенсі екологи є вартовими
людського сумління, вони б’ють на сполох, коли передчувають небезпеку, а
не тоді, коли вона вже очевидна. З екологією пов’язане поняття червоної
книги, куди заносять ті об’єкти, над якими нависає загроза зникнення чи
катастрофічної деградації.
У сфері духовної екології можна говорити зокрема про екологію моралі,
екологію культури та екологію мови. Як і будь-яка інша екологія, духовна
екологія починається з усвідомлення, що далі “так жити не можна”. На
відміну від природоохоронної екології, коли до свідомості людини
промовляє загроза її здоров’ю (глобальне потепління, забруднені ріки,
повітря, кислотні дощі…), духовна екологія, зокрема екологія мови,
потребує певного рівня чутливості до проблем, гострота яких не
вимірюється приладами і які не завжди доступні для прямого
спостереження. Духовна екологія – це не тільки науковий, а й моральний
феномен, що ґрунтується рівною мірою на знаннях і вірі. Вона потребує не
тільки дослідників, а й будителів та проповідників .
Від часу виникнення в 1960-х лінгвістична екологія має два підрозділи:
внутрішньомовна екологія і міжмовна екологія3. Дослідники міжмовної
екології наголошують на тому, вона стосується не окремої мови, а радше
певного мовного ареалу і вимагає уваги не до вибраного кола мов, а до всіх
мов у зазначеному ареалі.
Прикладний аспект лінгвістичної екології безпосередньо прив’язує її до
такої сфери діяльності, як мовна політика – втручання держави чи інших
соціальних інститутів у спонтанне мовне життя суспільства. Суб’єктами
мовної політики, крім органів законодавчої, виконавчої та судової влади в
центрі й на місцях, можуть бути конфесійні інституції, політичні партії, ЗМІ,
навчальні заклади різної форми власності, громадські та неурядові
організації тощо. Можна говорити про мовну політику ідеологічно
орієнтованого прошарку населення, наприклад, досить помітною наприкінці
1980-х рр. була мовна політика української національно-демократичної
спільноти, яка згодом розпорошилася по різних політичних партіях.
Особливе значення має мовна політика на рівні такої базової одиниці
організації суспільства, як сім’я. Мовна політика може ставити різні цілі й
здійснюватися різними засобами. У ХХІ ст. вона стала об’єктом
міжнародного законодавства, що спирається на новітні підходи, відмінні від
тих, які практикувалися століття тому. Відповідно до ратифікованої
1
2
3

Там само. – С. 325.
Там само.
Там само. – С. 328.
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Україною Європейської хартії регіональних і міноритарних мов, Україна,
поряд з іншими цивілізованими державами, взяла на себе міжнародні
зобов’язання щодо підтримки й функціональної реабілітації загрожених мов.
Кваліфікована мовна політика має насамперед спиратися на вірогідний
діагноз мовної ситуації. Принцип мовної екології грає ключову роль уже на
цій стадії. Маємо на увазі врахування не тільки тієї статистики, що доступна
для поверхневого спостереження, а й дослідження, так би мовити, невидимої
частини мовного айсберга. Наприклад, у політичних дебатах часто лунають
заяви про те, що половина (більше ніж половина, більшість) населення
України є російськомовною. Це хибна теза. Ілюзія тотальної
російськомовності деяких регіонів чи професійних і соціальних середовищ
виникає через застосування однобічних критеріїв оцінки мовної ситуації, а
саме на враженні, яке справляє значна присутність чи переважання
російської мови в повсякденному публічному вжитку. При цьому
недооцінюється та обставина, що в емоційному плані українська мова
посідає в свідомості двомовних і частини російськомовних громадян
України досить важливе, місце. На це вказує самоідентифікація абсолютної
більшості наших співгромадян з українською мовою як рідною – понад
67,5%.
Двомовних (а іноді й напівмовних) українців можна, з деякими
застереженнями зарахувати до категорії людей, про яких американський
соціолінгвіст Джошуа Фішман каже: «невміння спілкуватися рідною мовою
може бути виправдане тою обставиною, що ця втрата може трактуватися як
частина «загубленої» чи «викраденої» спадщини, яка заслуговує на
порятунок»1. Порятунок втраченого – це ключовий мотив як лінгвістичної
екології, так і принципу позитивної дискримінації (affirmative action),
застосування якого здавна обговорюється в публікаціях, присвячених
порятунку мов від функціональної й якісної деградації.
Громадяни України загалом добре знають як українську, так і російську
мови. За даними соціологічних опитувань, наведених у дослідженні шефредактора Інтернет-холдингу ОБОЗ.ua О.Медведєва2, „вільно або на
достатньому рівні” володіє українською мовою 86%, а російською – 92%.
Значна частина громадян неукраїнської та неросійської національностей, а
серед деяких етносів – переважна більшість, так само як і 15% етнічних
українців вважають рідною російську, а не мову власної національності.
Загалом по Україні у більшості сфер громадського життя, крім освіти та
частково державного управління, домінує російська мова. В багатьох сферах
присутність української є вкрай низькою або тяжіє до нуля, як-от: у бізнесі,
Інтернеті, сфері послуг, шоу-бізнесі, кіно- та відеопрокаті, виробництві
телесеріалів тощо. Той факт, що співвідношення носіїв української та
російської мов не відповідає співвідношенню етнічних українців та росіян,
свідчить про деформованість мовної ситуації.
1
Fishman J.A. Language and Ethnicity. In: Language, Ethnicity and Intergroup Relations / Ed.
Howard Giles. – London; New York; San Francisco. – P. 21.
2
Медведєв О. Мовний баланс України. Співвідношення української та російської мов в
різних сферах громадського та приватного життя // http://ОБОЗ.ua.
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Як свідчить згадуване вище дослідження О. Медведєва, етнічні росіяни
та ті, хто рідною мовою називає російську, є здебільшого одномовними:
відповідно 80 та 85% говорять лише російською. Серед етнічних українців
частка двомовних в 2,7 рази більша, ніж частка двомовних серед етнічних
росіян. Серед тих, хто вважає рідною мовою українську, частка двомовних
майже в 2 рази вища за частку двомовних серед тих, хто рідною мовою
називає російську.
У неупередженого спостерігача не виникає принципових сумнівів у тому,
що мовні права етнічних росіян та русофонів України забезпечені значно
краще, ніж мовні права етнічних українців, тих, хто вважає українську мову
рідною, та україномовних.
О.Медведєв уважає, що в майбутньому кількість людей, які вживають
лише російську, збільшиться, а тих, хто говорить лише українською
поменшає, що означатиме зменшення україномовної практики й інерційне
продовження русифікації. Ці прогнози спираються на соціологічні дані,
згідно з якими частка тих, хто вважає рідною українську та хто говорить нею
у віковій категорії до 30 років є нижчою, ніж загалом по масиву, і ніж у
старшій віковій групі.
Віддаючи належне пересторогам, які виразно постають у контексті
соціологічних даних, опублікованих у “Мовному балансі України”
О. Медведєва, зазначимо, що діагноз мовної ситуації, що враховує тільки
поточну статистику, не можна вважати вичерпним. Функціональний
параметр оцінки мовної ситуації досить мінливий, залежний від ситуації й
кон’юнктури, тоді як емоційний план, пов’язаний з родинним життям (мова,
якою говорили діди й прадіди) та національною свідомістю, є тривким і
глибинним. Він має не тільки родову ретроспективу (нагадує про “славних
прадідів великих”), а й визначає родову перспективу: значна частина тих,
хто в повсякденних обставинах говорить здебільшого по-російськи, зберігає
почуття спорідненості з українською мовою, хоче передати її своїм дітям.
Частина тих, хто вважає рідною мовою українську, у повсякденному
вжитку переважно вживає російську мову. Назвемо їх умовним терміном
русофони (рос. – русскоговорящие). Ця група якісно відмінна від, власне,
російськомовних (рос. русскоязычных), тобто тих, хто емоційно ідентифікує
себе і свій рід з російською мовою, вважаючи її рідною. Причина, з якої
русофони порівняно легко переходять на українську мову, не тільки в тому,
що її знання потрібне для успішної кар’єри, а насамперед у тому, що вона є
важливою, а нерідко й визначальною складовою мовної особистості
русофонів. Багато хто з них саме цією (чи тільки цією) мовою спілкується
(спілкувався) з батьками, дідусем та бабусею, дядьком чи тіткою тощо.
Частина таких русофонів свідомо віддає своїх дітей до українських шкіл,
керуючись при цьому не фактором віддаленості школи від дому, а
принциповими міркуваннями. Відомі випадки, коли після народження
дитини молоде подружжя переходить у родинному спілкуванні зі звичної
для нього російської мови на українську. При цьому вони можуть і далі
користуватися російською на роботі, у транспорті тощо. Зазнає зміни
пропорція використання мов у позародинному і/або родинному спілкуванні з
тенденцією до зміщення акцентів у бік української мови, адже перехід на
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українську мову в якомусь одному функціональному середовищі
здебільшого стимулює перемикання кодів (іноді лише ситуативне) і в інших
середовищах. Беззастережно зараховувати таких русофонів до категорії
російськомовних було б грубим спрощенням.
Не слід забувати, що русофони та російськомовні громадяни України не
тільки перспективний об’єкт, а й суб’єкт мовної політики української
спільноти. Ті з них, які цінують український елемент своєї ідентичності,
можуть зробити значний внесок у справу розвитку української мови, адже
вони є, по-перше, носіями великого цивілізаційно-культурного потенціалу, а
по-друге, краще за будь-кого знають, як треба нести українську мову й
культуру в російське середовище. В українській історії є прецеденти плідної
міжкультурної взаємодії. Максим Рильський, Юрій Федькович, Михайло
Максимович, Андрей Шептицький, В’ячеслав Липинський та інші видатні
українські діячі, які були вихідцями з українських родин, де велике місце
посідала польська культура, чи польських родин, де ця культура переважала,
внесли свіжий струмінь в українську культурну традицію і сприяли її
якісному оновленню.
Одним з першочергових завдань лінгвістичної екології є дослідження тих
обставин і факторів, які здатні створювати загрозу для національної мови і
вести до її функціональної деградації чи загибелі. Головним чином ідеться
про такі явища:
1. Лінгвоцид – складова частина політики культурно-етнічної асиміляції
(етноциду), що виявляється в цілеспрямованій діяльності державних та
недержавних (релігійних, освітніх, громадських, професійних тощо)
інституцій, скерованій на обмеження функціональної сфери і поетапну
ліквідацію мови підлеглого народу. Оскільки в поліетнічних державах мова
часто виступала знаряддям етнічної консолідації народу, символом плекання
локальних лояльностей і потужним фактором протидії уніфікаторській
політиці “центру”, до лінгвоциду вдавалися правителі та уряди багатьох
країн. Найчастіше об’єктом лінгвоциду ставали мови підкорених народів та
говірки чи територіальні варіанти національної мови, що представляли
спільноти з автономними чи сепаратистськими амбіціями. Наприклад, у
Франції з часів запровадження загальної середньої освіти у 1872 р. т.зв.
регіональні мови (бретонська, баскська, каталонська, корсиканська,
провансальська), що вважалися загрозою національній єдності країни,
зазнавали значних утисків та обмежень. Відвертий лінгвоцид виявляється в
цілеспрямованому приниженні носіїв підлеглої мови, наприклад, покарання
школярів за вживання української мови в навчальних закладах Польщі, Росії
тощо. Приклади дифамації відомі й у мовній політиці західноєвропейських
держав, наприклад, у І пол. ХХ ст. у багатьох офіційних установах Бретані
(Франція) були вивіски: “заборонено плювати й говорити по-бретонськи”. У
ХІХ ст. у школах Франції практикувалися тілесні покарання школярів за
користування регіональними мовами.
Лінгвоцид скерований переважно на мову корінного населення, яка є
важливим символом політичної мобілізації нації в боротьбі за свої спадкові
права на історичній батьківщині. Лінгвоцид загрожує насамперед мові, носії
якої не мають головного знаряддя інституційного захисту своїх інтересів –
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власної національної держави. Протягом багатовікової історії свого
існування український народ зазнавав мовно-культурних утисків з боку
більшості сусідніх держав, що намагалися утримати в своїх межах історичні
українські землі разом з населенням, яке на них працювало.
Ядром кожної національно-мовної спільноти, основою її життєздатності є
одномовне населення. Надмірне зростання пропорції двомовних членів
спільноти збільшує загрозу асиміляції підлеглої мови. Реґ Гіндлі, автор
книжки «Смерть ірландської мови» (1990), з цього приводу зазначає:
«Цілковита двомовність усуває будь-яку потребу в слабшій мові, яка
належить після цього науковцям, духівництву чи якійсь іншій специфічній
соціальній групі, але не всьому соціальному спектрові і ніколи не
представляє більшості у відкритому товаристві звичайних рядових людей.
На запитання «Навіщо вона?» майже неможливо відповісти, коли не
залишається людей, спілкування з якими можливе тільки “старою” мовою»1.
В окремих випадках процес асиміляції не викликає реакції спротиву
асимільованої спільноти і може сприйматися як лінгвістичний суїцид, але
навіть у цьому випадку завжди є мова (L2), що створює тиск, який веде до
занепаду L1 і переходу її носіїв на L2. Політика лінгвоциду нерідко
здійснювалася і здійснюється під прикриттям заяв про добровільність
відмови народу від своїх етнокультурних прав. Вільний вибір мови у
ситуації нерівних можливостей і перспектив двох мов призводить до
культурного дарвінізму: слабша мова гине, “поступаючись місцем”
привілейованій. За слушним спостереженням Джона Едвардса, “у мовному
самогубстві завжди замішаний ще «хтось», якась сила, що тисне і
призводить до занепаду мови; тут завжди є вбивця”2.
2. Функціональна деградація
Кінцевою метою політики лінгвоциду не обов’язково є цілковите й
негайне знищення мови підкореного народу. Іноді достатньою виявляється її
маргіналізація, витіснення в побутове й домашнє використання, фольклор,
художню літературу. Мова перестає бути засобом системи державного
управління і судівництва, освіти, високої культури й науки, перекладу
світової літератури та наукової класики тощо. Функціональна деградація
стає переважно прологом до етноциду. Директивні документи, що визначали
мовну політику Російської імперії, не забороняли українську мову як таку,
але максимально звужували її функціональну сферу. За постановою міністра
внутрішніх справ П.Валуєва (1863 р.) заборонялося видання будь-якої
літератури українською мовою, крім художніх творів, а емський акт 1876 р.
забороняв ввезення з-за кордону українських оригінальних та перекладних
книжок, друкування українських текстів до музичних творів, постановку
українських театральних вистав.
Після короткочасного припинення політики асиміляції України внаслідок
розпаду Російської імперії в 1917 р. її було відновлено комуністичним
режимом Радянського Союзу на початку 30-х років ХХ ст. На відміну від
1
Hindley R. The death of the Irish language. A qualified obituary. – London; New York, 1990. –
P. 253.
2
Edwards J. Language, Society and Identity. – Oxford; New York; London, 1988. – P. 52.
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попереднього періоду насильне російщення України здійснювалося
інтенсивно, планомірно й системно, у незрівнянно ширших масштабах, аж
до умисного знищення мільйонів носіїв української мови, систематичного
викорінення української національної еліти та втручання у внутрішні закони
мови, щоб максимально наблизити її до російської. Водночас об’єктом
російщення стали національні меншини України. Напередодні Другої
світової війни в Україні було ліквідовано мережу культурно-освітніх
закладів, що забезпечували потреби національних меншин. Під час і після
війни окремі національні меншини було піддано репресіям і вислано поза
межі України.
У повоєнний період політика російщення, особливо у східних регіонах,
тривала. Поступово в орбіту асиміляції було втягнуто й західні регіони
України. В умовах помітного скорочення людності в сільській місцевості
України та агресивного здійснення тоталітарним режимом політики злиття
народів СРСР в єдиний «радянський народ» мовна асиміляція українців
набула загрозливих масштабів. Питома вага учнів українськомовних шкіл
постійно скорочувалася – від 68,7 % у 1960-1961 рр. до 47,4 % у 19881989 рp. За даними Рахункової палати, оприлюдненими ще в 2003 р., на сто
українців припадало 46 примірників газет рідною мовою, а на сто росіян, які
проживають в Україні, – 386 примірників або у 8,4 раза більше.
3. Ерозія мовної свідомості
Функціональний стан, у якому перебуває мова, великою мірою залежить
від стану мовної свідомості основної маси її носіїв. Людина може говорити
рідною мовою, але їй однаково, чи говоритимуть нею її діти. Через низький
соціальний престиж рідної мови перехід дітей на іншу мову може
відбуватися за свідомої підтримки батьків. Національна мовна свідомість
формується сім’єю, передшкіллям і школою, такими соціальними
інститутами як церква, громадські організації, професійне середовище тощо.
Важливу роль у формуванні мовної свідомості відіграє церква. Сучасні
українські церкви, за винятком Української православної церкви
Московського патріархату, виступають на підтримку української мови.
Свого часу важливу роль у боротьбі з полонізацією нашого народу відіграла
українська греко-католицька церква. В історії відомі й інші приклади. Так на
початку XIX ст. католицьке духівництво Ірландії перейшло на англійську
мову, вважаючи, що це сприятиме піднесенню престижу конфесії.
Ерозія мовної свідомості є наслідком політики лінгвоциду і
безпосередньо пов’язана з деградацією функціонального стану мови. Так
само як екологічна свідомість у природоохоронній сфері, сформована мовна
свідомість має вирішальний вплив і на функціональну сферу мови, і на її
якісний стан.
Специфічним
виявом
несформованої
мовної
свідомості
є
соціолінгвістичний пуризм: деякі представники інтелігенції вважають за
благо те, що по-українськи не розмовляють “бандити й повії”, мовляв, це
сприяє чистоті українського "духовного середовища". Практичні потреби
перекладу літературних творів, дублювання кінофільмів українською мовою
тощо переконливо показують, що неповнота соціального спектра мови є
ознакою її функціональної ущербності.
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4. Якісний стан української мови
Ця проблема тісно пов’язана зі станом мовної свідомості. Протягом
століть українська мова була об’єктом цілеспрямованої русифікації, а в
західноукраїнських землях – полонізації, мадяризації, румунізації,
словакизації тощо. Низький соціальний статус мови сприяв послабленню її
внутрішньої опірності до різноманітних чужорідних впливів. Епоха
глобалізації загострила цю загрозу. Присутність у мовно-інформаційному
просторі України російської та англійської мов стимулює масове
проникнення іншомовних слів, елементів граматики, фонетики, ідіоматики
тощо у повсякденний і професійний ужиток. Якість українського мовлення
вже давно викликає занепокоєння науковців і широкої громадськості.
Очистити його від негативних нашарувань минулого, вберегти від поточного
засмічення та деградації – одне з першочергових завдань мовної політики з
позицій екології. Насичення мови надмірною кількістю запозичень може
стати ознакою психолінгвістичної залежності від мови-донора і за певних
обставин одним із знарядь духовного поневолення.
Різні функціональні сфери виявляють різну сприйнятливість до
іншомовних впливів. Цілком сподіваною є значна динаміка проникнення
англізмів у молодіжний сленг: крейзуха, хелпонути, юзер тощо. Просторіччя,
різновидом якого є сленг, загалом схильне ігнорувати літературну норму, а
макаронічні елементи є в ньому радше бажаними, ніж проскрибованими.
Фрагменти молодіжного сленгу нерідко потрапляють на сторінки газет,
здебільшого в режимі цитування: «Ми не підемо на «отстой» ВВ, а підемо на
цю класну групу». (Україна молода, 25 лютого 2005 р., с. 13); “Не по кишені
’общага’” (заголовок статті про подорожчання гуртожитку в
Прикарпатському національному університеті, Івано-Франківськ – Голос
України, 03.12.04, с. 9) тощо.
Сподіваними комунікативними середовищами з підвищеним відсотком
іншомовних запозичень є ділове мовлення працівників іноземних
представництв та українських фірм чи організацій, що підтримують з ними
регулярні ділові контакти (СV, аплікація, дедлайн, кешнути),
зовнішньополітичний лексикон, науково-технічна термінологія. Проте в
останні роки русизми та англіцизми масово заповнюють сторінки преси,
рекламу, твори масової культури, що є могутнім засобом тиражування
мовних зразків (часто могутнішими за школу). Багатьом знайома фраза з
реклами таблеток “Мезим”: “Ну що ти, Петрович”. Можна скільки завгодно
пояснювати учням на уроці, що українська мова має кличний відмінок, а
рекламні ролики наполегливо вбиватимуть у дитячі (та й дорослі) голови
свою власну, суржикову граматику.
Особливої шкоди завдають неграмотні тексти зі сфери масової культури.
Наприклад, у популярній пісні з репертуару Алли Кудлай замість
прикметникової форми у складі присудка вживається прислівник, так, як це
заведено в російській мові: "Хто заграє веселіше, Буде той мені миліше".
Подібну помилку бачимо і в рекламі курятини “Наша Ряба“ (канал СТБ 28
вересня 2005 р.): “...Телефонуйте. Завдяки вам ми стаємо краще”. В умовах
українсько-російської диглосії такі “еталони” мовлення справляють
потужний деструктивний вплив на граматичний узус, діючи і через
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свідомість, і через підсвідомість, зокрема тих, кому доводиться часто
переходити з однієї мови на іншу. Граматичний русизм у назві відомої
торговельної марки “Три ведмедя” роками тиражує суржик на обгортках
морозива, пакетах заморожених продуктів тощо. Неабиякий внесок у
засмічення мови робить сценічна та пісенна “творчість” Андрія Данилка в
образі Вєрки Сердючки.
Через низьку особисту культуру мови авторів, редакторів, перекладачів,
дикторів, артистів тощо та через відсутність належного контролю за якісним
станом ефірного мовлення з боку держави, система української мови зазнає
втручання майже на всіх рівнях своєї ієрархії. Фонетика русифікується та
частково англізується через орфографію та орфоепічні зразки усного
мовлення, що поширюються деякими ЗМІ. Рясніють орфографічними
помилками рекламні оголошення. Наприклад, у рекламі дублянок Princess у
поїздах київського метрополітену 09.03.2007 р. можна було прочитати
“Акція: придбавши одну річь – отримай в подарунок ще одну”. Прізвища
російських політиків, артистів, спортсменів тощо вимовляються багатьма
коментаторами в українському мовленні на російський лад (наприклад,
коментар хокейного матчу Росія – США 23.02.2002 р. на 1 національному
каналі): Алєксєй, Макараф, Нікалай, Па́вла Буре (родовий відмінок). Деякі
ЗМІ, щоб лінгвістично “наблизитись” до читача, використовують елементи
просторіччя, які мають російське походження і фонетично чужі для
української мови, наприклад: “Освіту в ’тєлєк’” (назва статті, Україна
молода, 25 лютого 2005 р., с. 13). Образно кажучи, вони “засмічують” мовну
екосистему. Демонструючи знання англійської мови, деякі диктори та
тележурналісти змінюють на англійський лад наголос у таких адаптованих
традицією географічних назвах як Вашингтон, Флорида тощо, вимовляючи
Ва́шингтон, Фло́рида. Це також веде до ослаблення мовної норми, до
розхитування самого принципу нормативності.
В ескалації мовної анархії чи, навпаки, в її обмеженні ЗМІ відіграють
особливу роль. У більшості цивілізованих країн мова телебачення й радіо –
це еталон. В Україні літературного стандарту в ЗМІ практично не існує, мова
засмічена, багато самодіяльності та експериментування. Канал СТБ
намагається взяти на себе роль реформатора мовної норми, запровадивши
відомчі правописно-орфоепічні, граматичні та лексикологічні нормативи, на
зразок: 200 еврів; теплоплав; грабувальники; не вистачає пожежних деп;
Еспанія, в Іракові; зірки Голівуда; “Повернення високого білявця” (назва
відомого кінофільму за участю П’єра Ришара) тощо. Подібні явища частіше
чи рідше трапляються на всіх телеканалах, радіостанціях та в друкованих
ЗМІ.
Важко уявити собі настільки ж “розшнуровану” (користуючись висловом
Івана Франка) мову на російському телебаченні. Сучасна соціолінгвістика
надає
великого
значення
символічно-асоціативному
сприйняттю
конкурентних мов у диглосній ситуації. Зокрема американський лінгвіст
Колін Бейкер звертає увагу на таке: “Користування англійською часто
символізує матеріальний достаток і сучасний стиль життя, багатство і успіх.
Мова, якій загрожує загибель, може символізувати низьке соціальне
становище і низький рівень доходів. У деяких частинах Ірландії та Уельсу
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місцева мова іноді сприймається радше як символ минулого, ніж
майбутнього, як ознака невигідного соціального становища”1.
Дотримання еталонної якості мови в українських ЗМІ має стати частиною
державної мовної політики. Не можна допускати, щоб українська мова
поступалася мові колишньої метрополії за своїми якісними параметрами,
зокрема рівнем кодифікованості та внормованості.
Через те, що українські журналісти дедалі частіше користуються
англомовними інформаційними ресурсами, в українських ЗМІ зростає не
лише кількість лексичних запозичень з цієї мови, а й пропорція граматичних
англізмів. Все поширенішою стає англійська модель препозитивного
вживання іменника в функції означення, наприклад, бізнес план (а не діловий
план чи бізнесовий план), SMS знайомства (а не знайомства через SMS),
маркетинг-директор (а не директор з маркетингу) тощо. Початок цьому
граматичному явищу поклали лексичні запозичення англійських усталених
словосполучень, що сприймалися в українській мові як складені слова, на
зразок стриптиз-бар, гольф-клуб і т.п. Однак згодом це явище вийшло за
межі лексикології. Конструкція N + N стала функціонувати як самостійна
граматична модель, на це вказують приклади, власне, українського
походження: Торчин продукт, горілка Гетьман-класу. Наприкінці жовтня
2006 р. у центрі Києва (вул. Леонтовича, 2/29) на великому рекламному щиті
можна було прочитати таке оголошення: “Національна опера. ІІІ новорічний
Штраус-Концерт Германа Макаренка” (підкреслення наше – Б.А.). Наявність
дефіса в зазначених словосполученнях не повинна вводити в оману щодо їх
граматичної природи. По-перше, уживання дефіса є факультативним: одні
автори його застосовують, інші – ні. По-друге, у складі власних назв,
збудованих за цією моделлю, дефіс переважно не використовується: Мрія
банк, Родовід банк¸ Фастум гель, Діамант банк тощо.
Значний вплив на проникнення елементів англійської граматики справляє
вживання в українському тексті окремих слів, насамперед власних назв, в
автентичній англійській графіці. У непрямих відмінках ці іншомовні
вкраплення вживаються без українських відмінкових закінчень: “Живи з
Coca-Cola, радість довкола”, “Нечувані різдвяні знижки від Billa” тощо. Так
створюються передумови для вживання іншомовних запозичень у
незмінюваній формі всупереч законам української граматики. На поодинокі
приклади такого явища вже можна натрапити в українських ЗМІ: “На
українському каналі НТН 4 вересня 2006 року стартує показ сумнозвісного
російського телесеріалу ... "Бригада" у прайм-тайм, а точніше о 20 годині 00
хвилин... (Урядовий кур’єр, 05.09.2006 р., с. 5); “Глава Українського уряду в
Парижі була вбрана від “Ів Сен-Лоран” (Україна молода. 14.06.2005 р., с. 6);
“Кожен сьомий українець обирає Lada” (реклама в метро 02.11.2005 р.).
Водночас у деяких виданнях та ЗМІ спостерігаємо протилежну
тенденцію – відмінювати традиційно незмінні іншомовні назви на –е, -і, –о
(Фіхте, Гаррі, Сан-Франциско) чи утворювати від них суфіксальні похідні: з
1
Baker C. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. – Clevedon; Philadelphia; Adelaide,
1995. – P. 56.
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Фіхтевою патетикою (Людина в есенційних та екзистенційних вимірах. –
К.: Наук. думка, 2004. – С. 15); Гарріне серце аж підскочило (с. 59); Чарльз і
Каміла попрямували до Сан-Франциска (5 канал телебачення, 06.11.2005).
Рясніє ідіоматичними та асоціативними русизмами мова такої відданої
українській справі газети, як “Україна молода”. Особливо часто вони
трапляються в заголовках статей чи то як звичайні кальки російських
прислів’їв та приказок, чи як алюзії до відомих висловів, цитат з
літературних творів, пісень, кінофільмів тощо: Не пійманий не злодій? (назва
статті, Україна молода. 17.09.2004 р., с. 3); На чужий коровай рота не
роззявляй (назва статті, Україна молода. 17.09.2004 р., с. 3); ... Цей циркуляр
був фільчиною грамотою ... (Україна молода, 17.02.2005 р., с. 9); Зброя
майстра боїться (назва статті: Україна молода, 22.09.2004 р., с. 13.); Як на
Шеви іменини – власний гол у подарунок (назва статті, Україна молода,
01.10.2004 р., с. 15.); Від добра бобра не шукають (назва статті про
зростання популяції бобрів у Донбасі, Україна молода, 13.10.2004 р., с. 14).
Висока питома вага асоціативних запозичень – показник значного рівня
залежності авторів, редакторів і частково їхньої аудиторії від набору т.зв.
прецедентних текстів, що формувався в радянські часи з явним ухилом у бік
російськомовної культури.
Причиною нинішньої правописно-орфоепічної анархії, засміченості та
невиправданої
перенасиченості
української
мови
іншомовними
запозиченнями є насамперед бездіяльність Національної комісії з питань
правопису, низки наукових і державних інституцій, покликаних здійснювати
мовну політику. Так само, як і в природоохоронній сфері, поліпшення стану
мовної екосистеми не відбувається без системних і наполегливих зусиль. Це
широке поле для діяльності державних органів влади всіх рівнів, працівників
освітньо-виховної системи (від дитсадка до аспірантури), громадськополітичних об’єднань, таких суспільних інститутів, як церква, сім’я,
неурядових організацій, просто представників громадськості – окремих осіб
з високим рівнем національної і суспільної свідомості.
Мовна політика, в тому числі й політика з позицій екології, – це
насамперед мистецтво можливого. Вона має ставити реальні завдання і
давати відчутні результати, бути розпланованою в часі на певні етапи і мати
стратегічну перспективу. У сфері мовного планування перед Україною
постає досить непросте завдання. З одного боку, мовна політика має
зміцнювати національну єдність, з іншого – відповідати засадам
громадянського суспільства, що ставлять інтереси окремої людини понад
інтереси держави й нації. Країни Заходу, що принципово відстоюють ідеї
громадянського суспільства, не відчувають загрози своєму суверенітетові,
національним мовам і культурам. В Україні ситуація відмінна. Треба
вирішувати завдання національного будівництва і водночас дбати про
відповідність європейським стандартам у забезпеченні прав особи щодо
використання як державної мови, так і мов національних меншин.
У цьому контексті показовими є намагання деяких політичних сил
використати Європейську хартію регіональних мов або мов меншин як
знаряддя витіснення української мови з суспільного життя, розпалювання
конфлікту на мовному ґрунті і поділу держави на “регіонально-мовні”
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вотчини. Уважне прочитання автентичного тексту Хартії вказує на те, що
цей міжнародно-правовий акт має на меті протилежні цілі – захистити
малопоширені місцеві мови насамперед ті, яким у близькому чи віддаленому
майбутньому загрожує деградація та зникнення. Мета Хартії – сприяти
діалогові культур, а не сіяти ворожнечу між прихильниками тих чи інших
мов. У нашій країні справді є нацменшини, мовам яких потрібна державна
підтримка. Центральна й місцева влади мають знайти матеріальні й
організаційні ресурси для виконання зобов’язань, які бере на себе Україна
відповідно до Хартії, саме щодо цих мов. Низький рівень забезпеченості
мовних прав українців ставить на порядок денний застосування в окремих
регіонах тих положень Хартії, за якими державна підтримка має також
надаватися “офіційній мові, що меншою мірою використовується на всій
території чи на її частині” (стаття 3). Мова належить кожному з нас, але
водночас вона належить усій нації, цій напівмістичній єдності "і мертвих, і
живих, і ненарожденних". Саме на дотримання їхніх прав орієнтована
екологія мови, і в цьому сенсі вона не суперечить, а вповні відповідає
принципам природного й юридичного права, а отже, й засадам
громадянського суспільства і правової держави.

Гнатюк Л.П. (Київ)
МОВНА ПРАКТИКА І МОВНА
СВІДОМІСТЬ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
У статті розглянуто мовну практику Григорія Сковороди крізь призму
мовної свідомості його доби з урахуванням авторської оцінки. Доведено, що
частина лексики, яка мовною свідомістю сучасного українця не
сприймається як українська, була такою для мислителя та його сучасників.
Мовна практика Григорія Сковороди вже понад два століття викликає
неоднозначні оцінки дослідників. Перші документально засвідчені відгуки
про мову мислителя належали його другові й учневі М. Ковалинському
(спогади написано 1794 р., але опубліковано лише 1866 р.), композиторові
Г. Гесу де Кальве та письменникові І. Вернету (1817), які знали Сковороду
особисто, а також професорові Московського університету І. Снєгирьову
(1823), письменникові і фольклористу О. Хиждеу (1835), архимандритові
Гавриїлу (1840). Відомі діячі української культури XIX і початку XX століть
(М. Сумцов,
Ф. Луб’яновський,
І. Срезневський,
Т. Шевченко,
В. Крестовський, М. Костомаров, Г. Данилевський, Ф. Зеленогорський,
О. Єфименко, Д. Багалій, І. Франко, П. Житецький, О. Синявський, П. Бузук,
М. Яворський, Г. Хоткевич та ін.), розглядаючи творчість найвидатнішого
староукраїнського філософа, звертали водночас увагу і на його мову.
Усі ці автори одностайно відзначали, що у Сковороди є різні за складом і
походженням елементи, але сперечалися щодо мовної основи його творів:
одні вбачали в ній книжну українську мову XVIII ст., другі – слов’яноруську
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(слов’яноукраїнську), треті – російську літературну того часу, ще інші –
своєрідну структуру, де зіткнулись українська й російська стихії.
Намагаючись “на око” встановити співвідношення різнорідних за
походженням одиниць із позицій сучасної їм мовної свідомості, дослідники
не враховували одного факту: мовна свідомість суспільства (у тому числі
творчої його частини) часів Сковороди істотно відрізнялася вже навіть від
мовної свідомості діячів XIX ст., коли почала формуватися нова українська
літературна мова на народній основі.
Пізніше про мову Сковороди писали І. Білодід, Г. Гнатюк, І. Огієнко,
Д. Чижевський, С. Єфремов, Н. Корж, Є. Кудрицький, П. Моргун,
М. Жовтобрюх,
І. Ощипко,
П. Плющ,
згодом
–
Ю. Шевельов,
М. Русанівський, Л. Ушкалов тощо. І. Огієнко, зокрема, обстоював думку
про слов’яноруську (“славенороську”) основу мови творів мислителя,
підкреслюючи, що для свого часу вона була “звичайною літературною
українською мовою, в якій на славенороськім фоні таки багатенько й живих
народних елементів; це та звичайна мова, що поволі ставала в нас мовою
науковою, в тому числі й богословською, плеканою в Київській академії”1.
На тому, що мова Сковороди винесена з академічних мурів, наголошував і
С. Єфремов2. Розмірковуючи про слов’яноруську мову XVIII століття,
І. Огієнко цілком слушно зауважував (і його думка співзвучна з
міркуваннями П.Г.Житецького): “...Це не була московська чи російська мова,
– це була своя літературна мова, що природно виросла на стародавній основі,
на тому процесі, що йшов безперервно ще з княжих часів. Що ця літературна
мова збігалася з мовою російською, причина була тільки в тому, що таку ж
мову творили й у Росії, бо йшли тією саме дорогою творення”3.
На думку П. Плюща, мова Г. Сковороди близька до тогочасної чистої
російської мови або становить примхливу суміш церковнослов’янізмів,
українізмів, русизмів, а також псевдоукраїнізмів і псевдорусизмів4.
Поділяючи думку про “мішаність” мови філософа, Д. Чижевський назвав її
надзвичайно
сміливим,
але
мало
привабливим
синтезом
церковнослов’янської, російської й української лексики, зауважуючи при
цьому, що “українські елементи здебільшого не помічаються, оскільки вони
часто відрізняються від російських лише наголосом, а не однаковою на той
час орфографією”5. М. Жовтобрюх стояв на тому, що Г. Сковорода писав
свої твори староукраїнською книжною мовою, яка, попри певну
непослідовність, “все ж не втрачала тієї важливої прикмети, що була
притаманна староукраїнській книжній мові й становила її сутність –
поєднання традиційної старослов’янської стихії з живомовною народною”.
Водночас дослідник зауважував: трактати, діалоги, листи й проповіді
філософського змісту написані тим різновидом, що його називають
1

Огієнко І. Історія української літературної мови. – К.: Либідь, 1995. – С. 118.
Єфремов С. Історія українського письменства. – К.: Femina, 1995. – С. 219.
Огієнко І. Історія української літературної мови ... – С. 117.
4
Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К.: Вища школа, 1971. – С. 237.
5
Tschižewskij D. Hryhorij Savyč Skovoroda (1722 – 1794) und die ukrainische Versdichtung //
Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen. – Heidelberg, 1973. – Bd. 210.– S. 317.
2
3
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слов’яноукраїнським . Ю. Шевельов дійшов висновку, що мова мислителя у
своїй основі є слобожанським різновидом нормативної російської мови,
вживаним людьми з освітою2. Позицію Ю. Шевельова поділяв О. Горбач:
“...мова філософських творів Г. Сковороди таки російська, як російською є
мова “Історії Русів”3.
Такого погляду дотримується й Л. Софронова, трактуючи мову
Сковороди як таку, де “церковнослов’янська і російська літературна
XVIII ст. становлять головну пару”, а її “доповнює проста, розмовна
російська, рідше – українська, що з’являється спорадично4. Наведений
присуд Ю. Шевельова Л. Ушкалов називає “хитким”, стверджуючи, що
“сковородинська lingua mixta – то аж ніяк не російська мова”, досить бодай
побіжно порівняти її зі справжньою російською мовою харківських
літераторів-українців XVIII ст.5
В. Русанівський, звернувши увагу на таке своєрідне явище середини
XVIII ст., як спроби витворити на народній основі єдину східнослов’янську
літературну мову (початок яким поклав, очевидно, С. Полоцький), висловив
припущення, що ця тенденція своєрідно виявилася згодом у творчості
Г.С.Сковороди, мова якого – “це не пряме продовження старої української, а
якісно
нове
явище,
покликане
репрезентувати
собою
єдину
східнослов’янську літературну мову”6.
Найнесподіванішою видається оцінка мови Г. Сковороди українським
модерністом в еміграції (повоєнні роки) І. Костецьким. Найбільшою
проблемою української літератури він вважає те, що не мова Сковороди,
якого автор називає наймодернішим українським письменником, а мова
Шевченка лягла в її основу. “Українська літературна мова, позасумнівна річ,
була б принципово відмінна від тієї, якою вона є сьогодні, якби в її основу
лягла сковородинська модель. Інакшу кількісно-якісну роль відограли б у ній
і народно-селянські елементи, елементи “котляревщини”. Мова ця була б
культурною, включаючи грецький, латинський, старослов’янський шари,
якими користувався Сковорода. Критичні висловлювання Шевченка і
Франка про мову Сковороди є, на думку І.Костецького, несправедливими7.
Різні думки дослідників щодо мови Г. Сковороди пояснюються як
складністю самого об’єкта вивчення, так і невизначеністю оцінки
“українське / неукраїнське” стосовно явищ староукраїнської літературної
мови в цілому і мовної практики видатних діячів староукраїнської культури
1
Жовтобрюх М.А. Відбиття процесу становлення фонологічної системи української
літературної мови у творах Г.Сковороди // Мовознавство. – 1972. – № 4. – С. 62.
2
Шевельов Ю. Пролеґомена до вивчення мови та стилю Григорія Сковороди // Шерех Ю.
Поза книжками і з книжок. – К.: Час, 1998. – С. 436.
3
Горбач О. Генеза української мови та її становище серед інших слов’янських. – Детройт,
1959. – С. 10.
4
Софронова Л.А. Три мира Григория Сковороды. – М.: Индрик, 2002. – С. 60-61.
5
Ушкалов Л. Сковорода та Україна: варіації на тему Дмитра Чижевського // Збірник
Харківського історико-філологічного товариства: Нова серія. – Харків, 2004. – Т. 10. – С. 169.
6
Русанівський В.М. Історія української літературної мови. – К.: АртЕк, 2001. – С. 131.
7
Див.: Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К.: Либідь, 1997. –
С. 328.
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зокрема. Науковці нерідко аналізують процеси і явища минулих епох із
погляду сучасної їм свідомості, у тому числі й мовної. Насправді ж
староукраїнська мовна свідомість на всіх етапах її розвитку відрізнялася від
сучасної, і саме крізь її призму слід розглядати такий феномен, як мова
Григорія Сковороди. Звичайно, вона як реалізація мовно-світоглядних засад
мислителя зумовлена цілим комлексом його лінгвістичних, історикокультурних та естетичних уявлень і спирається на підґрунтя
староукраїнської літературно-писемної традиції кінця XVI – XVIII ст.,
плеканої і в стінах Київської академії, – це простежується на всіх мовних
рівнях – фонетичному, лексико-семантичному, який відображає
“ословлення” (Л. Вайсгербер) картини світу (передусім концепції трьох
світів і двох натур у всьому сущому), словотвірному, морфологічному,
синтаксичному. Варто прислухатися до міркування Ю. Шевельова про те, що
дослідники повинні звільнитися від ілюзій про мову Сковороди, “яка нібито
суперечила його поглядам”1.
Спробуймо поглянути на тексти мислителя з позиції його мовної
свідомості, що певною мірою відбиває і тогочасну мовну свідомість
освічених людей у цілому, коротко зупинившись на тих граматичних і
лексичних особливостях його мови, які давали підстави характеризувати її то
як мішану, то як російську.
Мірилом освіченості в часи Сковороди було знання передусім
церковнослов’янської мови і Святого Письма, яке, за слушним зауваженням
В. Живова, виступало як абсолютний онтологічний текст, зразок і модель
для всього культурного простору2. Сковорода не міг писати лише народною
мовою, адже вона не містила лексики на позначення високих філософських
матерій, не могла стати для нього засобом “перетворення світу в думки”
(В. Гумбольдт). Духовний світ мислителя – складний і багатогранний, його
корені – і в Біблії, і у філософії античності, меншою мірою – у філософії
Нового часу, і в патристиці, а також, безперечно, – староукраїнській
бароковій літературно-мовній традиції. Використання класичних мов та
елементів нових європейських засвідчувало ще одну характерну особливість
мовної свідомості староукраїнської еліти і було типовим для ситуації
“мовного многосвіття”, плеканого в Києво-Могилянській академії. Воно
зумовлювалося як переключенням коду, так і пошуком прихованого за
різним словесним оформленням того самого поняття глибинного змісту3.
Потрібно пам’ятати, що церковнослов’янська мова не була для народу
чужою: засвоювана з дитинства з азбукою, Псалтирем і Часословом, вона
сприймалася як “культивований різновид рідної” (В.Живов). Показовим є
зокрема те, що один із найосвіченіших людей XVIII ст. – сучасник
Сковороди Яків Маркович, випусник Київської академії, який займавсь і
1
Шевельов Ю. Пролеґомена . до вивчення мови та стилю Григорія Сковороди // Шерех Ю.
Поза книжками і з книжок. – К.: Час, 1998. – С. 436.
2
Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. – М.: Языки русской культуры, 1996. –
С. 40.
3
Докладніше про це див.: Гнатюк Л.П. Філософія Слова Григорія Сковороди // Українська
мова. – 2002. – № 1. – С. 63-70.
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перекладацькою діяльністю, мислив руську і славенську як одну літературну
мову, про що свідчать його записи в щоденнику 24 березня 1724 р.: “Въ
пустинцe Мутинской будучи, 17 кафиму противъ еврейской библіи перевелъ
зъ иншихъ діялектовъ на рускій” (тут і далі курсив наш – Л.Г.) [М. I 76]; 20
листопада цього ж року: “Кафисму третую переведлемъ зъ іннихъ
діялектовъ, противу еврейского, на славенскій” [М. I 158].
Лексична і граматична варіативність церковнослов’янських і українських
(ширше – східнослов’янських) елементів як функціонально тотожних,
притаманна староукраїнській літературно-писемній традиції кінця XVI –
XVIII століть, відбивала специфіку мовної свідомості староукраїнських
авторів. Переважання в мовній практиці окремих із них, тих чи тих різних за
походженням елементів, зокрема флексій, зумовлювалося суб’єктивними
чинниками, власними мовними уподобаннями і баченням літературної
мови1. Використовуючи генетично різнорідні одиниці як функціонально
тотожні, Г. Сковорода, шанувальник і знавець Святого Письма, часто
надавав перевагу старослов’янським з походження флексіям. Окрім
церковнослов’янської лексики, вживаної передусім на позначення
філософських понять, його мова містить чимало загальновживаних слів, які
він вважав українськими (частина з них уживалася і в церковнослов’янській
мові), а сучасна мовна свідомість сприймає їх як російські лише на тій
підставі, що вони функціонують у сучасній російській літературній мові.
Зупинімося на них докладніше.
Надзвичайно цінною, на нашу думку, є характеристика самим філософом
мови деяких своїх творів. Про “Басню Есопову”, вміщену в кінці діалогу
“Разговор, называемый алфавит, или букварь мира”, він пише, що вона
“преображенна на новий вид малороссійскими фарбами для учеников
поетики 1760-го в Харьковe” [C. I 462]. Пісню 24-у “Саду божественных
пeсней” з мовного боку письменник характеризує так: “Пeснь 24-я Римскаго
пророка Горатія, претолкованна малороссійским діалектом в 1765-м
год …” [C. I 82]. До пісні 14-ї він додає зауваження: “Древняя
малороссійска о сует  и лести мірской” [C. I 72]. У листі до Гервасія
Якубовича від 22 серпня 1758 р. мислитель зауважує латиною з приводу
написаного ним “апобатеріону”, присвяченого адресатові: “Правда, наша
пісня майже зовсім селянська і проста, написана простонародною мовою,
але я сміливо заявляю, що при своїй простонародності і простоті вона щира,
чиста і безпосередня” [С. II 382].
Що ж не дозволяло і не дозволяє досі дослідникам повірити
Г. Сковороді? Невже він справді не знав, якою мовою писав? Придивімося
до цих пісень уважніше, передусім до використаної загальновживаної
лексики. З позиції сучасної мовної свідомості не сприйматимуться як
українські слова осталось, милость, жизнь, в концe, начал, хвать, да ‘та’,
бедра, сюда, лучше, премного, многих, оставить, облакы, бодро,
1
Докладніше про це див.: Гнатюк Л.П. Староукраїнська мовна свідомість і причини
морфологічної варіативності у староукраїнській літературній мові кінця XVI – XVIII ст. //
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського. Серія “Філологія”. – Вінниця, 2003. – № 6. – C. 214-219.
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завистливые, конец, ноч, любезный, скрился, довольны, шутя, лестный,
буйность, ума, бодро, лутче, а також неповноголосні форми странах,
гласом, гласов, главы .
Проте історія української літературної мови свідчить, що частина цих
слів широко вживалась у староукраїнській літературній мові XVI – першої
половини XVII ст.: бедро, бодрый, буйность ‘буйство, норовитість’, глава і
голова, гласъ і голосъ], доволный, довольный 1.‘який відчуває задоволення’;
2.‘достатній’; жизнь, жізнь, жызнь [СлУМ] тощо. Зі складеного І. Чепігою
словопокажчика до “Пересопницького Євангелія” видно, що в цій пам’ятці
часто вживаються лексеми конець, много, а також зафіксовано доволна,
доволни [ПЄ] тощо.
Деякі з цих та споріднені з ними слова були поширеними в народі й у
післясковородинські часи. Це відображає словник мови творів Г. КвіткиОснов’яненка (особливо цінними є наведені в ньому кількісні параметри), у
якому до слів без стилістичних і експресивних особливостей упорядники
зараховують: бодро ‘енергійно, упевнено’ (5) за відсутності слова бадьоро;
да (сполучн., 8); жисть (6) поряд із життя (3); завидовати (7) за
відсутності заздрити, заздрість; конець (4) поряд із кінець (74); лучче (109),
лучше (4) поряд із краще (14); любезний (37), любезной (4) поряд із люб’язний
(5); милость ‘те, що дарується, жертвується; добрий, милосердний учинок;
благодіяння’ (79 з урахуванням непрямих відмінків) за відсутності форми
милість; начати (4) / начинати (2) поряд із почати (140) / починати (13);
оставити (20), оставляти (1) за відсутності слів залишати, залишити; сюда
(5) поряд із сюди (163); ум ‘здатність людини мислити’ (40) поряд із розум
(66) [Кв.] тощо.
Модифікованими під російські автори словника вважають слова
доволний, доволен (3) (за відсутності слова задоволений); шутка (9) (пор.:
жарт засвідчено 7 разів) [Кв.]. Зауважимо, що і “модифікованість”/
“немодифікованість” під російську мову автори словника визначають із
позицій сучасної мовної свідомості.
Звернімося до відповідних слів, наведених у словнику Б. Грінченка
(зазначимо, що в нас немає жодних підстав не вірити поставленому ним
знакові =): бедро, бодро, да ‘та’ = та, довольний, жизнь ‘життя’ = життя,
зависливий = завидливий, зависть, конець = кінець, лестнúй, лучче, любезний,
милость ‘милосердя’ на відміну від милість ‘приємність’, многий, много =
багато, начинати / начати, облак, оставатися / остатися = зоставатися /
зостатися, скриватися / скритися, сюда = сюди, ум, хвать, шутка [Гр.]
тощо. За свідченням Грінченка, у народі вживалися й неповноголосні форми:
глава = голова, глас = голос, злато, злото і золото [Гр] тощо.
Окремо потрібно сказати про явище чергування [o], [е] у відкритому
складі з [і] в закритому. Крім наведених паралельних форм, де в закритому
складі виступає і та о, словник Грінченка фіксує також чимало інших: ніч,
нічліг, нічний, нічник ‘нічний сторож у гірських пастухів’, але й ночліг,
ночний, ночник 1. ‘місяць’; 2. ‘біс’; 3. ‘нічний сторож біля кінського табуна’
[Гр.] і под.
Якщо в мові творів Квітки-Основ’яненка засвідчено радість і радость,
милость за відсутності форми милість [Кв.], а словник Грінченка
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паралельно фіксує милость і милість [Гр.], то немає підстав думати, що у
XVIII ст. форми типу буйность, милость, радость не сприймалися як
українські.
Коментуючи прізвище тетервака Салакона з притчі “Убогій
Жайворонок”, Г. Сковорода робить цікаве зауваження про поширеність тоді
в народнорозмовній мові слова фамилія, яке нині не сприймається як
українське: “Имя ему Фридрик. Родовое же, или фамильное, прозваніе, или,
как обычно в народe говорят, фамилія – Салакон” [С. II 120]. На
використання цього слова в народі й у пізніший час указував І. Огієнко,
звертаючи увагу на різницю в значенні на Східній і Західній Україні:
“Фамилія – на В[еликій] У[країні] це також і прізвище, а в Г[аличині] – сім’я,
родина, а не прізвище”1.
Інший персонаж – Дух із діалогу Сковороди “Потоп зміин” – наводить
фрагмент української народної пісні, де вжито прикметник глубокий, який із
позицій сучасної мовної свідомості теж не сприймається як українське слово:
“Дух. ...здeсь столп значит не тое, что у римлян columna, но то, что у них
turris... У нас называется башня, бойница (propugnaculum), или терем, как
видно из малороссійской пeсни:
Понад морем глубоким
Стоит терем высокій” [С. II 158].
Староукраїнська книжна традиція кінця XVI – XVII ст. знала варіанти
глубокий, глубокый і глибокий, глибокый та ін. [СлУМ]. Пересопницьке
Євангеліє (1556 – 1561) – переклад євангельського тексту “простою” мовою
– фіксує глубока, глубоко, глубину, глубокости [ПЄ]. У слов’янській частині
семимовного Оксфордського гептаглота першої половини XVII ст. глубоко
наводиться як відповідник до латинського profondus2.
Словник Грінченка засвідчує, що й через сто років після Сковороди ці
варіанти збереглися: народ говорив і глибокий, і глубокий, глубина [Гр.]. У
бойківських говірках і нині вживається глубокий [СБГ]. Отже, хоча з позицій
сучасної мовної свідомості наведене слово може сприйматися як явище
суржику, насправді воно є явищем історії української мови.
Не сприйматимуться нині як українські й інші вживані мислителем слова:
будто, воздух, время, вторый, год ‘рік’, грабительства, грязь, дурак,
дeланіе, дeлать, если і естли, жeлeзо, звeзда, иный, каждый, который,
краска, красота, кожа, кончить, кушать, лeкарство, мыр ‘світ’, мысль,
обижать ‘кривдити’, облак, обучать, охотник ‘мисливець’, первый, побeда,
подарок, пожар, приказать, пріятный, птица, птичка, пчела, рисунок,
совeт, построить ‘побудувати’, потушить, старик, тайна, телeга,
терять, труд, тыква, ум, хворост, цвeты, шутка, язык ‘мова’ тощо.
Насправді ж використання Сковородою цих та інших слів теж спиралося
не лише на тривалу староукраїнську книжну традицію, а, як нам видається, і
1
Огієнко І. Український стилістичний словник: Підручна книжка для вивчення української
літературної мови. – 2-е вид. – Вінніпег: накладом т-ва “Волинь”, 1978. – С. 434.
2
Свобода В. Слов’янська частина Оксфордського гептаглота: Українсько-латинський
словник першої половини 17-го сторіччя. – Вінніпег: Накладом Українського Народного Дому,
Торонто, 1956. – С. 20.
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на традицію живомовну: будто [частка], воздух, время, времня та ін.; грязь,
год, годъ; грабитель, дуракъ поряд із дурень, дeлати поряд із делати; єсли,
если, єслї, єслы, єстли, естли, єстьли; железо, желизо, желeзо поряд із
зелезо, зелизо, зелeзо, звeзда, звезда [СлУМ] тощо. Словопокажчик до
“Пересопницького Євангелія” свідчить, що у цій пам’ятці часто вживаються
лексеми врємя, єсли, єслі, дeлати, каждыи / кождыи, пръвыи / пєрвыи поряд
із пръшіи, а також зафіксовано год, грeзь, желeзными, кожаныи, лeкарства,
пчєла, цвeтнои, цвeти[ПЄ] та ін. Необхідно враховувати й те, що за
тогочасною українською церковною орфоепією частина наведених слів
вимовлялася з наголосом переважно на корені – бéдро, втóрый, д΄eлати,
΄иный, але єсл΄и, множествó1.
Звернімося ще раз до словника мови творів Г.Квітки-Основ’яненка:
будто (10) поряд із ніби (14); урем’я (14), врем’я (6) поряд із час (92); год
(118) поряд із рік (3); грязь (1) за відсутності бруд, брудний; краска (8) за
відсутності фарба, хварба; мир ‘земля з усім, що на ній існує; світ’ (13)
поряд зі світ ‘земна куля з усім, що на ній є’ (171); нищий (3) за відсутності
жебрак; обіждати ‘завдавати душевного болю’ (3) за відсутності кривдити;
первий (9) поряд із перший (57); подарок ‘весільний подарунок’ (9) поряд із
подарунок ‘подарована річ’ (5); пожар (1) поряд із пожежа (3); потушити
(1) поряд із погасити (6); прежній (10) за відсутності колишній, попередній;
приказати ‘наказати’ (12) / приказувати, приказовати (22) поряд із
наказувати ‘давати вказівки, поради’ (3), наказовати (2); приятний (2) за
відсутності приємний; птиця ‘птах’ (6) поряд із птах (3), птичка (6) за
відсутності пташка; пустиня (3) за відсутності пустеля, строїти ‘будувати’
(5) за відсутності будувати; совітувати (1) поряд із раяти (1), теряти (1) за
відсутності втрачати; цвіток (4) поряд із квітка (16); язик ‘мова’ (1) поряд
із мова (4) [Кв.] тощо.
Модифікованими під російських авторів словника вважають ділатися (1)
(переважно вживається робитися (21)); кушати ‘їсти’ (8) (переважає їсти
(100)); лікарство (1) (частіше ліки (5) [Кв.]), проте дані “Словаря української
мови” Б. Грінченка і діалектних словників дають деякі підстави сумніватися
у правомірності такого твердження. Так, у бойківських говірках уживаються
слова ділати ‘робити’, кушати 1.‘їсти’ 2. ‘куштувати’ [СБГ] тощо.
Словник Грінченка переконує в тому, що й після Сковороди та КвіткиОснов’яненка використовувані мислителем у XVIII ст. наведені слова,
зокрема й церковнослов’янізми, широко вживалися в народі поряд з іншими
синонімами, частина з яких увійшла до складу сучасної української
літературної мови: врем’я, урем’я, уремня= час, год ‘рік’, грабитель, грязь,
ділання ‘дія’, ділати ‘діяти’, дурак = дурень, желізний = залізний, звізда,
кожа, кончúти = кінчити, крáска ‘фарба’, красота= краса, кушати =
куштувати, лікарство, мир ‘світ’= світ, мысль, нищий = старець, обіжати
‘кривдити’, облак , обучати, охотник ‘мисливець’, первий = перший, побіда,
подарок = дарунок, пожар, потушити, прежній, приказувати ‘наказувати’,
1
Огієнко І. Український літературний наголос. – Вінніпег: The Christian Press, Ltd., 1952. –
С. 45.
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приятний, птиця = птах, птичка, пустиня, пчола = бджола, рисувати
‘малювати, креслити’, совітати ‘радити’, старик, строїти ‘будувати’,
тайна = таємниця, теліга, теряти ‘втрачати’, тиква ‘гарбуз’, труд, ум ,
хворóст, цвіток = квітка, язик ‘мова’, ‘народ, національність’ [Гр.] тощо.
На цікаві зауваження щодо окремих використовуваних Сковородою слів,
які сучасна україномовна людина сприйматиме як російські, натрапляємо в
І. Огієнка. У своєму “Українському стилістичному словнику” він наводить
зокрема вόзду́х як архаїзм, зауважуючи, що “на Великій Україні в літературі
частіш повітря”; тиква, зазначаючи “давнє тыква, але частіше гарбуз”1. У
складеному ним словнику до Житомирського Євангелія 1571 р. (близького за
мовою до Пересопницького Євангелія), який він сам вважав “словником
живої української мови половини XVI-го віку”, церковнослов’янському аще
відповідає “просте” єсли (єстли); иже має “прості” відповідники который,
хто, кто, єсли2. Саме так замінював ці лексеми писар, намагаючись зробити
мову Євангелія доступною широким верствам. Котора, которі засвідчено і в
слов’янській частині семимовного Оксфордського гептаглота першої
половини XVII ст.3. Сполучник єсли́ І.Огієнко пояснює як “давнє (архаїчне)
українське слово, що вживається в Галичині, але вже забуте на Великій
Україні”4. У своєму “Етимолого-семантичному словнику української мови”
вчений наводить із ремаркою арх. слова кожа (з вказівкою ст.укр. кожа),
кáждий (коментар: “каждий – зі староукр. кажьдый – збереглося в живій
українській мові в Галичині. На Наддніпрянщині й Волині в говорах
збереглося староукраїнський “кождий”) [ЕССУМ].
У слов’янській частині семимовного Оксфордського гептаглота першої
половини XVII ст. як українські наводяться слова веремя, где, кажді год,
дeлати, єжел, желeзо, кто, хто, тот, язік – lingua тощо5.
Чимало слів, які сучасною мовною свідомістю україномовної людини
сприймаються як російські, належать до праслов’янського мовного фонду і в
часи Сковороди були явищем і української, і російської мов. Органічність на
українському ґрунті багатьох із наведених слів підтверджують і діалекти. У
“Словнику говірок нижньої Наддніпрянщини” є будьто ‘нібито’, вóздух,
воздушóк, времня, врєм’я ‘час’, вóвремня ‘вчасно’, годá (мн.) ‘роковина
смерті’, годи́ ‘іменини’, годовщина = годи́, одногодок ‘ровесник’, одногодка,
півгоду, желізо, звізда ‘зірка’ (лише про знак, орден, символ), але разом із
тим звіздний ‘зоряний’, звіздно, каждий, кажний, кождий; пчола [СГНН].
Бойківські говірки, досить віддалені від нижньонаддніпрянських,
засвідчують будьто ‘нібито’, возду́х, óздух, врем’є ‘час’, веремня і верем’я
1
Огієнко І. Український стилістичний словник: Підручна книжка для вивчення української
літературної мови. – 2-е вид. – Вінніпег: накладом т-ва “Волинь”, 1978. – С. 71, 403.
2
Огієнко І. Українська житомирська Євангелія 1571 р. Опис пам’ятки, аналіз мови і
словник. Нарис з історії культурного життя старої Волині. – Тернів: Вид-во “Українська
автокефальна церква”, 1922. – С. 49, 50, 54.
3
Свобода В. Слов’янська частина Оксфордського гептаглота: Українсько-латинський
словник першої половини 17-го сторіччя. – Вінніпег: Накладом Українського Народного Дому,
Торонто, 1956. – С. 30.
4
Огієнко І. Український стилістичний словник… – С. 491.
5
Свобода В. Слов’янська частина Оксфордського гептаглота... – С. 19, 20, 23-25, 31, 53, 58.
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1.‘дощ’,‘негода’,‘сльота’; 2.‘гарна погода’; год, желізо, звізда ‘зірка’;
кожджий, кождий, куждий, кажджий, каждий; пчола, а також грясь, грузь
‘болото’, конець, сли ‘якщо’, кожа, многий ‘численний’, много, немніжко
‘небагато’ [СБГ] тощо. Значну частину наведених слів знають і
східнослобожанські говірки, щоправда, у фонетичному оформленні під
впливом російської мови [див. СУСГ]. У гуцульських говірках
функціонують вéремнє ‘гарна сонячна погода’, вóздух, звізда ‘зірка’, первий
‘двоюрідний’ [ГГ] тощо. Отже, є всі підстави говорити про “українськість”
наведених слів, які вживав свого часу й Г. Сковорода.
Окремо потрібно зупинитися на питанні озвучення текстів мислителя. У
більшості випадків правописному e у вимові відповідає [і], про що свідчать
зокрема рими кони – по долонe [С. I 83], герои – покоe [C. I 82] тощо,
написання латиною з і тих слів, у коренях яких за староукраїнською
книжною традицією писався e (Bilogrodensis [C. I 102] – Бeлгород [C. I 83]),
поплутання літер e та и, на що свого часу вже звертали увагу Г. Коваленко,
М. Жовтобрюх. Про те, що приголосні перед голосними переднього ряду
вимовлялися твердо, свідчать численні випадки поплутання літер ы та и
тощо. Чимало наголосів, проставлених Сковородою в апелятивах,
відповідають нормам сучасної української літературної мови: стеблó,
пятóю, говóрит, твóрим, твóрите, принóсил, возвóдил, подалó, велúка,
прокля́та тощо. В окремих іменниках засвідчено кореневе наголошування,
що відрізняється від сучасної літературної норми, але зберігається в деяких
діалектах: вéсну, глáва, грóбы, двóры, зéрно, ну́жда, на трáву, слeпому
язы́ку, стараго язы́ка, язы́кам та ін. Наголошування кореневого складу –
давня українська церковна традиція, а “у своїй більшості давній церковний
український наголос відбивав живий український наголос свого часу, що й
тепер ще живе в західноукраїнських говорах”1. Традиційну українську
церковну вимову відображає і послідовно наголошуваний філософом
дієприкметниковий суфікс -éнн, -áнн: украшéнный, поваплéнный,
сотворéнна,
светло-червлéнный,
посребрéнным,
посребрéнны,
опровержéнное, возвышéнное, возбeшéнны, избрáнных, необуздáнная, а
також у похідних несказáнно, очищéнно, утаéнно, свобождéнно тощо. Якщо
прочитати тексти мислителя з урахуванням хоча б наведених орфоепічних
рис, вони звучатимуть по-українському.
Водночас твори Сковороди (переважно філософська проза) містять
елементи латини, давньогрецької, незначною мірою – давньоєврейської,
німецької, польської та інших мов, що було не лише даниною бароковій
традиції, а й способом багатовимірного осягнення світу, а також специфічно
російську лексику. Засвідчено й окремі елементи російської вимови –
акання; закінчення -ево, -ово в Р. в. одн. прикметників та займенників
чоловічого роду, хоча переважають орфографічно традиційні написання -его,
-ого; буквосполучення іо, ьо, ьіо, які відбивають вимову [о] після м’якого
приголосного та ін., що було зумовлене, як нам видається, певними
1
Огієнко І. Український літературний наголос. – Вінніпег: The Christian Press, Ltd., 1952. –
С. 22, 45-46.
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суб’єктивними чинниками (наприклад, переходом на інший мовний код і
осмисленням фрагмента дійсності в іншій мовній площині, спогадами й
асоціаціями на момент написання твору тощо).
Отже, мовна практика Григорія Сковороди, у якій втілено ідею
рафінованої, елітарної літературної мови з її орієнтацією на Святе Письмо і
відповідно – церковнослов’янську мову, засвідчує, що значна частина
вживаної ним тогочасної лексики, яка з погляду сучасної мовної свідомості
не видається українською і дає підстави говорити про “мішану мову”, для
нього та його сучасників була українською. З погляду української мовної
свідомості XVIII століття мова мислителя не становить хаосу, традиційно
приписуваного йому дослідниками.
Умовні скорочення назв джерел
М. – Дневникъ генеральнаго подскарбія Якова Марковича (1717 – 1767) /
Под ред. А.Лазаревского. – К., 1893 – 1897. – Ч. 1 – 3.
ПЄ – Пересопницьке євангеліє 1556 – 1561. Дослідження.
Транслітерований текст. Словопокажчик. – К., 2001.
С. – Сковорода Г.С. Повне зібрання творів: У 2-х т. – К.: Наукова думка,
1973. – Т. 1 – 2.
СлУМ – Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. –
Львів, 1994 – 2004. – Вип. 1 – 10.
ГГ – Гуцульські говірки. Короткий словник. – Львів, 1997.
Гр. – Словарь української мови. Упорядкував з додатком власного
матеріалу Борис Грінченко: В чотирьох томах. – К.: Наук. думка, 1996 –
1997.
ЕССУМ – Огієнко І. Етимологічно-семантичний словник української
мови / За ред. Ю.Мулика-Луцика. – Вінніпег: накладом тов-ва “Волинь”,
1979 – 1994. – Т. I – IV.
Кв. – Словник мови творів Г. Квітки-Основ’яненка: У трьох томах. –
Харків, 1978 – 1979.
СБГ – Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. – К., 1984. Ч. 1 – 2.
СГНН – Чабаненко В.А. Словник говірок нижньої Наддніпрянщини. –
Запоріжжя, 1992. – Т. 1 – 4.
СУСГ – Словник українських східнослобожанських говірок /
К. Глуховцева, В. Лєснова, І. Ніколаєнко, Т. Терновська, В. Ужченко. –
Луганськ, 2002.
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Карпенко Н.С. (Київ)
МОВА З ПОГЛЯДУ ФІЛОСОФСЬКИХ
ПАРАДИГМ
У статті аналізуються основні періоди розвитку філософії мови, які
представлені у вигляді парадигм. Автор вважає, що тема взаємозв'язку
мови й філософії залишається однією із найскладніших проблем
гуманітарної думки.
Мова здавна привертала увагу філософів. Ряд цікавих міркувань про мову
належить ще Сократу, Платону, Арістотелю. Інтерес до філософського
осмислення мови різко зростає з кінця ХVIII – поч. XIX ст. Німецький
дослідник і філософ В. фон Гумбольдт сформулював положення про те, що
мова являє собою особливого роду реальність, характерною рисою якої є
саморозвиток, вироблення самої себе. М. Гегель підкреслював роль мови в
процесі формування людини, її свідомості та мислення. Загалом у ХІХ ст.
склалося філософське уявлення про мову, що стало класичним. Воно було
відправною точкою й основою для осмислення мови філософами XX ст.
У контексті сучасної епохи виявляються ускладнення умов людського
буття в тому відношенні, що життя людини стає більш інтенсивним,
напруженим і динамічним. Особливе місце в ній займають процеси
спілкування, з якими тісно пов'язані численні проблеми життя сучасного
суспільства та окремої людини. Саме тому в сучасній філософії різко зросло
значення проблем свідомості, мови, розуміння тексту і, зрештою, людського
взаєморозуміння. Відповідно особлива увага приділяється таким напрямам,
як філософія мови, герменевтика, феноменологія.
Погляд на мову з точки зору філософських парадигм дає змогу в історії
розвитку лінгвофілософських ідей визначити найважливіші «парадигми»,
тобто концентри наукових ідей певної епохи (чи кількох епох). Виділяють
основні періоди розвитку такого напряму, як філософія мови, що
представлені такими парадигмами:
традиційна та класича парадигма філософії мови;
некласична парадигма в філософії мови;
сучасна парадигма філософії мови (постмодерністська).
Традиційна парадигма філософії мови складається в свою чергу з
таких періодів:
антична філософія мови;
середньовічна філософія мови;
новоєвропейська традиція філософії мови.
Ранні варіанти філософії мови представлені т.зв. „філософією імені”.
Древнєгрецька традиція інтерпретувала речення як таке, що архітектонічно
складається з імен (наприклад, феномен дискретності мови в концепції
Арістотеля), натомість древнєіндійська традиція осмислення мови
трактувала ім’я як конституйоване в результаті деструкції речення як
похідної одиниці мови в процесі рефлексивного граматичного аналізу.
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Основною проблемою філософії імені виступає проблема співвідношення
імені і відповідного йому предмета як фрагмента дійсності, або інакше
кажучи – проблема „встановлення імен” (др. інд. namadheys, грец.
onomatophetike).
Одним з найяскравіших представників античної філософії мови є Платон.
Його діалог "Кратіл" вважається першим спеціальним твором з мовознавства
в європейській науці, який містить певну систему уявлень про перетворення
ідеї в текст. Платон стверджував, що сутності речей віддзеркалюються в
суб’єктивній людській свідомості різними сторонами і відповідно різними
іменами. Він говорив про те, що "імена" не є адекватним засобом пізнання
світу речей, основу якого утворює світ ідей. Останній розпадається на
різноманітні складові відразу, як тільки стає об’єктом осягнення за
допомогою мови, і ці частини вже неможливо поєднати у єдине ціле1. На
довгі століття головна увага дослідників при розгляді мовної проблематики
зосереджується на понятті імені, визначенні ієрархії найменувань.
Якщо говорити про новоєвропейську традицію філософії мови, то вона
змикається з методологією, що еволюціонує в контексті гносеології (за
оцінкою Локка, поза мовною аналітикою "неможливо якось ясно чи
послідовно розмірковувати про пізнання”).
У європейській традиції філософія мови веде свій початок від класичної
античності і є тим джерелом, від якого відокремилася згодом сама наука про
мову. Протягом століть (від досократиків до стоїків та александрійців і за
часів арістотелівського ренесансу в Європі до кінця латинського
Середньовіччя) мова залишалася предметом майже винятково чисто
"філософського умогляду". Інтерес, що проявляється мислителями до мови,
мав при цьому винятково філософський характер. Так, філософія мови в
античності виникає під час розв’язання центральної філософської проблеми
цієї епохи – взаємини між річчю, думкою й словом. Надалі філософія мови
розвивається в європейській культурі як у руслі філософії, так і теології,
логіки, лінгвістики, і особливого підйому досягає у філософії XX ст.,
витісняючи при цьому ряд традиційних тем і основоположень. За
всезагальним визнанням, проблема мови займає в сучасній філософії таке ж
провідне положення, яке півтора століття назад мала в ній проблема
мислення, а в німецькій класичній філософії – мислення, "мислячого самого
себе". У сучасній європейській філософській думці проблема мови виникає у
зв'язку зі спробою перебороти тенденції до деонтологізації у філософії, а
також у руслі традиційної філософської проблематики пошуку базисних
основ людського пізнання й культури – особливих "культурно-історичних
апріорі", в якості яких стали розглядати мову.
Отже, ми можемо зробити висновки, що іменна парадигма є найбільш
опрацьованою, має велику історію. На нашу думку, саме вона може бути
прикладом архетипу інших філософських парадигм. Гнучкість іменної
парадигми дає змогу залучати до вирішення багатьох конкретних проблем
семантики імені, ідей герменевтики, феноменології, культурології. І навпаки,
1

http://www.philosophy.ru/library/plato/kratil.html.
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низка філософських, культурологічних і навіть політологічних проблем
знаходить своє вирішення із залученням ідей філософії імені.
У центрі нашої уваги також є класична парадигма філософії мови, що
виникла на базі традиційної парадигми філософії мови. В контексті
порівняльно-історичного
мовознавства
створюється
підхід
(за
А. Шлейхером) до мови як до організму, що проходить у своєму розвитку
такі стадії: "становлення" та "історія розвитку"; стадію "розпаду мовних
форм", що викликана деформацією мови з боку духу. Як і Гумбольдт,
Шлейхер вважав, що вивчення мовної форми, типологічна та генеалогічна
систематика мов складають основний зміст лінгвістики, яка вивчає
походження і подальший розвиток цих форм мови.
Остаточне становлення класичної парадигми в історії мовознавства було
здійснено в зв’язку з появою концепції Соссюра, яка була опублікована вже
після його смерті учнями (III. Баллі та А. Сеше) на основі студентських
конспектів.
Ф. де Соссюр вперше в мовознавстві запропонував розглядати мову як
систему (структуру) знаків1. Ідеї Ф. де Соссюра спричинили справжній
переворот у мовознавстві, започаткувавши розвиток такої течії філософії
мови, як структурна лінгвістика, предметом дослідження якої є
виокремлення різних планів аналізу мови не лише як системи
функціональних відносин, а і як різнорівневого ієрархічного утворення,
виявлення різних функцій мови. Він вперше виклав основні теоретичні
положення нового напряму в книзі "Курс загальної лінгвістики" (1916 р.).
Вперше в історії лінгвістики заявив про необхідість розрізнення мови та
мовлення, що стало відправною точкою для всіх напрямків сучасної
лінгвістики. Мова розглядається ним як система умовних засобів (норм),
мовлення – як форма існувння цієї системи. Соссюр також першим розділив
та протиставив два можливих підходи до дослідження мови: діахронічний
(історичний) та синхронічний (сучасний).
Ми поділяємо думку видатного швейцарського лінгвіста, що поняття
мови не збігається з поняттям мовної діяльності взагалі, оскільки мова – це
лише певна частина, хоча й важливіша, мовленнєвої діяльності. Соссюр
вважає, що мова утворює собою систему, оскільки складається із
формальних елементів, які поєднуються в певні комбінації відповідно до
вимог структури. Структура ж являє собою певні типи відношень,
призначення яких полягає у тому, щоб бути основою для поєднання
елементів та одиниць певного рівня. "Кожна одиниця системи визначається
при цьому сукупністю відношень з іншими одиницями та опозицією, до яких
вона входить; одиниці є сутність відносна та опозитивна"2..
Запропонований де Соссюром структурний підхід до мови дав змогу
переосмислити роль мови в складі буття. Він говорить про те, що мова
з'явилась як феномен, що далеко виходить за межі того, що усвідомлюється.
Мова відображає неусвідомлені структури, приховані за зовнішнім шаром
1
2

Bartschat B. Methoden der Sprachwissenschaft. – Berlin: E. Schmidt Verlag, 1996.– 188 s.
Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. – Екатеринбург, 1999. – С. 245.
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того, що усвідомлюється та виражається безпосередньо. Неусвідомлені
структури пов'язані з мовою як знаковою системою та розміщені лежать не у
сфері безпосередніх значень мови, а у сфері його організації. Оскільки без
мови жодна зі сфер культури, як і культура загалом, існувати не може, то за
допомогою структурного аналізу мови стає можливим дослідження культур
різних епох, народів і тощо1.
Ф. де Соссюр сформульовав ряд законів мовного знаку, що стверджували
його незмінність і разом з тим мінливість та лінійність.
Отже, Ф. де Соссюр у структурі загального явища (мовленнєвої
діяльності) виділив два складники – мову та мовлення.
Таким чином, мова є соціальним продуктом, результатом соціального
зв’язку між індивідами. Мова являє собою сукупність мовних навичок, які
надають змогу індивіду розуміти інших та бути зрозумілим ними. Умовою
існування мови є наявність колективу (суспільства), що говорить, оскільки
мова не може існувати поза суспільством, соціальна природа мови – одна з її
внутрішніх властивостей, тому втрачає сенс теза про самостійне буття мови
як певної сутності.
Зазначені ідеї Ф. де Соссюра були розроблені далі його учнями та
послідовниками – Л. Ельмслевом, А. Сеше, І. Карцевським, Р. Енглером.
Можна стверджувати, що ідеї Соссюра, заклали фундамент класичної
парадигми дослідження мови, що була представлена такими напрямами в
мовознавстві, як:
1) празький лінгвістичний гурток або школа празького структуралізму;
2) копенгагенський лінгвістичний гурток;
3) американська школа дескриптивної лінгвістики;
4) школа етнолінгвістики;
5) французька структурно-формальна школа;
6) школа соціолінгвістики;
7) школа системно-теоретичної лінгвістики.
Празький лінгвістичний гурток або школа празького структуралізму
організаційно оформилася у 1926 р. Празька лінгвістична школа була
заснована на ідеях Ф. Де Соссюра. До цієї школи належав цілий ряд відомих
російських вчених, які емігрували після революції: М. Трубецькой, Р.
Якобсон, С. Карцевський, В. Матезіус (засновник празького лінгвістичного
гуртка), Ф. Травнічек, Б. Гавранек, Й. Вахек, В. Скалічка. Вони визнали й
розвинули далі в цілісну наукову концепцію ряд положень Ф. де Соссюра й
російської лінгвістичної традиції, представлену в роботах І. Бодуена де
Куртене, Ф. Фортунатова, О. Шахматова.
Празька лінгвістична школа розпаласяся у 1953 р. Її ідеї продовжують
впливати на розвиток сучасних лінгвістичних концепцій2.
Копенгагенський лінгвістичний гурток був створений у 1931 р. Його
очолювали Л. Ельмслев та В. Брьондаль, до нього входили також
1
Черкасова Л. Проблеми філософського осмислення мови в XX-му столітті // Наука.
Релігія. Суспільство. – 2002. – № 2. – С. 126-131.
2
Сусов И.П.. История языкознания: Учеб. пособ. для cтудентов старших курсов и
аспирантов. – Тверь: Тверской гос. ун-т, 1999.
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Г.-Х. Сьоренсен, Х.-Й. Ульдалль, Л. Хаммерих, К. Тогебю, Х. Спанг-Хансен,
П. Дидеріхсен та ін., а як іноземні члени Р.О. Якобсон та Е.-П. Хемп. Він
формувався під впливом ідей Ф. де Соссюра, Московської фортунатівської
школи та Женевської і Празької лінгвістичних шкіл.
Вчені, члени Копенгагенського лінгвістичного гуртка були прибічниками
глоссемантичної теорії (одного з напрямів у сучасному структурному
мовознавстві), як "іманентної лінгвістики" чи "алгебри мови" (Л. Ельмслев).
Американська школа дескриптивної лінгвістики виникла наприкінці
20 років в Америці. Погляди на мову і науку про мову, які переважали в той
час у США, зародилися в межах т.зв. дескриптивної лінгвістики. Погляди
представників цього напрямку (серед яких були такі відомі лінгвісти, як
Л. Блумфільд, З. Харріс, У. Хоккет) зазнали сильного впливу біхевіоризму.
Вони досліджували мовну поведінку з позицій біхевіоризму
(дистрибутивний аналіз мовного акту в категоріях сигналу, стимулу та
реакції).
В основу дескриптивної лінгвістики лягли викладені Блумфільдом
положення про завдання, принципи і методи лінгвістичних досліджень. На
його погляд, предметом вивчення мали стати мовленнєві навички людей,
тобто „те, як вони говорять, – не турбуючись про ті психічні процеси, які
лежать в основі цих навичок”1.
Дескриптивна лінгвістика (в широкому розумінні) здійснила значущий
вплив на інші лінгвістичні напрями в Америці та на світове мовознавство.
Дескриптивісти зробили великий внесок у розробку процедур точного
формального аналізу мови та залучили методи логіки та математики. Вони
збагатили світове мовознавство численними термінами.
Школа етнолінгвістики (Е. Сепір, Ф. Боас, Б. лі Уорф), у рамках якої
була сформульована концепція лінгвістичної відносності – теза, відповідно
до якої існуючі в свідомості людини системи понять, а відповідно й існуючі
особливості її мислення визначаються тією конкретною мовою, носієм якої є
ця людина.
Лінгвістична відносність як наукове поняття бере свій початок від праць
засновників етнолінгвістики – американського антрополога Франца Боаса,
його учня Едварда Сепіра та учня останнього Бенджаміна Уорфа.
Теорія лінгвістичної відносності була висвітлена і критично оцінена у
багатьох дослідницьких роботах. Її класична позиція інтерпретується як
намагання зв`язати дві статичні сутності: мова і мисленнєвий образ.
У теорії лінгвістичної відносності найбільш широке вираження знайшло
положення про тісний зв`язок мови і дійсності. Ф. Боас вперше присвятив
свої дослідження не стільки співвідношенню мови і структури думки,
скільки співвідношенню мови і культури як системи переконань і
цінностей2.
Особливим внеском Б.Уорфа в теорію лінгвістичної відносності була
його увага до співвідношення мови і картини світу. Найбільш радикальні
1
2

Блумфільд Л. Язик. – М., 1968. – С. 92.
Boas F. Language // Boas F. General Antropology. – New York, 1938. – P. 124-145.
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погляди на «картину світу мовця» як результат дії мовних механізмів
концептуалізації висловлювались Б. Уорфом. Саме Уорфу належить термін
«принцип лінгвістичної відносності», введений по прямій та навмисній
аналогії з принципом відносності А. Ейнштейна. Він трактує по-різному
поняття картини світу. Одне із тверджень полягає в тому, що структура
будь-якої мови містить у собі теорію структури світорозуміння відповідного
народу. Тому метою лінгвістичного аналізу для нього був опис картини
світу. „Кожна мова являє собою велику модель – систему, що відрізняється
від інших, в якій існують культурно визначені форми та категорії, за
допомогою яких особа не лише спілкується, але й аналізує природу, помічає
або ігнорує відношення і явища, направляє свої роздуми і будує світ своєї
свідомості”1.
Найважливіший етап в дослідженні мови як засобу систематизації
культурного досвіду пов’язаний з працями Е. Сепіра. Сепір розумів мову
перш за все як строго організовану систему, всі компоненти якої – такі, як
звуковий склад, граматика, словниковий фонд, – пов’язані жорсткими
ієрархічними відношеннями.
Можна говорити про те, що всі три теорії – Ф.Боаса, Е.Сепіра та Б.Уорфа
– об`єднані:
1) когнітивним розумінням культури як мислительного конструкта;
2) теорією мови, яка розглядає її поза дихотомією „мова – мовлення” як
абстрактну систему залежностей мовних одиниць;
3) увагою до статичних аспектів взаємовідношень мови і культури, коли
мова представлена як відображення об`єктивної, найчастіше фізичної і
соціальної реальності.
Гіпотеза Сепіра-Уорфа була піддана критиці. Разом з тим, вона отримала
підтримку, і після смерті Б.Уорфа (1941 р.) робилися спроби її подальшого
обґрунтування та розвитку.
Французька структурно-формальна школа, тісно пов’язана з ідеями
філософського структуралізму та герменевтики і заснована на тезі "мова – не
калька дійсності", – мовні структури інтерпретуються цією школою, перш за
все, як „інструмент”, завдяки якому здійснюється взаєморозуміння серед
людей (А. Мартіне).
Школа соціолінгвістик: до найяскравіших представників можна
віднести: У. Уітні, Дж. Фішмана, У. Мейбова. Напрям діяльності цієї школи
зосереджувався навколо проблематики функціонування мови в
соціокультурному контексті.
Школа системно-теоретичної лінгвістики, орієнтована на семіотичний
аналіз мовних систем, у рамках якого "в своїй сукупності мова являє собою
велике творіння, збудоване за загальним законом, законом когеренції
(зв’язаності, coherence, частин та цілого...), приватні інтегральні системи,

1
Whorf B.L. Language, thought and reality: selected writings of Benjamin Lee Whorf / Ed. by
J.B. Carrol. – Cambridge (MA), 1956. – P. 252.
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які, як і будь-які системи, є інтегруючими відносно своїх складових частин,
володіють власною цілісністю"1.
Паралельно з розвитком традиції класичного підходу до мови в
європейській культурі закладаються основи некласичної парадигми в
філософії мови. Найважливішою точкою оформлення некласичного
трактування мови є ідея про можливість тлумачення в якості мови будь-якої
знакової системи з заданою інтерсуб’єктивною семантикою.
Основоположником некласичної парадигми тлумачення мовних
феноменів та засновником філософії мови є Гумбольдт. Він у своєму
ґрунтовному трактаті з мовознавства тлумачить мову як орган, своєрідний
інструмент, знаряддя, за допомогою якого людина створює чи породжує
думку. «У кожний момент і в будь-який період свого розвитку, — пише
німецький мислитель, — мова пропонує себе людині — на відміну від усього
вже пізнаного і продуманого нею — як невичерпну скарбницю, в якій дух
завжди може відкрити незнане…»2.
Гумбольдт заклав основи теорії мови як діяльності і витвору людського
духу, що розвивається, тісно пов'язав філософію мови з порівняльноісторичним методом, багато лінгвістичних ідей В. фон Гумбольдта впливали
і продовжують впливати на мовознавство XIX і XX ст.
Ступінь інтересу й уваги до мови була різною в різні періоди часу.
Стародавній етап (Стародавня Греція та Індія) характеризувався пануванням
логічного напрямку. Аналіз мови – лише допоміжний засіб логіки; мова
розглядається як засіб формування та висловлювання думки.
У кінці ХVІІІ ст. з’являється порівняльно-історичний напрям. У межах
порівняльно-історичного напряму формується психологічний напрямок.
Одним з його представників був видатний український і російський вчений
О. Потебня.
Положення Гумбольдта про мову як діяльність духу і мислення зробило
величезний вплив на розвиток психологічного напрямку в мовознавстві, на
погляди Р. Штейнталя, А.А. Потебні й інших представників психологічної
школи, на формування теорії мовної діяльності, на становлення сучасної
теорії мови.
В. Гумбольдт вперше в достатньо чіткій формі сформулював положення
про те, що мова є не тільки засобом спілкування, а й необхідною умовою
здійснення процесів абстрактного мислення3. Згідно з В. Гумбольдтом, мова
є основним фактором, що визначає характер мислення, його становлення та
розвиток. З цієї тези випливає висновок, що мова визначає також характер
пізнавальної діяльності людини, її результати загалом.
Він сформулював положення про те, що мова являє собою особливого
роду реальність, характерною рисою якої є саморозвиток, вироблення самої
себе. Кожна мова, на думку В. Гумбольдта, є "живий організм", який

1
Можейко М.А. Язык // Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – Минск:
Изд. В.М. Скакун, 1998. – С. 863-868.
2
Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. – С. 82.
3
Там само. – М., 1984. – С. 75.
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неодмінно зосереджує духовну енергію народу і зберігає у такий спосіб
"індивідуальне національне буття".
Основоположне для концепції Гумбольдта поняття народного духу,
формою вираження якого є національна мова, отримало свій подальший
розвиток
у
сучасній
етнолінгвістиці
й
інших
різновидах
неогумбольдтіанства. Ідеї Гумбольдта про системність і знаковість мови
зробили свій вплив на концепції А. Шлейхера, Бодуена де Куртене, Ф. де
Соссюра, залишаються також актуальними і в сучасному мовознавстві.
Положення Гумбольдта про те, що мова постає над індивідами, і водночас є
масовим, колективним, народним творінням, вплинули на становлення
соціологічного напрямку в мовознавстві.
Аналізуючи концепцію Гумбольдта, можемо зробити висновки, що
основні її теоретичні та методологічні принципи полягають у наступному:
синтез натуралістичного та діяльнісного підходів (мова як організм духу і
як діяльність духу);
системно-цілісний погляд на мову;
пріоритет динамічного, процесуально-генетичного підходу над
структурно-статичним;
трактування мови як породжуючого себе організму;
пріоритет вивчення живого мовлення над описом мовного організму;
сполучення інтересу до реального різноманіття існуючих мов та до мови
як загального надбання людства;
спроба уявити в ідеальному плані мови як сходинки до досконалого
утворення мови як такої;
відмова від опису мови тільки в середині її самої, поза зв’язками з
іншими видами людської діяльності.
Концепція Гумбольдта задала проблемне поле, категоріальний апарат та
основні інтенції некласичній парадигмі філософії мови. Таким чином, можна
констатувати, що якщо стосовно класичної традиції трактування мови
філософське осмислення мовних феноменів здійснювалось у контексті
загальногносеологічних філософських моделей, то в рамках некласичної
традиції філософія мови конституюється в якості самостійної сфери
філософської проблематики.
Транзитивною
по
відношенню
до
некласичної і сучасної
(постмодерністської) парадигм інтерпретації мови є концепція,
сформульована в роботах пізнього Хайдеггера і заснована на принциповій
відмові від вузькоспеціального, суто семіотичного її трактування. За
Хайдеггером, людина як "пастух буття" слухає його глибинний заклик –
заклик до абсолютної семантичної повноти, яка намагається здобути форму
свого вияву. Саме в мові закладена для людини можливість здійснення свого
вищого призначення: мова є здатністю людини "сказати буття",
артикулювати в мовних структурах її голос, бо вустами мовця говорить саме
буття, яке знаходить в мові сферу своєї презентації, – і в цьому плані мова є
"домом буття". В світлі цього "дар мови є не якоюсь однією з людських
здібностей поряд з багатьма іншими. Дар мови відрізняє людину, лише і
роблячи її людиною. Цією рисою окреслено її сутність... Сутність людини
зберігається в мові" (Хайдеггер).
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Трактування мови, як прояву активності людської сутнісної екзистенції й
ідея наповнюваності мовних структур буттям в інтелектуально-вольовому
людському зусиллі інспірує сучасну парадигму філософії мови,
конституйовану в контексті культури постмодерну. Проблема мови в
контексті цієї філософської парадигми задає принципово нове бачення
мовної реальності. Сприйнявши від класичної і некласичної традицій ідеї
довільності мовного знаку як єдності означуваного й означаючого (Соссюр),
концепції лінгвістичної відносності (Е. Сепір та Б. Лі Уорф), плюральності
значень природної мови в концепції мовних ігор (Вітгенштейн), ідеї
довільності вибору правил мови, співвідносних з правилами гри ("принцип
терпіння" Карнапа), конституювання смислу мовних висловів у контексті
векторного людського зусилля (Хайдеггер), сучасна філософія мови
генетично сходить до концепції Хомського, який створив трансформаційну
(генеративну) модель мови та дистанцюював лінгвістичну компетенцію
(здатність носія мови структурувати відповідно до аксіоматично заданих
"правил" як "універсальним граматичним ядром" нескінченну безліч
висловлювань), тобто застосування мовної компетенції в конкретній ситуації
мовлення, актуальна мова, мова як дійсність. Фундаментальною для
постмодерну є теза про співвіднесеність мови з таким феноменом, як влада.
Постмодерністське трактування мови як породжуючого феномену
ампліціюється на сферу несвідомого, що традиційно вислизав з-під
юрисдикції вербального дискурсу; у рамках структурного психоаналізу
фіксована мовна форма "буття несвідомого як мовлення іншого" (Лакан): у
несвідомому, за формулюванням Лакана, "говорить бажання", яке, будучи
артикульованим вербально, втрачає свою автохтонність, виявляючись не
просто підпорядкованим, а фактично заданим зовнішніми вимогами
граматичного ладу та правил мовних практик, – вектор "означаючих" як
об’єктивних форм мови фактично окреслює індивідуальну долю (Лакан).
Несвідоме, таким чином, з’являється як мова, а бажання – як текст. Задаючи
принципово нове бачення мовної реальності, філософія постмодерну
формулює і принципово нові стратегії стосовно тексту. Одним із засновників
сучасної версії філософії постмодерну є німецький філософ Апель.
Конституйовану ним філософську концепцію мови Апель артикулює в
цьому контексті як «спробу зняття феноменології трансцендентальною
семіотикою».
Прагнучи
уникнути
парадигмальних
крайнощів
субстанційності онтологізму та позасубстанційності аналітичної філософії,
Апель будує «трансцендентально-герменевтичну» концепцію мови,
засновуючи її, з одного боку, на визнанні того, що «мова є
трансцендентальною величиною», а з іншого – фіксуючи свого роду
віртуальність її статусу як «умови можливості діалогічного взаєморозуміння
і розуміння самого себе». В світлі цієї установки Апель аналізує роль мови
не лише в герменевтичних процедурах «понятійного мислення, предметного
пізнання і усвідомленої дії», що протікають у рамках суб’єкт-об’єктного
відношення, але – в першу чергу – в контексті суб’єкт-суб’єктних
відношень. Ці відношення трактуються Апелем як інтерсуб’єктивна
комунікація, яка в принципі «не може бути зведена до мовної передачі
інформації», але «є одночасно процесом досягнення згоди». Мова виступає в
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цьому контексті не лише механізмом об’єктивації інформації та
експресивним засобом, а й медіатором розуміння. Більше того, комунікація
мислиться Апелем як заснована на передрозумінні, умовою можливості
якого є «мовний консенсус», тобто «погоджене розуміння смислу в
необмеженому комунікативному співтоваристві». Оригінальна концепція
мовної комунікації Апеля конституюється в контексті його трактування
мовних практик в якості мовних ігор1.
Саме мовна гра є сферою справжньої реалізації не лише сутності мови, а
й людської. Філософія мови, таким чином, гранично розширює у
постмодерні ареал свого інтерпретаційного потенціалу, включаючи в нього й
концепцію людини, й концепцію пізнання, й концепцію буття.
Філософія мови переосмислила й актуалізувала віру в слово, виражену
відомим біблійним висловом "На початку було Слово...", відобразила
значення мови, що зросло в житті суспільства й індивіда. Тому резюмуючою
тезою філософського осмислення мови в XX ст. могла б стати теза про те,
що жодна фундаментальна проблема людського буття не може бути ні
поставлена, ні вирішена без пильної уваги до мови, без урахування її ролі,
оскільки людина – "єдина істота, яка створює собі проблеми за допомогою
мови".
Тема взаємозв'язку мови й філософії залишається однією із самих
складних проблем гуманітарної думки, і кожне покоління мислителів дає
свою відповідь на споконвічне питання, як ставитися до того факту, що
«відправною точкою» усякого пізнання є сформований мовою світ, що,
зокрема, і натураліст, і історик, і навіть філософ «бачать» предмети спочатку
так, як їм «підносить» їх мова (Е.Кассірер). У свій час німецький філософ І.Г.Гаман писав про те, що вся наша філософія більш складається з мови, чим
з розуму. Але й розум, думає він, є мова logos. Один з найбільш
оптимальних шляхів вирішення цієї проблеми в сучасній філософії мови
лежить на шляху повернення до гумбольдтівської традиції інтерпретації
мови й інтелектуальної активності людини як енергії й експлікації, що
лежить в основі такого підходу синергійно-персоналістичної парадигми
вивчення мови як духовної реальності.

1
М.А. Можейко // Апель (Apel) Карл Отто, А.А. Грицанов. Новейший философский словарь
3-е изд., исправл. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – С. 52.
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Мацюк Г.П. (Львів)
УКРАЇНСЬКА ЛІНГВІСТИЧНА
ТРАДИЦІЯ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
ДО МОВИ ЯК РЕФЛЕКСІЯ
“НОВОГО ВЧЕННЯ ПРО МОВУ”
М. МАРРА
У статті розглянуто соціологічну складову концепції мови М. Марра,
виявлено її вплив на формування завдань лінгвістики як соціальної науки за
допомогою праць, що пропагували ідеї М. Марра і впроваджували
соціологічний компонент “нового вчення про мову” в характеристику
української мови.
Для цілісної характеристики національної мовознавчої традиції
необхідно розв’язати низку часткових питань, одне з яких – теоретичні
засади соціолінгвістики. Вказівку про її розвиток з 60-х рр. минулого
століття1 піддаємо сумніву: вважаємо, що існував передетап цієї науки на
власному ґрунті, його ілюструє багатоаспектна проблема “соціологічний
підхід до мови”. До цього часу вона не була об’єктом самостійного аналізу,
однак її вивчення має теоретичну цінність, тому що допомагає зрозуміти
теорію мови в 30–40-х рр. минулого століття, і прикладне значення:
отримані результати можуть використовуватися не тільки на лекціях із
соціолінгвістики, які потрібно наповнювати ідіоетнічним змістом, але й на
заняттях із курсів “загальне мовознавство, історія лінгвістичних учень” та
“історія українського мовознавства” (підручники до першої дисципліни
приділяють замало уваги результатам української мовознавчої традиції, що
ж до другої, то вони не вповні аналізують джерельну базу 30–40-х рр.
минулого століття, через брак навчальної літератури курс до цього часу не є
нормативним навіть для україністів). У статті розглянемо один із аспектів
проблеми, а саме, вплив соціологічної складової концепції мови М. Марра на
праці про українську мову.
Соціологічна складова “нового вчення про мову” М. Марра. З
критикою ідей Марра виступали Л. Булаховський2, Б. Кобилянський3,
М. Кочерган4 та ін., однак дослідники не акцентували на соціологічному
аспекті його вчення. Матеріалом для нашого аналізу послужили праці
М. Марра: “Актуальные проблемы и очередные задачи яфетической теории”
(М., 1929); “Зрушення в техніці мови і мислення” (К., 1938); “Маркс і

1

Брицин В.М. Соціолінгвістика. – К., 2000. – С. 583.
Цит. за: Лукінова Т.В., Півторак Г. П. Славістичні студії // Інститут мовознавства
ім. О.О. Потебні НАН України. 1930 – 2005. Матеріали до історії. – К., 2005. – С. 73-74.
3
Кобилянський Б.В. Короткий огляд історії мовознавства. – К.,1964. – С. 138.
4
Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 2003. – С. 136-138.
2
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проблеми мови” (К., 1936); “Мова і сучасність” (К., 1936) , на основі яких
дамо коротку характеристику концепції та її складової. 1) Нове вчення про
мову” Марра, як ідеологічно замовна лінгвістична теорія, претендувало
зайняти місце не часткової, а всеохопної концепції, було засобом боротьби
проти “націоналістичного”(національного. – розр. Г.М.) розуміння
суспільності, йому приписувалася інтернаціональна сутність, вчення
базувалося на новій методиці аналізу – палеонтологічному методі з чотирма
елементами в основі, випливало з кореляцій мовної та соціальних структур і
вбачило мовний розвиток від множини мов до єдиної мови уже безкласового
суспільства. 2) Сутнісна ознака теорії – соціальна спрямованість – випливала
із розуміння соціальної сутності мови й охоплювала такі складники:
соціальну класифікацію мов, соціальні пов’язання мовних систем,
корелятивні зв’язки між мовою і соціумом, соціальні причини зміни значень
слів, соціальну вартість слова, яка формується під впливом виробничих
відносин, колектив носіїв (“виробник”, “соборний носій”, “село”, “містечко”,
“місто”, “країна”), гендерний аспект визначення роду, ідеологічний зміст
“лінгвістичного елемента”, ідеологічний чинник розвитку мови, вчення про
класову сутність мови, соціологічну термінологію. 3) Реалізація теорії
передбачала взаємодію соціолога та лінгвіста .
У порівнянні з концепціями соціологічного підходу до мови західних
лінгвістів, наприклад, А. Мейє, Ж Вандрієса чи Е. Сепіра, розуміння
соціальної сутності мови акад. М. Марра ставало в радянському
мовознавстві знаряддям перебудови мовознавчої теорії в ім’я подальшого
розвитку марксистської лінгвістики2. У той час надбудовні сфери культури –
право, філософія, релігія, мистецтво – уже були завойовані марксизмом, а
марксистську лінгвістику потрібно було ще створювати. Дослідники знали,
що таке порівняльно-історичне мовознавство, але значення терміна
марксистська лінгвістика довго не формулювали. Чи не вперше його
розкрив Є.Д. Поліванов: “Марксистської лінгвістики, як дисципліни, котра
могла б бути кількісно співмірною до буржуазної лінгвістики (тобто
порівняльно-історичне мовознавство – розр. Г.М.), ще не існує: є тільки
відомий фундамент для неї у формі кількох статей (Лафарга, Плеханова) і ще
коротших висловлювань про питання мови таких класиків марксизму, як
Енгельс, Маркс, Ленін... Створення марксистської лінгвістики, як стрункої і
повної дисципліни – з революційною переоцінкою усіх розділів старої
лінгвістики, – завдання усіх радянських лінгвістів, всього лінгвістичного
покоління”3.
1
Марр Н.Я. Актуальные проблемы и очередные задачи яфетической теории. – М., 1929. –
С. 9-31; Марр М.Я. Зрушення в техніці мови і мислення // Марр М.Я. Вибрані праці. – К., 1938. –
Т. 2. – С. 269-287; Марр М.Я. Маркс і проблеми мови // Марр М.Я. Вибрані твори. Мова і
мислення. – К., 1936. – Т. 1. – С. 11-28; Марр М.Я. Мова і сучасність // Марр М.Я. Вибрані
твори. Мова і мислення. – Т. 1. – С. 63-96.
2
Фриче В.М. Вступительное слово // Марр Н.Я. Актуальные проблемы и очередные задачи
яфетической теории. – М., 1929. – С. 5.
3
Поливанов Е.Д. Толковый терминологический словарь по лингвистике (1935 – 1937) (Из
Архива АН СССР) // Поливанов Е.Д. Избранные труды по восточному и общему языкознанию.
– М., 1991. – С. 603.
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Реорганізація мовознавчої науки в Україні. Науково-дослідний
інститут мовознавства почав видавати в 1934 р збірник “Мовознавство”,
завдання якого – стати органом боротьби за остаточний розгром
націоналізму в теорії і практиці мовознавства за т. зв. нове вчення про мову
акад. М.Марра1. Публікації вже першого номера мали політично замовлену
тематику: Хвиля А. “За більшовицьку пильність на фронті творення
української радянської науки”; Василевський С. “Добити ворога”;
Горецький П. “Націоналістичні перекручення в питаннях українського
словотвору”; Сабалдир Г. “Проти буржуазного націоналізму і
фальсифікації”. Робота Інституту мовознавства також зазнала змін: у 1934 р.
створено “Відділ мови і мислення”, в основу науково-дослідної роботи якого
потрапили методологія марксизму – ленінізму, детальне вивчення
висловлювань Маркса–Енгельса–Леніна–Сталіна про мову і мислення,
застосування на конкретному мовному матеріалі досягнень нового вчення
про мову акад. М. Марра. Відділ сформулював завдання вивчати мову і
мислення в нерозривному зв’язку з історією суспільних форм та форм
матеріального виробництва, тому заплановано низку нових тем, споріднених
з відділом мови і мислення тогочасного Інституту мови і мислення Академії
Наук СРСР, а саме: 1) проблема класифікації мов у контексті нового вчення
про мову (І. Мєщанінов); 2) мова і мислення родового суспільства
(І. Мєщанінов); 3) боротьба за історизм у ділянці українського і російського
мовознавства (О. Безкровний); 4) Питання абревіатур і процес їх створення
(І. Зборовський)2. Отже, вплив адміністративно насаджених ідей теорії
Марра був беззаперечний, тому важливо побачити його вияви.
Праці, які пропагували ідеї М. Марра. Після проголошення згаданого
напряму мовознавчих досліджень, журнал “Мовознавство” з 1935 р. почав
друкувати статті І.Мєщанінова, Л.Башінджагяна, І.Франка-Каменецького
про вчення Марра3; вийшло двотомне видання праць українською мовою4. У
передмові до першого тому І. Мєщанінов підкреслив визначальну ідею
теорії Марра – розуміння мови як соціального явища5. У мовознавчому
доробку почали з’явилися праці, які популяризували положення теорії – на
зразок публікацій М.Сугака, який після аспірантури Інституту мови і
мислення АН СРСР співпрацював у Товаристві дослідників української
історії, письменства та мови (Ленінград), був науковим співробітником
відділу мови і мислення Інституту мовознавства ВУАН (1933–1936),
розробляв теми: “Спроба класифікації морфологічних категорій мови на
засадах діамату”, “Проблема інтернаціоналізації мови”. Разом із І.
Зборовським написав “Нариси з основ нового вчення про язик” (К., 1935).

1

Мовознавство. – 1934. – № 1. – С. 5.
Мовознавство. – 1934. – № 2. – С. 143.
3
Мєщанінов І. Пам’яті акад. М.Я. Марра // Мовознавство. – 1935. – № 5; Башінджагян Л.Б.
Для чого потрібні “чотири елементи” // Мовознавство. – 1935. – № 3-4. – С. 101-106; ФранкКаменецький І. Академік М. Я. Марр // Мовознавство. – 1935. – № 5. – С. 19-23.
4
Марр М.Я. Вибрані твори. Т. 1. Мова і мислення. – К., 1936. – 245 с.; Марр М.Я. Вибрані
твори. Т. 2. Проблеми граматики. – К., 1938. – 312 с.
5
Мєщанінов І. Передмова // Марр М.Я. Вибрані твори. – К., 1936. – Т. 1. – С. 8.
2
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Автор доповіді “Палеонтологічний аналіз язика (аналітична транскрипція)”
(1934).
Праці, які впроваджували соціологічний компонент “нового вчення
про мову” в характеристику української мови, несли нові схеми аналізу.
Методологічна база досліджень. У рубриці “Хроніка” журнал
“Мовознавство” в 1935 р. пояснював, що усі питання, в тому числі й
граматичні, потрібно розглядати за допомогою “нового вчення про мову”,
створеного на основі науки Маркса–Енгельса–Леніна–Сталіна.
Проблема розвитку української мови поставала через вимоги:
а) характеристику розвитку мов у протиставленні порівняльно-історичне
мовознавство/сучасне українське мовознавство (“...буржуазне мовознавство
виходило з однієї спільної прамови до багатьох мов, М. Марр виходить з
величезної кількості мов первісного суспільства, що відбивали його
господарчу і соціальну подрібненість до єдиної мови майбутнього
комуністичного суспільства з єдиним господарчим і соціальним ухилом”)1;
б) розгляд особливостей формування, взаємодії слов’янських мов,
близькості української та російської (“не завдяки розпаданню штучно
утворюваної єдиної праслов’янської мови або праросійської мови на
діалекти, а завдяки спільності історичного процесу формування мов у тих
людських колективів, які були передосновою для створення слов’янських
народів ще тоді, коли навіть не існувало ні росіян, ні українців, ні взагалі
слов’ян”)2;
в) пояснення розвитку української мови у зв’язку з усіма іншими мовами
світу залежно від розвитку мислення, матеріальної культури суспільства,
виробничих та суспільних відносин у певний історичний відрізок часу;3
г) апеляцію до мовознавчої спадщини; з праць О. Потебні,
П. Житецького, О. Шахматова рекомендовано не враховувати усі ідеї, тому
що їхні дослідження в контексті “буржуазно-ідеалістичного мовознавства і
на засадах необґрунтованої та реакційної теорії індоєвропейської прамови і
прабатьківщини обмежували вивчення української мови, як і інших мов,
переважно розглядом звукових змін, виходячи з літописних пам’яток,
датованих відрізком часу між 11 і 19 ст.”4; до табору українських
буржуазних націоналістів потрапили А. Кримський, І. Огієнко, Є. Тимченко;
на відміну від російських учених, які вважали українську мову діалектом
російської (Флорінський, Погодін), “українські націоналісти намагалися
...довести споконвічну самобутність і окремішність її історичного розвитку”,
для цього використовувалися факти антропології, етнографії, історії5; між
групами дослідників немає різниці: одні бачили в Київській Русі російську
державу, інші – українську державу та українську мову; погляди усіх
базувалися на теорії єдиної праслов’янської мови, що випливала із
1
Бабак В. Питання історичного розвитку української мови в світлі нового вчення про мову
// Мовознавство. – 1936. – № 8. – С. 92.
2
Там само. – С. 93.
3
Там само. – С. 92.
4
Там само. – С. 88.
5
Там само. – С. 91.
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загальноприйнятої в буржуазному мовознавстві теорії праіндоєвропейської
мови та прабатьківщини (за Марром, це означало, що матеріал
висвітлювався тенденційно);
ґ) використання ідей Маркса, Енгельса, тому що Марр теж
відштовхувався від поглядів класиків марксизму, активно експлуатуючи
їхню тезу про схрещення нації (“...в першій-ліпшій сучасній розвиненій мові
первісно самобутня мова піднеслась до національної почасти завдяки
історичному розвитку мови з готового матеріалу, як в романських і
германських мовах, почасти завдяки схрещенню і змішуванню націй, як в
англійській мові, почасти завдяки концентрації діалектів в єдину
національну мову, обумовлену економічною і політичною концентрацією”),
ця ідея стала підґрунтям маррівського погляду щодо можливого схрещення
мов;
д) реалізацію відповідної методики аналізу; не можна пояснювати кожне
спільне слово, як засвоєне українцями від росіян, потрібно розглядати ці
слова у порівнянні з мовами більш старовинних ступенів стадіального
розвитку, насамперед яфетичними (ідея стадіального розвитку, яфетичні
мови – елементи концепції Марра).
Питання культури української мови. Соціологічний підхід до мови
позначився на дидактичних завданнях: “У середній школі треба навчити
учня користуватися мовою, власне, організувати його мовні дані – продукт
соціальних чинників”1. Розвиток української мови відбувався в результаті
запровадження ленінської національної політики. Питання мовних змін у
мові до і після революції можна було побачити, порівнюючи мови
письменників дожовтневого і пожовтневого періоду або мови радянських
письменників різних часів. Вивчення мови у школі повинно відображати
ідеологічну лінію. Одна із вимог: “Завдання граматичного аналізу в школі не
тільки описати певний мовний факт, дати йому наличку, а й відзначити його
функцію, навчити, як мовними засобами реалізувати ідеологічну лінію
(приклад – аналіз мови фейлетону: стилізація, неповна фраза, вміле
користування різних мовних жанрів, різноманітних елементів характерної
лексики)”2.
Питання соціальної діалектології вперше розглянув О. Синявський,
котрий завідував відділом діалектології Інституту мовознавства ВУАН у
1930-1936 рр. і розробляв тему “Методологія соціальної діалектології”3.
Дослідник робив мовні спостереження у двох колгоспах (“Червоний пахар”,
“На вахті”), у школі, у дитячому садку і так досліджував мовлення
колгоспників с. Любеча, що на Чернігівщині. О. Синявський намагався
з’ясувати важливе і остаточно не розв’язане, як він писав, питання
української фонетики: “старе чи пізніше явище – тверді приголосні перед
1
Мосальський В. За культуру мови в середній школі // Мовознавство. – 1935. – № 3-4. –
С. 73.
2
Там само. – С. 75.
3
Селігей П.О. PERSONALIA. Науковці мовознавчих установ Академії наук України. 1918 –
1943 рр. // Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. 1930 – 2005. Матеріали до
історії. – К., 2005. – С. 389.
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передніми голосними в українській мові, і чи можна його так ставити, себто
чи одноманітний процес ствердіння – пом’якшення в українській мові на
всім її просторі”1. Після фонетико-морфологічної характеристики говірки (на
пограниччі між північноукраїнськими говорами української мови і говорами
білоруської мови) О. Синявський писав, що зібрані факти цікаві з погляду
соціальної діалектології.
Вперше виникало питання про те, як і які соціальні, класові групи
населення зберігають, поширюють те чи інше явище, з якими суспільними
явищами й формаціями пов’язане те чи інше з них: “Власне це питання дуже
широке, і потребує вивчення мови в плані соціальної діалектології на
широкій території, але й при монографічному вивченні, напр. мови Любеча і
любецьких околиць”2. Яфетологічна теорія Марра на час написання статті
уже була відома, тому вияв корелятивного зв’язку між суспільними
формаціями і мовою селян був виразним підтвердженням її (теорії)
положень: “...ближче вивчення мови Любеча і любецьких околиць у
перспективі їх історичного розвитку, що неминуче потрібно при серйозному
монографічному вивченні, й їх взаємостосунків (з’ясування того, кому
належали різні села за кріпаччини тощо) має виявити пережитки феодальної
суспільної формації (мовні риси окремих територіальних одиниць), так і
факти пізніших капіталістичних стосунків і нарешті факти пожовтневої
доби”3. Те, що увага до завдань соціальної діалектології у статті
О. Синявського визначена офіційним впливом маррівських ідей,
підтверджують два докази. Перший аргумент. У діалектологічній праці
І. Зелінського, написаній теж у 1934 р, але за межами УРСР, натяку на будьякий вияв соціальної діалектології в марксистській інтерпретації не було. І
Зілинський описував, подібно до О. Синявського, мовні ознаки лемківської
говірки с. Явірок, яке межувало з чеською територією і трьома польськими
селами, інформантами були жителі села, різні за віком, статтю, освітою.
Автор визначив особливості говірки с. Явірок та її становище серед інших
українських говорів, цікаво, що під терміном загальноукраїнська мова,
вимова розумів т.зв. культурний діалект і вимову освічених прошарків –
тобто все-таки вкладав певний соціальний зміст4. Статті О.Синявського та
І.Зілинського, видані в один і той же рік, ілюстрували, відмінну методику
аналізу лише у зв’язку з апеляцією до ідей соціальної діалектології. Другий
аргумент. Питання соціальної діалектології не розглядали автори
діалектологічних досліджень до оголошеного журналом “Мовознавство”
курсу впроваджувати на практиці вчення Марра. Наприклад, “Чергові
завдання української діалектології” В.Ганцова (1925 р.) описували
перспективи вивчення діалектології в контексті народознавства,
прикладного чи теоретичного мовознавства; серед семи завдань
1
Синявський О. Замітка про мову с. Любеча на Чернігівщині // Мовознавство. – 1934. – № 1.
– С. 96.
2
Там само. – С. 97.
3
Там само.
4
Зілинський І. Лемківська говірка села Явірок // Lud Slowiański. – Kraków, 1934. – T. III. –
S. 179-212.
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діалектологічного опису української мови були і такі новаторські, як потреба
досліджень чужомовних діалектів (чеської, болгарської чи румунської мов)
та вивчення двомовності (вживав термін “двоязичність”)1. У “Вказівках, як
записувати діялектичні матеріяли на українськім язиковім обширі” (К., 1925)
йшлося про роль вікового, ґендерного, професійного чинників для записів
мовлення інформантів. Праці О. Курило – матеріали діалектологічних
обстежень (як пише авторка екскурсій) місцевостей різних територій
України за 1922-1924 рр, опубліковані в збірнику Історично-філологічного
відділу Всеукраїнської академії наук, містили описи фонетико-граматичних
діалектних особливостей без апеляції до питань соціальної діалектології2.
Питання фонетики. Соціологічний підхід до мови визначальний, йому
надано перевагу перед психологічним, для підтвердження цієї думки
показано трактування терміна у працях Ф. де Соссюра, Б. де Куртене і
підкреслено розуміння фонеми як соціального явища у працях Л.Щерби,
котрий “...дав повнішу дефініцію фонеми. В його визначенні фонеми
розвинуто саме те, що до Бодуенової дефініції не ввійшло і в Бодуена
лишилося тільки побіжним зауваженням, – важливий натяк на розуміння
фонеми як соціального явища”3. Авторка звертає увагу на “буржуазне
мовознавство доби початку імперіалізму і загнивання капіталізму”, до його
сучасних представників, у перелік потрапили молодограматики, вчені
Празької лінгвістичної школи, які розвивали питання фонології, О. Курило
та ін. Наприклад, О Курило у статті “До поняття “фонема” (Збірник секції
граматики української мови, 1930, т. 1) хоч і враховує, що фонема
“найкоротший соціальновирізнюваний відтінок мови”, однак її стаття
“висвітлює матеріал з методологічних позицій суб’єктивного ідеалізму,
повторює думки буржуазних мовознавців, еклектично застосовує їх у своєму
визначенні, яке нового матеріалу не дає і нехтує здобутками радянського
мовознавства. Все це дає підстави уважати що в даному разі ми маємо
очевидний вияв ворожої націоналістичної ідеології”4. Сунцова І. підкреслює
соціальну сутність фонеми в контексті методологічних вимог того часу:
“...фонема є соціально значущий тип – узагальнення ряду акустично і
фізіологічно близьких мовних звуків певної класової мови, узагальнення, що
стосується своїх окремих відповідників – окремих мовних звуків так, як
кожне загальне до своїх окремих, і може диферувати або руйнувати значення
слова” (у рядках вплив ленінського вчення про загальне і окреме, Маррового
розуміння класової мови)5; “шлях до розкриття соціальної суті окремої
фонеми повинен іти через вивчення семантичної функції фонем даної

1
Ганцов В.С. Чергові завдання української діялектології // Записки Етнографічного
товариства. – К., 1925. – Кн. 1. – С. 37-41.
2
Курило О. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів давніше
Годнянського повіту, тепер Сновської округи на Чернігівщині. – К., 1924; Курило О. Матеріяли
до української діялектології та фольклористики. – К., 1928.
3
Сунцова І. Фонема (Історичний нарис і спроба визначення поняття) // Мовознавство. –
1934. – № 2. – С. 115.
4
Там само. – С. 120.
5
Там само. – С. 123.
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мови” ; “практичний курс фонології окремої мови може бути в основному
статичним з історичними екскурсами в поодиноких випадках. Але для
вичерпного розумінні звукового складу мови потрібне фонологічне
досліджування окремих стадій розвитку цієї мови”2 – це вже відгук
Маррового розуміння стадіальності. Сунцова І. пояснила, чому усі мовляниукраїнці однаково сприймають, використовують і фіксують звук: в основі
соціальна роль звуків, усі члени колективу однаково сприймають,
відтворюють і використовують звукові типи. У руслі класового розуміння
мови авторка формулює перспективи фонологічного опису з огляду на
мовлення класів: “На жаль, ми ще не маємо завершеного аналізу
фонематичного складу мови окремих класів в межах тої чи тої національної
мови. Проте факти і приклади дають всі підстави шукати специфіку фонем
атичного складу в мовах окремих класів”3 (у тлумаченні використано тезу
Марра про класовий характер мови).
Питання словотвору. Збагачення лексики української мови після
революції, шляхи лексичного розвитку мови зумовили увагу до складних
слів і словосполучень. Вплив суспільства позначився на зміні значень слова:
“Слово “пан” до революції вважалося шанівним і додавалось до слів при
звертаннні до когось на знак пошани; тепер значення цього слова
діаметрально протилежне. Немає більшої образи для трудящого,
справжнього громадянина СРСР, як назва “пан”. Збереглось це слово в нас
лише в дипломатичній мові і вживається при зносинах з представниками
інших капіталістичних держав”4 (за Марром, семантика найбільше реагувала
на відображення певної суспільної формації). Апеляція до представників
марксистського мовознавства теж очевидна: у статті є відомості про працю
мовознавця-матеріаліста Поля Лафарга “Мова і революція” (1930), з якої,
для прикладу, він розбирає зміну значення слова nomos. Висновок зроблено
цілком в дусі ідей Марра: зміна семантики є універсальна здатність слів,
тому що народи проходять етапи свого соціально-економічного розвитку
“від первісного комунізму ...до часів зародження приватної власності, до
створення звичаїв і пізніше – законів, що охороняли приватну власність”5.
Застосований палеонтологічний метод дослідження Марра дозволив
Г.Головатому розкрити зв’язок семантики і соціального розвитку: “історичне
діалектичне дослідження окремих слів нашої мови дає багатий матеріал, що
свідчить про тісний зв’язок процесу творення слів з економікою. Зміна в
господарстві колективу – заміна, наприклад, жолудів як харчового продукту
на хліб – привела до того, що такі назви як дуб, жолудь переходили згодом
на ячмінь, а потім на пшеницю і взагалі на харчові продукти”. Зробити
узагальнення про розширення значення слів і їхню зумовленість
економічними чинниками Г.Головатому дозволили словники ХVІІ-ХХ ст. –
1

Там само. – С. 124.
Там само. – С. 126.
Там само. – С. 123.
4
Головатий Г. Найважливіші словотворчі засоби в українській мові пожовтневої доби //
Мовознавство. – 1936. – № 8. – С. 72.
5
Там само.
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див., для прикладу, спостереження за зміною значення слова збіжжя –
“жито”, “зерновий хлеб”, “имущество” (у Б. Грінченка), “движимое
имущество”(в А. Афанасьєва-Чужбинського). Автор стверджує про
зближення мов за рахунок інтернаціонального лексичного фонду, до нього
належать слова революція, комуна, комуніст, більшовик, ленінський,
сталінський, та ін., які вживаються з деякими фонетичними та
морфологічними відмінами в різних мовах, для підтвердження подає
приклади функціонування цих відповідників у молдавській, чеській,
німецькій та англійській мовах (подібне бачення суперечить настановам
індоєвропеїстів і сформульоване під впливом Марра). Словник лексики
пожовтневої доби (понад 3000 слів) відображав розвиток, на думку
Головатого, сучасної української мови і містив нові слова, покласифіковані з
урахуванням способів словотвору. Джерельною базою для укладання
словника слугували тогочасні газетні тексти, твори радянських
письменників, перекладні твори. Автор порівняв префікси і суфікси у
зібраних словах пожовтневої доби з описаними в працях: С. Смаль-Стоцький
і Ф. Ґартнер. Граматика руської мови (Відень, 1914), у підручнику
“Підвищений курс української мови” за ред. Л. Булаховського (1931), у
“Нормах української мови” О. Синявського, так Головатий зробив висновок
“про нові елементи в словотворчих засобах в мові пожовтневої доби”1.
Соціальну диференціацію ілюстрували статті про мову робітників
(Каганович Н. До вивчення робітничої мови // Мова робітника. – Харків,
1934; Невзорова В. Виробнича термінологія робітників ХПЗ. – Там само;
Веселовська З. Нарис фонетики і морфології робітничої мови. – Там само;
ненадрукована стаття О. Синявського: “На підступах до вивчення мови
робітників Донбасу”); про мову колгоспників (Дрінов М. Про мову
болгарських колгоспників УРСР // Мовознавство. – 1936. – № 8; Косенко Д.
Матеріали до вивчення мови колгоспного села // Мовознавство. – 1937. –
№ 12; Омеляненко І. Із спостережень над мовою колгоспного села //
Мовознавство. – 1938. – № 13-14).
3. Рецензії на дослідження представників зарубіжного та
українського мовознавства.
Крім праць, які популяризували та пропагували нову методику і
методологію аналізу, ще були рецензії, які теж розкривали критерії
тогочасного лінгвістичного аналізу.
1. Визнання немарксистського мовознавства “буржуазним”, “заснованим
на механістичних та ідеалістичних засадах”. Звідси неприйняття будь-якої
теоретичної спадщини минулого, в тому числі і В.Гумбольдта. (Якщо з
позицій сьогодення порівняти теорії Марра та Гумбольдта, то перша мала
аспектний характер, друга синтезуючий, всеохопний. Марр акцентував увагу
на соціальній природі мови, підводячи під неї усі інші аспекти вивчення,
мова зводилася до соціальних характеристик, а мовознавство поставало
соціологічною наукою; Гумбольдт створив же загальну концепцію мови, яка
дозволяла перейти до розуміння сутності мови як органічного цілого і на
1

Там само. – С. 85.
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певній стадії розвитку мовознавства виконувала функцію методології
мовознавства, а не часткових її методів1). Ідеї німецького вченого не
визнавали, тому що вони “були базою войовничого націоналізму в
українському мовознавстві”; “...саме він, Гумбольдт, своєю філософією
підпирав націоналістичні концепції в мовознавстві”2.
2. Вимога здійснювати мовознавчий аналіз з площини марксистської
лінгвістики, тобто враховувати марксистський погляд на розвиток
суспільно-економічних формацій. Пропагувалася праця не просто лінгвіста,
а “соціолога – мовознавця” (у рецензії: Халіфман. Е.К. Анрі Бош. “Народна
мова” (Граматика, синтакса й словник французької мови, якою розмовляє
народ у Парижі, з усіма висловами звичайного арго), Париж, 1928, 256 с.).
Подібна співпраця соціолога і лінгвіста була виразним прийняттям ідей
Марра: “Лінгвістичні висновки, які робить яфетидологія, заставляють її
рішуче сказати, що гіпотеза Енгельса про виникнення класів в результаті
розкладу родового ладу потребує серйозних поправок, але, що теж
зрозуміло, ці поправки повинен сформулювати не лінгвіст, а соціолог або
точніше, соціолог разом з лінгвістом. Мені здається, що яфетичній теорії
можна висунути тільки одну вимогу: у своїх основах, своїх загальних
передумовах вона повинна бути готова до такою сумісної праці саме з
марксистською соціологією”3.
3. Ревізія методологічних засад у працях представників французької
школи соціології мови з площини “нового вчення про мову” акад. Марра.
Ревізії зазнавали не тільки погляди, але й терміни, насамперед соціологічні.
Наприклад, термін “соціальний клас”, за Дюркгеймом (“творець
методологічної бази французької соціологічної лінгвістичної школи”) не мав
у значенні ознаки про капіталістичне суспільство як класове, Дюркгейм
ставив його в залежність від розвитку мислення, розуму, духу, тому воно для
нього інобуття духу; соціальне зводиться до колективно-психологічного.
Визнання факту боротьби між літературною і народною мовами лише в
психологічній площині, як це роблять прихильники західного мовознавства,
є помилкою: ігнорування категорій соціального класу, класової боротьби, а
звідси й властивостей мови, визначає хибну методологічну позицію
мовознавця4.
Французькі мовознавці визнавали непартійність науки, заперечували
революційні зміни в мові, хоча і визнавали її еволюційний розвиток – ці та
подібні ідеї зазнавали серйозної критики з боку марксистської науки взагалі і
Маррового вчення зокрема.
4. Дотримання ідеологічного виміру лінгвістичної теорії (“...автор не
подбав про те, щоб грунтовно вивчати це цілком нове для нього оточення в
1

Зубкова Л. Г. Общая теория языка в развитии. – М., 2003. – С. 21.
Рак Л., Василевський С. Спотворена історія мовознавства // Мовознавство. – 1934. – № 1. –
С. 77.
3
Марр Н.Я. Актуальные проблемы и очередные задачи яфетической теории. – М., 1929. –
С. 29.
4
Халіфман. Е.К. Анрі Бош. “Народна мова” (Граматика, синтакса й словник французької
мови, якою розмовляє народ у Парижі, з усіма висловами звичайного арго). – Париж, 1928. –
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його соціальних і виробничих відносинах і зв’язках, а обмежився фіксацією
безсистемно зібраних фактів... відсутня виробнича лексика і слова, зв’язані з
соціальним життям становлять мізерну кількість. Автор не може не
відзначити певної інтернаціоналізації мови. Даючи цілий ряд слів,
запозичених з різних мов, він не дає проте жодного слова, що перейшло до
французької з мови переможного пролетаріату СРСР. Такої самої тактики
замовчування дотримується він, аналізуючи мову політичну. Жодного
натяку на лексику, характерну для комуністичної преси. Класова функція
цієї тактики настільки ясна, що не вимагає певних пояснень”1).
5. Завдання мовознавчих праць повинні бути скеровані на розвиток
марксистського мовознавства, тому що інші підходи неприйнятні. Приписи
поширювалися на всі жанри праць (див., для прикладу, вимоги до
підручника: “Законна вимога до всякого підручника з історії мовознавства...
щоб матеріал був спланований відповідно до марксистського погляду на
розвиток суспільно-економічних формацій”)2. Якщо автори висловлювали
інші погляди, їх визнавали “фашистсько-націоналістичними”, див. рецезію
Халіфмана на працю Боша: “Коли зважати на фашистсько-націоналістичні
концепції Боша, які знайшли собі співзвучну методологію в буржуазному
мовознавстві, заснованому на ідеалістичних і механістичних засадах, коли
згадати класову спрямованість твору..., висока оцінка, яку дістав автор на
своїй батьківщині, стане для нас цілком зрозумілою, як зрозуміло для нас і
те, що єдине справжнє наукове дослідження різних соціальних верств
класового суспільства можливе лише на засадах марксистської
методології”3.
Інший приклад. Г. Данілов в праці “Краткий очерк истории науки о
языке” (М., 1931) критикував аспекти яфетичної теорії Марра: схематизацію
процесу розвитку людського мовлення, безпосереднє зведення цього
процесу до економіки, недостатність палеонтологічного методу, туманне і
недіалектичне представлення класової природи мови, відрив від сучасності.
Висновок рецензентів: Г.Данілов висвітлив “з буржуазних позицій цілий ряд
моментів, ставши апологетом Лукашевича, Поліванова, вдавшись до
ганебного способу в радянській науці – провокації щодо акад. Марра, з
ворожих позицій подавши зміст яфетичної теорії, ідеологічно вороже
оцінивши лінгвістичну спадщину класиків марксизму-ленінізму”4.
Вплив соціальної складової “нового вчення про мову” був тривалим. У
“Програмі для збирання матеріалів до діалектологічного атласа української
мови” 1948 р. її укладач, чл.-кор. АН УРСР Б. Ларін, зазначав: “Хоча мова
довше зберігає пережитки глибокої і найглибшої старовини, але і в ній
відбуваються все більш радикальні зміни. Для історії мови, для історії
культури нашого народу необхідно зібрати якомога більших мовних
старовинностей – цих живих свідчень про старовину. Але разом з тим ми
1

Там само.
Рак Л., Василевський С. Спотворена історія мовознавства. – С. 72.
Халіфман Е.К. Анрі Бош. “Народна мова” (Граматика, синтакса й словник французької
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4
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повинні якнайповніше відбити в наших записах і спостереженнях могутній
процес оновлення мови, витіснення старих (феодальних) діалектних
роздрібнень, впроваджування загальної національної мови – носія нової
соціалістичної культури. І це найважливіше завдання”1. Для українського
мовознавства це була актуальна програма наукового вивчення діалектів, що
передбачала обстеження в найближчому десятилітті 5-ти тисяч населених
пунктів Української РСР (2-х тис. шляхом експедицій, решта – анкетним
способом). Експіліцитно про соціальну діалектологію не йшлося, однак
широке документування сучасного стану говорів (на противагу підходу в
західноєвропейській лінгвістичній географії) дозволяло відображати та
фіксувати “не випадкові й мікроскопічно малі новини, а величезне за своїм
розмахом, глибоке і небувале в історії зрушення в ідеології і мові народних
мас”2. Цьому завданню сприяв врахований віковий чинник інформантів:
респондентами в кожному селі були дві особи із старшого покоління, одна із
представників середнього (вік селян 30-40 рр.) та молодшого (від
комсомольців та підлітків 12-15 рр.) поколінь. Професійний чинник не
враховувався. Важлива настанова – не обмежуватися архаїкою, а фіксувати
динаміку говорів, тому акцент на інформаторів – комсомольців, сільську
молодь.
Офіційний вплив “нового вчення про мову” на праці про українську мову
Марра тривав до 1950 р., часу засудження теорії на сторінках газети
“Правда” та у працях Й.Сталіна3.
Висновки. Соціологічна складова “нового вчення про мову” М. Марра
позначилася на працях про українську мову: а) змінилася тематика
досліджень (щодо попереднього етапу, який тривав до 1933 р.);
б) використовувалася нова методологія і методика аналізу, розроблена у
працях Марра – палеонтологічний метод, вчення класиків марксизмуленінізму про мову; в) простежувався корелятивний зв’язок між мовними та
суспільними змінами в семантиці, при вивченні питань лексики, словотвору,
фонетики, культури мови, діалектології, у дидактичних працях; г) змінилися
критерії лінгвістичних рецензій, основним завданням яких стала ревізія
попереднього мовознавчого досвіду та отриманих результатів з позиції
маррівського вчення, що було нав’язане ідеологічно як безальтернативна
концепція мови; ґ) пропагувалася праця соціолога та лінгвіста, а не лінгвіста
(під кутом взаємодії мовознавства з марксистською соціологією).
Соціологічна складова “нового вчення про мову” М. Марра насадила
розуміння мовознавства як соціологічної науки, що має виразну ідеологічну
спрямованість.
Соціологічний підхід до мови в мовознавчих працях за межами
радянської України мав інші ознаки.

1
Ларін Б.О. Програма для збирання матеріалів до діалектологічного атласа української
мови. – К., 1948. – С. 114.
2
Там само. – С. 117.
3
Сталін Й. Збірник статтей і промов. – Харків; Одеса, 1950.
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Мех Н.О. (Київ)
ЦІННІСНО-ОЦІННА ВІСЬ У ПРОЦЕСІ
ПІЗНАННЯ
У статті зроблено спробу проаналізувати реалізацію категорії оцінки у
мовній картині світу зокрема, а також у науковій картині світу загалом.
Подано характеристику такого поняття як цінності. Висвітлено проблему
зв’язку цінностей та оцінки.
Свій ціннісний світ людина вибудовує в процесі предметно-практичної
діяльності. А будь-який акт діяльності включає в себе ідеальний момент, під
час якого складається задум дії, її ідеальна мета, план реалізації, а також
життєвий смисл цієї діяльності, загалом те, задля чого здійснюється вся дія.
Саме цей момент діяльності і характеризує категорія цінності. Процес
пізнання розвиває ціннісно-смислову сферу, тобто систему ціннісних
поглядів та оцінок, що втілюються у смислах, які є супутниками суспільної
поведінки, діяльності й вчинків загалом. Адже “система цінностей – це та
ланка, яка об’єднує суспільство та особистість, задіюючи її до системи
соціальних відносин”1, а отже, визначає індивідуальне творення, пізнання і
сенс життя.
Проблема оцінки є надзвичайно актуальною сьогодні. Дослідження
категорії оцінки цікавить науковців різних галузей – філософії, психології,
логіки та лінгвістики. Погляди на дану проблему проілюстровано в
перелічених нижче роботах2, хоча існує і значна кількість невирішених
питань у межах загальної проблеми, яким присвячена стаття.
1

Тюрина В.А., Научитель Е.Д. Ценностные ориентации. – К., 1998. – С. 3.
Арутюнова Н.Д. Аксиология в механизмах жизни и языка // Проблемы структурной
лингвистики / АН СССР Ин-т рус. Языка: Отв. Ред. В.П. Григорьев. – М., 1984; Арутюнова Н.Д.
Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М., 1988; Гуменюк О.Є. Психологія
впливу. – Тернопіль, 2003; Діденко В.Ф. Філософія: проблеми, категорії, теорії. – К., 1996;
Ивин А.А. Основания логики оценок. – М., 1970; Карасик В.И. Язык социального статуса. – М.,
2002; Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості. – К., 1998; Колшанский Г.В. Соотношение
субъективных и объективных факторов в языке. – М., 1975; Космеда Т. Аксіологічні аспекти
прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки. – Львів, 2000; Краус З. Нігілізм
сьогодні, або терплячість світової історії. – К., 1994; Лазарук А. Розвиток ціннісно-смислової
сфери особи за модульно-розвивального навчання // Психологія і суспільство. – 2002. – № 3-4. –
С. 170-186; Лазарук А. Цінності людини у науково-психологічному осмисленні // Психологія і
суспільство. – 2003. – № 2. – С. 20-38; Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и
динамика смысловой реальности. – М., 1999; Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное
понятие: опыт многомерной реконструкции // Вопр. философии. – 1996. – № 4. – С. 15-26;
Паршин Б.П. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике ХХ века //
Вопросы языкознания. – 1996. - № 2. – С.19-28; Потебня А.А. Мысль и язык // Потебня А.А.
Слово и миф. – М., 1989; Пристенский В.Н. Философия. – Воронеж, 2001; Приходько Г.І.
Когнітивно-прагматичний потенціал оцінки в мові // Актуальні проблеми менталінгвістики: Зб.
статей за матеріалами ІІІ-ї Міжнародної наук. конф. у двох частинах. – Черкаси, 2003. – Ч. І. –
С. 201-208; Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики. – К.,1988;
Сагатовський М.І. Цінності і роль їх у житті суспільства і людини // Філософія: Підруч. / За ред.
Г.А. Заїченка та ін. – К.,1995. – С. 424-435; Тараненко А.В. Языковая семантика в ее
2
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Метою статті є поглиблення вже відомих теоретичних підходів до аналізу
категорії оцінки у науковій картині світу загалом та у мовній картині світу,
зокрема, а також висвітлення проблеми зв’язку цінностей та оцінки в
процесі пізнання.
Процес орієнтації на цінності пов’язаний з оцінкою. Оцінка – це сам
процес і логічно втілений в оціночному судженні наслідок, усвідомлення
позитивної чи негативної значущості будь-яких явищ природи, витворів
праці, форм виробничо-трудової діяльності, суспільно-історичних подій,
суспільно-політичних утворень, моральних вчинків, творів мистецтва,
здобутків пізнання для задоволення людських потреб, інтересів, цілей
суб’єкта1.
Спираючись на досвід оцінок (тобто оцінок явищ, які вже відбулися),
суб’єкт має змогу оцінювати за аналогією наявні у нього можливості
подальшої діяльності і поведінки.
Хотілося б підкреслити, що категорія цінності – предмет дослідження
майже всіх суспільно-гуманітарних наук, а тому є універсальною та
міждисциплінарною. Зокрема, як було зазначено вище, у філософії проблема
людських вартостей розроблялася в окремому розділі – аксіології, що
систематизує філософсько-теоретичне знання про цінності, тенденції і
закономірності їх розвитку2, а в психології виокремлюється окрема галузь –
аксіопсихологія, яка обстоює “філософську категорію духу крізь потенціал
людської активності, онтологічним носієм котрої є особистість як духовний
суб’єкт, а його головним атрибутом виступає ціннісно-смислова
свідомість”3. Однак незважаючи на різноманітне обґрунтування вартісної
проблематики, “спостерігається взаємозаміна, неадекватне вживання та
недиференційованість понять “цінності”, “норми”, “смисли” і “ціннісні
орієнтації”4.
Найдоступніша ідея виголошує: цінність – це “те, що люди цінують”5.
Інакше кажучи, вартості – засада вибору суб’єктом цілей, засобів, наслідків
та умов діяльності, внаслідок якого отримують відповідь на запитання: “В
ім’я чого здійснюється окрема конкретна діяльність?”6
Поняття “ціннісні орієнтації” відображає зміст складного соціальнопсихологічного феномену, котрий характеризує спрямування і зміст
активності особистості, є складовою частиною системи відносин, визначає
загальний підхід людини до світу і себе самої, нарешті, надає сенсу і
динамических аспектах: Основные семантические процессы. – К., 1989; Тугаринов В.П. Избр.
филос. труды. – Л., 1988; Тюрина В.А., Научитель Е.Д. Ценностные ориентации. – К., 1998;
Філософія: Навч. посіб. / За ред. І.Ф. Надольного. – К., 2002; Чудновский В.Э. Смысл жизни:
проблема относительной эмансипированности от «внешнего» и «внутреннего» //
Психологический журнал. – 1995. – Т. 16. – № 2. – С. 15-25.
1
Філософія: Навч. посіб. / За ред. І.Ф. Надольного. – К., 2002. – С. 247.
2
Діденко В.Ф. Філософія: проблеми, категорії, теорії. – К., 1996.
3
Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості. – К., 1998. – С. 8-9.
4
Лазарук А. Розвиток ціннісно-смислової сфери особи за модульно-розвивального навчання
// Психологія і суспільство. – 2002. – № 3-4. – С. 172.
5
Тугаринов В.П. Избранные философские труды. – Л., 1988. – С. 261.
6
Сагатовський М.І. Цінності і роль їх у житті суспільства і людини // Філософія: Підруч. /
За ред. Г.А. Заїченка та ін. – К.,1995. – С. 426.
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значущості особистісним позиціям, поведінці, вчинкам. Сукупність
зазначених орієнтацій має багаторівневу структуру, на вершині якої
перебувають цінності, пов’язані з ідеалами і життєвими цілями особистості1.
Встановлено,
що
“онтологічною
одиницею
аксіопсихіки
є
міждисциплінарне поняття “цінність” та його психологічний еквівалент –
“смисл”2, або “сенс як індивідуальне самопрезентування вартостей у
свідомості індивіда”3. Останній залишає за собою значення життєвого
орієнтира, фундаментальної характеристики, що репрезентована у
смислоспрямуванні людського буття. Смисл інтерпретується як “ідея, котра
містить мету життя людини, привласнена нею і відіграє роль вартості
надзвичайно високого гатунку. Причому настільки високого, що втрата
смислу буття може призвести до рішення особи покінчити із своїм
існуванням на землі”4.
Реальна дійсність, звичайно, виражається через мовну дійсність. Події
відбуваються в часі, а час традиційно уявляється у вигляді тріади: минуле,
теперішнє, майбутнє. Плин часу можна зобразити у вигляді послідовної
зміни дискретних станів світу. Кожен стан світу – це своєрідна крапка на осі
часу. Цей стан завжди відповідно оцінюється. Отже, з категорією часу
найтісніше пов’язана категорія оцінки5.
На думку Б. Паршина, “...підбиття підсумків ХХ століття в лінгвістиці –
це роздуми про добру половину шляху її розвитку. За загальною думкою, з
середини 1970-х рр. процес перетворень в науці набув нової динаміки, що
описується як “вихід за межі речення”, “формування прагматичної
парадигми”, “когнітивна революція”, “комунікативно-дискурсний підхід”
тощо.
Велика кількість подібних констатацій мала б наводити на гідну
“ювілейного” контексту думку про те, що в своє третє тисячоліття
лінгвістика знову вступає радикально перетвореною...
Панівна тенденція в усвідомленні змін, що відбуваються сьогодні в
мовознавстві, полягає у розгляді їх як певного єдиного комплексу”6.
Т.Космеда вважає, що до “згаданого єдиного комплексу слід віднести
зародження нових лінгвістичних напрямів, проблеми котрих розміщені на
межі кількох гуманітарних наук. Крім того, подібні проблеми формують
здебільшого питання, що вимагають всебічного, комплексного і глибшого
вивчення. До них, очевидно, слід віднести і такі, що пов’язані з аксіологією,
– це передусім аксіологічні аспекти прагмалінгвістики... В центрі уваги –

1

Гуменюк О.Є. Психологія впливу. – Тернопіль, 2003. – С. 200.
Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості. – К., 1998. – С. 39.
3
Лазарук А. Цінності людини у науково-психологічному осмисленні // Психологія і
суспільство. – 2003. – № 2. – С. 25.
4
Чудновский В.Э. Смысл жизни: проблема относительной эмансипированности от
«внешнего» и «внутреннего» // Психологический журнал. – 1995. – Т. 16. – № 2. – С. 15-16.
5
Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії
оцінки. – Львів, 2000. – С. 7.
6
Паршин Б.П. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике ХХ
века // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2. – С. 19-20.
2

100

Україна – мова

категорія оцінки як одна з основних семантичних, когнітивних, логічних
категорій”1.
Зауважимо, що категорія оцінки розглядалася спочатку у філософії як
категорія мислення і лише пізніше – як категорія мови. Логіки під оцінкою
розуміють таку думку про предмет, що виражає його характеристику з
огляду на категорії цінності2. “Під цінністю розуміють усякий предмет
певного зацікавлення, бажання, прагнення тощо”3.
О.О. Потебня розумів, що вся мовна картина світу пронизується
категорією оцінки, яка може бути об’єктивною і – частішне – суб’єктивною.
У своїй праці “Думка й мова” з цього приводу він писав: “Якщо, з одного
боку, при протиставленні мовлення і розуміння мова є посередником між
людьми і сприяє досягненню істини в суто суб’єктивному колі людської
думки, то, з іншого боку, вона (мова) є середньою ланкою між світом
предметів, які пізнаються, і особою, що здійснює це пізнання, і у цьому
сенсі поєднує у собі об’єктивність і суб’єктивність”4.
Підкреслюючи, що ми сприймаємо світ у вигляді об’єктивної чи
суб’єктивної його оцінки, О. Потебня наголосив: “…антиномія
суб’єктивності й об’єктивності виявляється не тільки в тому, що мова взагалі
слугує посередником між особою і світом, але й в тому, як саме вона змушує
людину засвоювати цей світ: у розмаїтті чуттєвих вражень думка відкриває
законність, що узгоджується з формами нашого духу, і є пов’язаною з нею
(мовою) чарівністю зовнішньої краси”5.
Про реалізацію категорії оцінки у мові О. Потебня пише так: “У даних
загального чуття, як і смаку, нюху та ін., помітними є два боки:
1) враження від властивостей, які ми приписуємо зовнішнім предметам і
власному тілу,
2) оцінка значень цих вражень для нашого індивідуального буття,
почуття задоволення / незадоволення, що відчувається з їх приводу”6.
Мета слова (тексту), за О. Потебнею, – змусити оцінювати його зміст,
створити відповідний “суб’єктивний настрій”.
Оцінка – це “найбільш яскравий представник прагматичного значення”7.
Оціночне значення моделюється за допомогою кваліфікативної структури,
яка включає оціночну шкалу, оціночний стереотип, об’єкт та основу оцінки,
суб’єкт оцінки, оціночні модуси, аксіологічні предикати, мотивування
оцінки.
Суб’єктом оцінки є особа або суспільство загалом.
Об’єктом оцінки виступає будь-який об’єкт, що потрапляє у природний
клас порівняння за своєю звичною або можливою діяльністю.
Оціночна шкала розташована в діапазоні між знаками оцінки (+) та (–).
1
Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії
оцінки. – Львів, 2000. – С. 8.
2
Ивин А.А. Основания логики оценок. – М., 1970. – С. 11.
3
Там само. – С. 12.
4
Потебня А.А. Мысль и язык // Потебня А.А. Слово и миф. – М., 1989. – С. 41.
5
Там само. – С. 43.
6
Там само. – С. 71.
7
Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М., 1988. – С. 5.
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Оціночні стереотипи мають стандартний набір ознак. Наприклад,
типовий політичний діяч займає зголошувану позицію, має велику
зарозумілість та безчесний. Відповідно, поганий політик – той, хто не вміє
йти на компроміси, чесний політик – той, хто настільки чесний, наскільки
можуть бути чесними політики.
Оціночні модуси представляють собою варіанти модально-оціночної
єдності та виражаються через аксіологічні (ціннісні) предикати: “Я радий /
щасливий / сподіваюсь / боюсь / шкодую, що питання вирішено”.
Оціночне мотивування знаходиться за межами мови у традиційному її
розумінні1.
Класифікація оціночних значень є класифікацією сфер оціночної
поведінки людей. У монографії Н.Д. Арутюнової “Типи мовних значень:
Оцінка. Подія. Факт” наводиться наступна класифікація приватнооціночних
значень: сенсорно-смакові (“духмяний”), психологічні (“захоплюючий”),
естетичні (“потворний”), етичні (“добрий”), утилітарні (“шкідливий”),
нормативні (“правильний”), телеологічні (“ефективний”)2.
Оцінка охоплює в мові широкий діапазон мовних одиниць різних рівнів,
дослідження яких становить особливий інтерес на сучасному етапі розвитку
лінгвістики, коли проблема співвідношення і взаємодії семантики та
прагматики стала однією з центральних. Сутність категорії оцінки
пояснюється теорією ціннісної спрямованості людської свідомості, а коло її
характеристик обіймає все те, що задано фізичною й психічною природою
людини, її буттям і відчуттям3.
Оцінювання виступає різновидом пізнавальної діяльності, адже в
гносеологічному плані будь-який пізнавальний акт виражає ставлення
суб’єкта до об’єкта, тобто містить акт оцінки4.
На думку Г.В. Колшанського, проведена суб’єктом розумова операція
над предметом висловлювання (сприйняття, розуміння, узагальнення,
висновок тощо), являє собою собою оцінку в найбільш широкому її
розумінні”5.
Г.І. Приходько відзначає, що аксіологічна поняттєва категорія оцінки
становить результат синтезу оцінної діяльності суб’єкта. Ця діяльність
ґрунтується на цінності предмета чи явища, має об’єктивний характер, але в
той же час завжди включає певну частку суб’єктивності, яка зумовлена
індивідуальними особливостями сприйняття предметів або явищ, що
знаходять своє відображення у відмінностях схвалення / несхвалення
суб’єктом об’єкта оцінки. “Мовний аспект цієї аксіологічної реальності
прийнято трактувати як особливу категорію – категорію оцінності. Оцінність
1

Карасик В.И. Язык социального статуса. – М., 2002. – С. 231.
Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М., 1988. – С. 75-76.
3
Арутюнова Н.Д. Аксиология в механизмах жизни и языка // Проблемы структурной
лингвистики / Отв. ред. В.П. Григорьев. – М., 1984. – С. 5.
4
Приходько Г.І. Когнітивно-прагматичний потенціал оцінки в мові // Актуальні проблеми
менталінгвістики: Зб. статей за матеріалами ІІІ-ї Міжнародної наук. конф. у двох частинах. –
Черкаси, 2003. – Ч. І. – С. 201.
5
Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. – М., 1975.
– С. 142.
2
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як мовна категорія, що спирається у своїй семантиці на аксіологічну
категорію оцінки, з формального боку являє собою вираження за допомогою
різнорівневих мовних засобів узагальненого інваріантного значення
схвалення / несхвалення кого-небудь або чого-небудь.
Ми вважаємо, що як і кожна мовна категорія, оцінність має свої
параметри або сутнісні характеристики: 1) універсальність; 2) інваріантність;
3) диференційованість; 4) здатність створювати діади й тріади в системі
мови; 5) лабільність; 6) динамічність; 7) креативність”1.
На думку Г.І. Приходько, статус оцінності можна визначити у такий
спосіб: оцінність – це загальні поняття про добро та зло, які
використовуються
в
процесі
пізнавальної
активності
людини,
віддзеркалюють найбільш істотні зв’язки об’єктивної реальності й
виражають ціннісне ставлення індивіда до навколишнього світу.
Окрім зазначених сутнісних характеристик, їй притаманні ще й такі, як:
1) особлива форма відношення людини до довкілля;
2) регулятор поведінкової активності індивіда, соціального суб’єкта;
3) “схоплювання” синтезування єдності сутності в різноманітті
(сигніфікативна функція);
4) установлення демаркації між якісно різними атрибутами соціального
буття людини (добром і злом, прекрасним і потворним, істиною і неправдою,
тощо);
5) форма пошуку істинного знання, істини власного існування людини;
формування ідеалів, норм співіснування в суспільстві;
6) здійснення інтегруючої функції в соціумі2.
Перераховані вище параметри свідчать, що оцінка є наслідком осмислення і
відображення дійсності через призму сприйняття їх людиною.
Будь-яка оціночна кваліфікація містить дані про суб’єкт оцінки. Якщо
суб’єкт оцінки вступає у суперечність з переважаючою думкою суспільства, то
на перший план виступає автохарактеристика суб’єкта. Наприклад: “Який же ти
злодій? Ягня ти, а не злодій”. В умовах контрастування слово “злодій” втрачає
пейоративне значення, і адресат осуджується не за порушення норм, а за
неспроможність, погане або слабке виявлення якостей. Етична характеристика
замінюється онтологічною. Онтологічна характеристика також може
замінюватися етичною. Негативно оцінюючи те, що в суспільстві вважається
нейтральним, суб’єкт оцінки виносить оцінку нормам суспільства. Так, слово
“моноглот”, людина, яка володіє однією мовою, немає негативної оцінної
конотації. Але потрапляючи в особливі контекстні умови, це слово набуває
додаткового пейоративного смислу “зухвалий невіглас”. Осуджуючи моноглотів,
автор встановлює моральну вимогу: “Не можна замикатися лише у своїй
культурі та в своїй мові”3.
В. Русанівський наголошує, що “крім суспільно усвідомлених моментів
суб’єктивної оцінки, які переростають у нові значення існуючих слів або ж

1
Приходько Г.І. Когнітивно-прагматичний потенціал оцінки в мові // Актуальні проблеми
менталінгвістики: Зб. статей за матеріалами ІІІ-ї Міжнародної наук. конф. у двох частинах. –
Черкаси, 2003. – Ч. І. – С. 204.
2
Там само. – С. 205.
3
Карасик В.И. Язык социального статуса. – М., 2002. – С. 253.
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стають основою сталих порівнянь і фразеологізмів, існують суто індивідуальні
специфічні вживання того чи іншого слова, що виникають на базі суб’єктивної
оцінки предмета, позначуваного словом, або внаслідок суб’єктивного розуміння
внутрішньої форми слова”1.
Вчений робить висновок, що взаємодія об’єктивних і суб’єктивних факторів
у розвитку семантики слова “розпочинається з індивідуального, зумовленого
життєвим досвідом людини конотативного моменту або із своєрідного розуміння
внутрішньої форми слова, продовжується в суспільному усвідомленні
суб’єктивної оцінки і в розвитку нового мовного значення”2. Цим починається
новий етап вивчення категорії оцінки в українському мовознавстві – актуалізація
уваги на вивченні її функціонального аспекту3.
А. Тараненко, працюючи в аспекті функціональної семасіології, зосереджує
свою увагу на типах модальної метафори, механізм утворення якої мотивується
категорією оцінки, описує процес абстрагування емоційних, спонукальних,
оцінних та інших обертонів лексичного значення (інтер’єктивація, утворення
оцінних значень). Він наголошує, що “певні емоційно-експресивні, оцінні та
інші обертони як структурний компонент лексичного значення формуються на
підставі того стабільного зв’язку, суміжності у свідомості мовця, поняття у
цілому й того чи іншого почуття, оцінки, волевиявленого реагування тощо, що з
ним асоціюються”4.
На думку вченого, розвиток оцінного значення в лексичних одиницях
залежить від різного гатунку ознак, як-от: фізичних, соціальних, психічних, але
спочатку це оцінне значення “не виділяється в чистому вигляді, але тільки як
компонент у структурі переносного значення слова”5.
Т. Космеда у своєму науковому дослідженні “Аксіологічні аспекти
прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки” зазначає, що
категорія оцінки в українському мовознавстві має давню традицію опрацювання,
що активізувалася в ХХ ст.:
до 50-х років активніше розробляється проблема вияву категорії оцінки на
лексичному рівні;
у 60–70-ті роки посилюється вивчення реалізації оцінки на словотвірному
рівні;
у 70–90-ті роки спостерігаємо поширення функціонального підходу до
вивчення категорії оцінки.
Цей період триває і досі6.
Отже, всі сприймані людиною явища довкілля у нашій свідомості мають
цінність, тобто їх можна оцінити. Оцінювання виступає як невід’ємний
компонент пізнання, в основу якого покладено ціннісний підхід до явищ
природи і суспільства, без якого неможливі ні діяльність, ні саме життя людини
як істоти, що має різноманітні потреби, інтереси і цілі.
1

Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики. – К.,1988. – С. 59.
Там само. – С. 60.
3
Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії
оцінки. – Львів, 2000. – С. 116.
4
Тараненко А.В. Языковая семантика в ее динамических аспектах: Основные семантические
процессы. – К., 1989. – С. 103.
5
Там само. – С. 104.
6
Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії
оцінки. – Львів, 2000. – С. 118.
2
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Москалюк В.М. (Луганськ)
МОВА ЯК ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН
СВІТОСПРИЙНЯТТЯ НАЦІЇ
У
статті
досліджується
мова
як
естетичний
феномен
світосприйняття нації. Автор переконаний, що мовленнєвий досвід народу –
це його важливе культурне надбання, яке треба добре оберігати.
Сьогодні в Україні відбувається ситуація, про яку з упевненістю можна
сказати, що ми будуємо Україну і водночас українців. Чи не найголовнішим
чинником у цьому процесі є мова, котра являє собою не лише одну з
пасивних репрезентацій свідомості особистості як такої, а є могутнім
самовиявом людини на цій землі. Саме через мову ми здатні усвідомлювати
себе і навколишній світ. Мова створює те світове інформаційне середовище,
поза яким особистість не здатна до інтелектуального зростання.
Мовою будується концептосфера світосприйняття народу, нації,
особистості, той світ світоглядних понять, що міститься у мовних знаках.
Поняттєва категорія концептосфери була введена в науку академіком
Д.С.Лихачовим: «Сукупність стійких концептів створює концептосферу
мови, є стислим, «алгебраїчним» вираженням усієї культури нації”1. У
концептосфері здійснюється особлива форма пізнання дійсності через
концепти, встановлені особистістю. Слово, зафіксоване словником у його
певному, загальновідомому значенні, як концепт може набувати іншого
змісту і створювати нові поняття, пов’язані з індивідуальними уявленнями
суб’єкта висловлювання, його мовленнєвими особливостями. Наприклад, у
таких концептах, як «Україна», «народ» відбивається об’єктивна інформація
про Українську державу й українців, їхній національний склад характеру,
риси ментальності тощо. Разом з тим, у наведених концептах міститься й
індивідуальна, суб’єктивна оцінка цих понять, обумовлена ситуацією
спілкування, особистими поглядами індивіда, його розумінням
обговорюваної проблеми. Концептосфера – це певне «небо ідей», створене
особистістю, вираження її внутрішньої сутності. Ось чому такого
величезного значення у формуванні національної естетичної свідомості
набуває мова.
Саме в мові відбивається український світогляд, національна ідея
українства. Хоча те, що ми називаємо національною ідеєю лише почасти
може бути втілене у слові, бо в національній ідеї криється не стільки думка,
скільки почуттєве одушевлення, певний екстаз душі й духу народу.
Ми, освітяни, люди, які працюють у сфері навчання й виховання
громадян України, маємо, залишаючись українцями, зберегти наше
українство, тобто нести молодому поколінню духовність, скарбницю нашої
1
Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия РАН ОЛЯ. – М., 1993. – Т. 52. –
№ 1. – С. 3.
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історії, українську ментальність, що поєднує в собі віковічні істини
християнства з сердечністю, щирістю, просвітленою почуттєвістю.
Усвідомлення Логосу для українства – не що інше, як усвідомлення
Божества, тому мова як естетичний феномен посідає у свідомості українців
первинне значення.
Естетика слова не може сприйматися відокремлено від носія цього слова
– людської особистості. Слово розкривається через особистість і в
особистості. Засвоєння Логосу завжди пов’язане з напруженою внутрішньою
боротьбою, своєрідним духовним подвигом особистості, що визволяє
приховані сили і резерви духу. В Україні завжди існувала традиція
шанування слова як первинного початку, без якого не уявлялося саме життя
людини.
Конотативність слова безпосередньо пов’язана з естетичною свідомістю,
вона базується на асоціативному, почуттєвому, смисловому, контекстовому
навантаженні слова. Можливо, у самій мові міститься дещо більше за неї
саму. Те, що не підлягає рефлексивному самозвітуванню, що, подібно до
сингулярного ядра, збирає енергію всіх інших інтенцій і водночас сягає
глибин реальності, що є трансцендентним по відношенню до мови. Питання
матеріального та інтенціонального у мові не втратить своєї гостроти тому,
що сутність людини в її естетичній свідомості складається, зокрема, з
потреби в сакральному: у переживанні явищ, котрі онтологічно випереджали
б її, таким чином обґрунтовуючи й визначаючи її власне існування. У
випадку, коли особистість не знаходить явищ, котрі давали б змогу їй
пережити досвід сакрального, вона починає будувати, конструювати заміну
цим явищам. Проте сакральне як породження естетичної свідомості, на те й
сакральне, що не підлягає конструюванню. Воно дається, дарується
людській особистості. Можливо, здатність до сакрального відчуття
об’єктивного світу, до сакральності самої свідомості притаманна лише
людині, дарується людству так, як даровано нам мову.
Матеріалізована словом естетична свідомість у самій основі своєї
матеріальності створює вже інше знакове середовище, розчиняється в ньому,
щоб у його самостиранні мали змогу окреслитись і набути значення інші
слова, інші уявлення, породжені нею. Саме тому кожна національна
культура має свій масштаб семіотично засвоєних площин. Феномен мови для
людства полягає в тому, що вона являє собою і породжуючий людську
особистість початок, і навколишнє середовище, тобто мова є тією точкою
відліку, з якої починається сама людина у невизначеності її проявів і
незбагненності її свідомості. Лише високорозвинена особистість, здатна до
осмислення естетичних значень, спроможна систематизувати їх у своїй
свідомості, коли крізь ці знаки проступає всеохватне позазнакове Слово.
Естетична свідомість дає змогу індивіду відчути те, що знаходиться у
потенційному полі означеного. Лавини енергій і смислів слова, що
відкриваються людині завдяки роботі естетичної свідомості, завдяки її
почуттєвості – поглиблюють горизонти розуміння, розширюють поле
світосприйняття, піднімають на новий, якісний ступінь наш інтелект та
інтенційну сутність.
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Неможливо навіть уявити народ без національної мови: народу, який не
виявляється у світі через мову, бракує самого себе. Дане положення
спростувати неможливо. Завдяки мові у сферу естетичного осмислення були
введені проблеми ідеології й політики, ці найвищі прояви суспільного життя.
Національний початок безпосередньо впливає на саму структурну будову
естетичного світосприйняття людей тієї чи іншої національності, на склад
їхньої думки, тому не підлягає сумніву твердження того, що рідна мова,
якою ця думка висловлена, є самобутньою і неповторною. «Оскільки людина
з самого раннього дитинства починає говорити на своїй рідній мові, то в
силу цього, непомітно для самої себе, вона починає поступово засвоювати
навички, склад і характер думки, у цій мові закарбований і виявлений»1.
Сама мова України сповнена первісною поезією та абстракціями, здатних
викликати конкретні відчуттєві враження. Одухотворена сила слів, їх
пластика свідчить про міфологічність свідомості українства, природну
емоційність: степ стелиться, дорога біжить, хатки виглядають, сонце лягає
спати тощо. Ми спостерігаємо зчеплення естетичних образів, закладене у
самій основі нашого мислення. Для української мови характерною є заміна
абстрактної інформації, що не викликає конкретного відчуття, не збуджує
уявлень, інформацією, у якій поєднується почуттєве та інтелектуальне,
суб’єктивне й об’єктивне. У цьому – основна прикмета естетичного бачення
світу нашим народом. Тому замість слова опівночі Т.Г.Шевченко подає
часові образи «ще треті півні не співали», «ніхто ніде не гомонів». Так поет
репродукує вираз почуттєвими образами, комунікативна і пізнавальна
функція яких посилюється естетичною.
Слово, яким володіє людина як мовленнєва істота, має феноменальну
здатність «апелювати до всіх замислів»2, тоді як моделювання звуків у
музиці апелює тільки до слуху, а живопис – до зору. Ця універсальність
забезпечує мові всеосяжність її естетичної функції. Художня мова творів
Т.Г.Шевченка перетворює абстрактні поняття на пластичні за допомогою
зорових, слухових, дотикових, смакових та інших образів. Кожне слово
поета є емоційним образом, повним руху, оцінки, трагізму, соціальної
контрастності й інформативності: «Як билина підкошена, Ярина
схилилась»3; «І головня уже не тліла, і попіл вітром рознесло. Билини навіть
не осталось»4; «Не жди весни святої долі! Вона не зійде вже ніколи Садочок
твій позеленить!»5. Усіма головними творами Т.Шевченко чи не перший в
українській літературі виходить на поле вічних проблем і останніх питань,
виводячи естетичне світобачення українців як нації на світовий простір.
Молитовний ключ поезії Кобзаря сумірний з ладом душі українського
народу, його спраглої любові до правди і добра. У суперечностях
національного буття ця душа часто захмарена й збурена, але все ж тяжить вона

1
Ершов М.Н. Влияние личности філософа на философское построение // На переломе.
Философские дискуссии 20-х годов. – М.: Изд-во политический литературы, 1990. – С. 104.
2
Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості. – К.: Рад. письменник, 1969. – С. 162.
3
Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: В 6-ти т. – К.: Рад. письменник, 1963. – Т. 1. –
С. 281.
4
Там само. – Т. 2. – С. 87.
5
Там само. – С. 407.
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до «тихого раю» Шевченкових образів України і в цьому тяжінні – велич
трагічного простору становлення української нації, української культури.
Націю складають окремі індивіди, представники певного народу. Зі смертю
кожної людини ця цілісність нації порушується, зменшується. Проте нація як
утворення не вмирає. Отже, існує певне ядро, серцевина, що дає змогу нації
жити у віках, перетворюючи навколишнє згідно з власним світосприйняттям.
Можна припустити, що, окрім інших чинників, це мова нації, яка є її осмисленим
світобуттям, врешті-решт її долею у безперервності світобуття. Для людини
немає інших смислів, окрім тих, що осмислені мовною логосферою. Ось чому
будова мовних семіотичних конструкцій безпосередньо впливає на формування
національної естетичної свідомості, психології людини, визначальних рис її
менталітету, національний склад характеру, темпераменту, стиль мислення
тощо.
Мовленнєвий досвід народу – це його культурний досвід. Він складається з
лінгвокультурного осмислення дійсності і лінгвокультурного її конструювання.
Динамічний розвиток естетичної семіосфери сучасного соціокультурного
середовища доводить недостатність застосування формально-логічних мовних
схем і потребує подальшого копіткого дослідження процесу мовотворення.

Погрібний А.Г. (Київ)
МОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА
Й УКРАЇНСЬКА СУЧАСНІСТЬ
Статтю присвячено дослідженню лінгвістичних праць І.Я. Франка.
Розглянуто його вплив на розвиток української літературної мови, позицію
письменника у дискусії щодо окремішності української мови, вирішення
І.Я. Франком питання про феномен рідної мови.
Вагомою частиною спадщини І. Франка, найбільшого в українській
історії універсаліста, є його лінгвістичні праці, що їх нараховується понад
двадцять назв. З-поміж них такі відомі, як “Літературна мова і діалекти”,
“Двоязичність і дволикість”, “Причинки до української ономастики”,
“Етимологія і фонетика в южноруській літературі” та ін. Гостре викриття
політики зросійщення, що її здійснював на підросійській Україні царат,
боротьба проти насаджуваного москвофілами в Галичині “язичія”,
розвінчування тих, хто заперечував самостійність українського етносу та
української мови, ствердження тези про пов’язаність денаціоналізації з
деморалізацією, – такі основні акценти Франкових виступів про мову.
Характерна їх особливість – розгляд мовних питань у практичній площині,
позбавленій псевдовченості й схоластики (“граматики, – погоджувався він з
одним польським інтелектуалом, – то грабарі живої мови”), що яскраво
бачимо з його ставлення до суперечки на тему окремішності української
мови. Як доводив письменник, на спростування тези, нібито українська мова
– діалект, не варто витрачати енергію, адже головним аргументом тут має
бути той, наскільки здатна мова виконувати повноту своїх функцій. Останнє
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ж, на переконання І. Франка, залежить від того, наскільки розвинули її
інтелектуали. – Діалект? – перепитував письменник і відповідав: – А ми його
надишем Міццю духу і огнем любови І нестертий слід його запишем
Самостійно між культурні мови, – що, власне, і виконував власною
творчістю І. Франко. То ж коли, звертаючись до України, він висловлював
переконаність у тому, що – прийде час І ти огнистим видом Засяєш у народів
вольнім колі, – то зрозуміло, що це сказано письменником і про українське
слово, яке також має сяяти “огнистим видом” у своїй країні, почуватися
“хазяїном домовитим” у “своїй хаті” і на “своїм полі”. Кажучи про внесок
І. Франка в розвиток української літературної мови, найперше слід
акцентувати на унікальній його ролі в досягненні нею тієї якості, яку варто
позначати як якість її соборності. Актуальність цього акценту полягає в
тому, що не без впливу різних інсинуацій, активно розповсюджуваних у наш
час політичними діячами імперсько-шовіністичного штибу, уявлення
широкого загалу про те, як формувалася сучасна українська літературна
мова та що вона собою являє, характеризують значна приблизність, а то й
спотвореність, причому особливо це стосується сприйняття наявного у ній
“галицького” компонента. Прикладів настороженості, а то й нетерпимості у
ставленні до нього маємо безліч, до того ж, іноді й з боку людей, позитивно
наставлених до своєї мови. Немало хто, і то не тільки на побутовому рівні,
не розуміє, що літературна мова є і має бути спільною для всієї України,
незалежно від діалектних відмінностей, тобто має бути однаково зрозумілою
полтавцеві й гуцулові, поліщукові й буковинцеві, слобожанину і
закарпатцеві. Не всі розуміють і те, що не варто шукати якийсь край, у якому
сучасна наша літературна мова повсюдно звучала б у чистому вигляді, адже
насправді вона увібрала в себе мовні “внески” різних частин України, і саме
через це й є об’єднувальною для всіх українців, соборною. Що ж до того, що
нею говорять, у першу чергу, освічені, інтелігентні верстви населення, то це
характерне для літературних мов практично всіх народів. Тобто загалом ще
недостатньо засвоєна істина, що дистанція між розмовною мовою окремих
територій і єдиною літературною мовою даного народу – типове явище.
Марно шукати російської літературної мови у вустах людності, що живе
десь на Рязанщині чи Тамбовщині. Так само марно уявляти якусь територію
Федеративної Республіки Німеччина, де в чистому вигляді звучала б така
німецька мова, яку ми вивчаємо, адже на всіх землях Німеччини в живому
народному мовленні звучать численні діалектні форми німецької мови. Про
мовний стан у Німеччині І. Нечуй-Левицький писав: “Німецький язик має
багато провінціялізмів і, як літературний язик, він утворений з усіх
німецьких говірок ще Лютером”. Нерідко ці “німецькі говірки” настільки
віддалені одна від іншої, що, кажуть, баварцеві не завжди просто зрозуміти
саксонця – і навпаки. Тут і виручає всіх єдина німецька літературна мова,
що, витворена та огранена свого часу видатними німецькими
інтелектуалами, поєднує всіх німців у єдину національну спільноту. Таке ж
призначення й нової української літературної мови, свої “паї” до якої внесли
говірки різних теренів України, хоча в першій половині ХІХ ст. провідну
роль відіграла полтавсько-київська основа. Фундаментальна заслуга
належить, як знаємо, І. Котляревському, Г. Квітці-Основ’яненку, а особливо
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– Т. Шевченку, який огранив сучасну йому українську літературну мову на
основі живої, народної мови наддніпрянщини. Отже, на час “до Івана
Франка” в нашій літературній мові яскравіли два основні пласти:
наддніпрянський (київсько–полтавський) і слобожанський. Але треба було
з’яви генія І. Франка, щоб повнота компонентів, завдяки яким сформувалась
якість соборності української літературної мови, була остаточно досягнена.
Не зайве підкреслити, що письменник пройшов значну мовну еволюцію – від
т. зв. “язичія”, якому віддав данину в ранній творчості, до цілеспрямованого
творчого засвоєння східноукраїнських мовних норм. Промовисте
редагування, що його здійснив І. Франко, вдруге видаючи в 1893 р. збірку “З
вершин і низин”. Викреслюючи вузькодіалектні форми, письменник
послідовно підрівнював свою мову до мови Т. Шевченка та інших класиків з
наддніпрянських теренів. Як писав він, “цвіт і краса” української літератури
“виросли над Дніпром”. Але водночас ця праця, що поглиблювалася в
подальші роки, стала практичним здійсненням життєво важливого для
етнічно-культурної єдності України принципу доповнення мови Г. КвіткиОснов’яненка і Т. Шевченка західноукраїнськими надбаннями. Тобто з
творчістю І. Франка, а невдовзі – В. Стефаника, з Буковини –
О. Кобилянської та інших українська літературна мова вагомо збагатилася
мовними набутками галицько-буковинських теренів, а отже, остаточно
набула ознак найважливішої своєї якості – вже згаданої соборності.
Акцентую на цих ніби трюїстичних речах, адже насправді нерозуміння
того, що українська літературна мова – це, спрощено сказавши, органічний
синтез мови Т. Шевченка й І. Франка, зустрічаємо дуже часто, й особливо,
варто повторити, у формі закидів з приводу тих або інших галицизмів у
нашій мові, яких, мовляв, у Шевченка не було. Так, справді не було, але ж за
всієї величі Т. Шевченка утвердження єдиної для України української
літературної мови його неоціненною працею не завершилося. Потрібна була
титанічна праця І. Франка, потрібен був унікальний внесок Лесі Українки,
М. Коцюбинського, Б. Грінченка, інших наших світочів, а загалом же час
завершення утвердження нашої літературної мови належить віднести хіба до
20-х років минулого століття, хоча розвиток, удосконалення, збагачення
відбувалося і пізніше, як відбувається і сьогодні. Тому нетерпиме ставлення
до наявності західноукраїнських компонентів в українській літературній
мові насправді відбиває недооцінювання індивідом найнеобхіднішого для
кожної держави – її етнічно-мовної єдності. А отже, той, хто закликає
“очищати” мову від набутків якогось з теренів, “викреслює” з України у цей
спосіб той або інший терен взагалі. Не випадково, наголошуючи на
консолідуючій ролі української мови, І. Франко стверджував: “Писатель
мусить поперед усього владати добре мовою свого народу, і то не мовою
одного села, одного повіту або одної губернії, але мовою такою, котра була б
однаково своя, зрозуміла і люба всім повітам, губерніям та селам, мовою
літературною, мовою школи й інтелігентного товариства”. Над творенням
цієї загальноукраїнської літературної мови (“ми такої мови ще не маємо”. –
Там само) активно й працював І. Франко, хоч водночас він глибоко
осмислював і питання діалектних особливостей. У той час, як невіглас і в
наші дні ставиться до них зневажливо, ладен їх винищувати, навіть і не
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замислюючись, що без них літературна мова просто втрачає живі соки,
І. Франко у статті “Літературна мова і діялекти” писав: “Кожна літературна
мова доти жива і здібна до життя, доки має можність, з одного боку, всисати
в себе всі культурні елементи сучасності, значить, збагачуватися новими
термінами та висловами, відповідними до прогресу сучасної цивілізації (...),
а з другого боку, доки має тенденцію збагачуватися чимраз новими
елементами з питомого народного життя і з відмін та діялектів народного
говору”. Неоціненна спадщина І. Франка вчить тривко берегти як спільну
для всієї країни літературну мову, так і розмаїття її діалектних особливостей.
Принципову вагу має також постановка та вирішення І. Франком питання
про феномен рідної мови. Перегукуючись з К. Ушинським, О. Потебнею та
Б. Грінченком, письменник дав власну відповідь на питання про зв’язок
денаціоналізації з деморалізацією, простежив явища моральнопсихологічного характеру, що супроводжують добровільну втрату
індивідумом своєї родової мови. Актуальність висновків І. Франка для нашої
сучасності випливає вже з того, що, як відомо, в часі останнього перепису
населення 14,8 % тих, котрі зараховують себе до українців, або близько 5,5
млн. осіб (проти 32 млн, або 85,2 %) зазначили, що їхня рідна мова не
українська, а російська. (Решта – близько 32%, або 85,2% з числа етнічних
українців ствердили, що і національність їхня, і рідна мова – українські).
Відомо, що причини, внаслідок яких люди втрачають свою мову,
найрізноманітніші, в тому числі й ті, що незалежні від індивіда. Однак
І. Франка цікавили ті українці, які зрікалися української мови та
“поязичувалися”, витоптували свій національний корінь якраз свідомо,
добровільно. З огляду на те, що в совєтський час ця тенденція набула
епідемічного характеру, а особливо на те, що до кінця вона не подолана і в
незалежній Україні, уважно придивімося до аргументів письменника.
Відповідь, що її він дає на запитання, чи самохітне відступництво від своєї
рідної мови лишається для індивіда безслідним, безнаслідковим на
морально-психологічному рівні, однозначно негативна. Письменник
доводить, що внаслідок цього меншає людини в людині, оскільки
моральність витісняється аморальністю. Найглибше обґрунтовано це
І. Франком у статті “Дволичність і двоязичність” (1905), яка до нашої
Незалежності перебувала за сімома печатями. Як бачимо з назви цієї праці,
йдеться навіть не так про повне зречення індивідумом своєї рідної мови, як
про ситуацію т. зв. двомовності. Чим обертається остання на моральнопсихологічному рівні? – запитує І. Франко й ілюструє у названій статті свою
відповідь творчою і моральною деградацією літературно-наукового діяча
москвофільської орієнтації (друга половина ХІХ ст.) Івана Наумовича. Гори
написаних “язичієм” позбавлених живих соків, схоластичних творів, що
могли б скласти сотню томів, але по смерті автора були піддані забуттю
навіть самими москвофілами; запопадливе вислужування цього галичанина
перед Росією, що увінчалося навіть прийняттям російського громадянства;
люта зневага панотця Наумовича до навколишнього селянства (“Я уже 5 лет
тут, и до тых зверей не могу привыкнути”, – пише він знайомому про
мужиків зі свого приходу на Коломийщині); нарешті, фінал життя:
“Побачивши, що його мрії про російський рай полягали на ілюзіях (він)
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відкликав усе своє життя – зажив отруту”, – такі основні факти життєпису
Наумовича, що ними оперує І. Франко, акцентуючи, що почалася ця
деградація небезталановитої від природи людини саме з її утвердження на
“двоязичності”, тобто з відступництва од рідної мови. Чи можна безкарно
зрікатися рідної мови, заміняти її мовою іншою? – ставить питання
письменник і ось як розмірковує з цього приводу: “На мою думку, тут
лежить глибока психологічна проблема, якої коріння сягає малодосліджених
сьогодні тайників – зв’язку людської психіки з тими нібито
конвенціональними, а проте так дивно органічними системами звуків, що
називаємо рідною мовою. Здається, що таке рідна мова? Чим вона ліпша для
мене від усякої іншої і що мені вадить при нагоді заміняти на всяку іншу?“ А
далі, ніби чуючи аргументи сьогоденних численних відступників від
української мови – “всечеловеков”, точніше – російськомовних “человеков”,
а також їхніх адвокатів з числа імпер-шовіністів, І. Франко пише: “Практик,
утилітарист, не надумуючися ані хвилини, скаже: пусте питання! Мова –
спосіб комунікації людей з людьми, і, маючи до вибору, я беру ту, яка дає
мені можність комунікуватися з більшим числом людей“. Але саме оте
“маючи до вибору” і розвінчує письменник: “А тим часом якась таємна сила
в людській природі каже: Pardon, ти не маєш до вибору (виділено
І. Франком. – А.П.); в якій мові вродився і виховався, тої без окалічення своєї
душі не можеш покинути, так як не можеш замінятися з ким іншим своєю
шкірою”. “І чим вища, тонша, субтельнійша організація чоловіка, тим тяжче
дається і страшніше карається йому така переміна”. За ілюстрацію
І. Франкові служать долі “двох геніяльних українців – Гоголя і Шевченка”. У
творчості Шевченка – рух “все вгору та вгору, все на вищі, світліші
височини, до таких гармонійних акордів гуманної Євангелії, як “Марія”. У
Гоголя ж – теж “прудкий хід на недосяжні вершини артизму, та на тих
височинах заворот голови, внутрішнє роздвоєння, чорні сумніви і упадок у
дебрі містицизму”. Це, вважає І. Франко, “різні різно пояснюють, та все-таки
серед тих причин важне місце займають відчуження геніяльного українця від
рідної мови”. Відступництво від рідної мови, стверджує письменник, стало
трагедією і для недотичного до Гоголя явища – галицького москвофільства:
“Люди, що могли б були зробитися пожиточними діячами на рідній ниві,
люди талановиті і працьовиті, перенявшися нещасною манією – міняти свою
рідну мову на чужу, раптом робилися мов духово в часті спаралізовані,
тратили живе чуття”. І далі стосовно головного персонажа статті:
“...Відірвання від рідного ґрунту, поперед усього від рідної мови, мало
фатальні наслідки на весь психічний устрій і на всю літературну працю
Наумовича”. Тобто гвалтовне ставлення індивіда до своєї мовної
ідентичності мислитель розцінює як вияв здеморалізованості, духовної
деградації, затоптування природного, людського в людині. Як доводить він,
знання чужої мови та володіння нею – одна річ, але інша – зрада своєї мови
на користь іншої, що не може не мати для індивіда згубних наслідків. Годі й
доводити, наскільки актуальні ці наукові висновки І. Франка про духовну
спаралізованість особистості внаслідок зради своєї мови, про неможливість
легковаження
важливою
для
здоров’я
суспільства
проблемою
етнокультурної, в тому числі мовної спадкоємності, у сьогоденній
112

Україна – мова

українській ситуації, за якої прибічників означеної письменником “нещасної
манії – міняти свою рідну мову на чужу”, на жаль, навряд чи меншає.
Зокрема, досі це залишається хворобою творчо-артистичної інтелігенції,
немало представників якої мають ілюзію зрости у щось значиме – чи то в
музичному, образотворчому, театральному, чи тим більше в літературному
мистецтві – у відриві від національних українських джерел, у відступництві
від родової української мови. Одначе варто тут довіряти генієві І. Франка:
без “окалічення своєї душі” це неможливе. І ще одна деталь: той же Гоголь,
як і А. Ахматова чи К. Паустовський, народившись в Україні, стали
великими письменниками в російській мові лише в самій Росії, тобто
безпосередньо опинившись в органічній стихії живого російського слова, у
його природній аурі. Значення цієї “субстанції незримої”, відсутньої для тих,
хто прагне повносилого творчого зростання як іншомовного митця в умовах
іноді навіть фізично невідчутної української аури ігнорувати не варто.
Інакше – провінціалізм, комплекс недооціненості, у багатьох – обізленість
“на весь світ”. Зрозуміло, що відступництво від рідної мови помщається не
тільки творчим особистостям, а всім без винятку. Варто зробити висновок:
творча спадщина І. Франка містить у собі основоположного характеру
методологічні акценти, що заслуговують як ширшої популяризації, так і
значно повнішого врахування в теорії та практиці мовного будівництва в
сучасній Україні.
Санченко А.Ю. (Київ)
УКРАЇНСЬКА МОВА –
ЧИННИК САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ НАЦІЇ
У статті акцентується увага на українській мові як основі
українознавства. Автор відтворює еволюцію становлення й утвердження
української мови, а також існування суперечностей стосовно статусу
російської мови в сучасній Україні.
Людська цивілізація існує не в загальних та універсальних, а в
конкретних національних проявах; кожен культурний прояв має бути
неповторним, але ця неповторність полягає у своєрідності національної
спільності й національної мови. Ми повязуємо це насамперед з Україною й
українознавством. Україна й українознавство є органічними частками
вселюдства (планети Земля, всесвітньої цивілізації і культури), тому й
українознавство постає важливим складником знань про всесвітнє людське
суспільство через призму феномену українства.
Поняття Україна охоплює: етнонацію; територію, яку заселяв
український етнос у минулому та заселяє українська нація (народ) нині;
природу; відповідну територію з її земними, водними, повітряними
ресурсами, особливостями екології; мову як універсальний феномен буття і
свідомості етнонації; суспільство, її державу в їх генезисі; матеріальну й
духовну культуру (релігію, філософію, мистецтво, освіту, науку, валеологію,
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право, військо, міжнародні відносини), що розвиваються упродовж
багатовікової історії української етнонації та держави; тип людини; отже –
світове українство в часопросторовій еволюції1.
Україна–мова є одним із основних концентрів українознавства, тому саме
йому присвячена дана стаття. Українська мова за радянських часів зазнала
незліченних втрат. Саме так, втрат, тому що втратила основну свою функцію
– передачі інформації. Було немодно і непрестижно серед українців
розмовляти рідною мовою, книжки також були переважно російськомовні,
це ж стосувалося газет та журналів. Така проблема існувала не лише з
українською мовою, відбувалося нищення всіх етнічних мов союзних
держав. Проте і з проголошенням незалежності дане питання залишилося
нерозкритим, більше того, з’явилося нове – надання російській мові статусу
другої державної. Мова має також іще одну важливу функцію – вона має
об’єднувати громадян держави навколо загальнодержавних завдань. У нашій
країні поки що мова роз’єднує, оскільки як політики й пересічні громадяни
ніяк не зрозуміють, що не може існувати на теренах нашої незалежної
України інша державна мова, має бути одна – українська.
Втрата національної ідентичності, самосвідомості, національних
інтересів є вагомою загрозою суверенітету держави. Мова кожного народу
обслуговує розгалужений ринок інформації, і зрозуміло, що суспільство, яке
не користується державною мовою в повному обсязі, зазнає величезних
економічних, політичних і духовних втрат. Тому потрібно якомога більше
звертати увагу громадськості на найактуальніші політичні та суспільні
проблеми, акцентуючи на самих важливих питаннях, що потребують
негайного вирішення. Як зауважує О. Романчук: „Проблема української
мови, попри її конституційний статус державної, донині виявилась
нерозв’язаною. Більше того – навіть загострилась”2.
Вивчають цю проблему сучасні українські дослідники – П. Кононенко,
Л. Нагорна, О. Чередниченко, В. Панченко, Ж. Шевчук, Т. Возняк, І. Дзюба,
Л. Масенко та інші науковці, а також письменники та журналісти.
Продовжують розглядати проблему української мови і вчені діаспори: Р.
Смаль-Стоцький, В. Іванишин, А. Процик, Я. Радевич-Винницький та ін.
Однією з важливих проблем сучасної Україна є різноманітність підходів
до державної мови. Саме це можна вважати однією із суттєвих перешкод
державотворчому процесу. Вчені і політики тривалий час працюють над
позитивним вирішенням цього питання, проте все ще залишаються білі
плями, які й потрібно висвітлювати, а саме, чому громадянин незалежної
України відмовляється розмовляти рідною державною мовою?..3
На території України діє Закон про мови, прийнятий ще за часів
Радянського Союзу „Закон про мови в Українській РСР” від 28.10.1989 р., де
чітко вказується на статус української мови та мов нацменшин. У законі
1

Кононенко П.П., Пономаренко А.Ю. Українознавство. – К.: МАУП, 2005. – С. 5.
Романчук О. Мова і культура як індикатори соціально-політичних процесів у державі //
Україна в універсумі: Актуальні проблеми сучасної України. – Львів, 2006. – С. 92.
3
Див.: Грабовський С. Глибинні корені проблем сучасної України // Сучасність. – 2006. –
№ 3. – С. 59.
2
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йдеться про те, що українська мова є одним із вирішальних чинників
національної самобутності українського народу.
Українська РСР забезпечує українській мові статус державної з метою
сприяння всебічному розвиткові духовних творчих сил українського народу,
гарантування його суверенної національно-державної майбутності1.
Далі йдеться про те, що потрібно виховувати у громадян, незалежно від
їхньої національної належності, розуміння соціального призначення
української мови як державної в Українській РСР. Російській мові надавався
статус мови міжнаціонального спілкування народів Радянського Союзу.
Зрозуміло, що час створення документа наклав певний відбиток, деякі
положення є просто неприйнятними для незалежної України, проте статус
української мови як державної чітко описаний. Українська мова є мовою
державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і
організацій; мовою освіти, науки, інформатики, культури; мовою інформації
та зв’язку; мовою назв.
Цей закон діє і в наш час зі змінами, внесеними в 1995 р. та 2003 р., у
ньому немає жодних натяків на те, що російська мова може сподіватися на
отримання статусу державної на території тоді УРСР, а зараз незалежної
України, тому можна стверджувати, що українська мова є законно
державною, що підтвердила пізніше і Конституція як найвищий
законодавчий акт.
Нищення мов залежних народів було відоме ще в античні та
середньовічні часи. Однак донедавна це явище ще не мало усталеної назви,
кілька десятиліть тому був створений термін „лінгвоцид” за моделлю слова
„геноцид”, що виникло в 1944 р. Саме терміном лінгвоцид можна
охарактеризувати мовну проблему в Україні. Це свідоме, цілеспрямоване
нищення мови як головної ознаки етносу, народності, нації. Без лінгвоциду
неможлива втрата народом історичної пам’яті, етнічного імунітету,
національно-культурної самототожності. Проміжною метою є етноцид –
ліквідація певного народу як окремої етносоціальної спільноти, а його
остаточною метою – асиміляція, тобто поглинання одного народу іншим з
метою етнічного розширення останнього, прирощення його етнічної
субстанції.
Лінгвоцид як знаряддя етноциду практикується в усіх поліетнічних
державних утвореннях, де уникнути мовної боротьби між панівними і
підлеглими етносами неможливо. Прикладом може слугувати ставлення до
української мови в минулому, коли Україна була розшматована кордонами
сусідніх держав, та й нині – у тих краях, де українці живуть на своїх
етнічних територіях за межами України (Росія, Білорусь, Польща,
Словаччина, Румунія, Угорщина), і в самій Україні – на тих її теренах, де
зросійщення пустило надто глибоке коріння2.

1
Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки Про мови в Українській РСР.
Інфодиск. Законодавство України. – К., 2005.
2
Див.: Радевич-Винницький Я. Лінгвоцид як предмет українознавства і проблема буття
української нації // Визвольний шлях. – 2006. – Ч. 6-7. – С. 8-10.
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Спілкування людей, як і вирішення ними соціально значущих завдань,
великою мірою залежить від розширення сфери впливу і функціонування у
нашій незалежній державі реально існуючої української мови. У нашій же
ситуації мовне питання перетворилося на боротьбу двох культур, проте
давно пора усвідомити величезну шкоду, яка випливає з перетворення мови
на знаряддя політичної боротьби. Українське й російське в Україні настільки
тісно переплелося, що багатьом важко визначитися навіть із своєю
національною належністю, не кажучи вже про мовні пріоритети.
Користування тією чи іншою мовою здебільшого ситуативне; справжньою
бідою є таке взаємопроникнення елементів обох мов, яке перетворює
побутову мову в "суржик". Роз’єднуючим фактором в Україні виступає
зовсім не мова, а фобії, що виникають на ґрунті штучно підтримуваної
ідеологічної конфронтації1.
Це не означає, що мовну політику можна пустити на самоплив. Будучи
витвором суспільної свідомості, мова справляє на неї величезний зворотний
вплив, і жодній державі не байдуже, якою мовою спілкуються її громадяни.
Від "наповнення" цього природного резервуара інформації, зрештою,
залежить рівень духовності суспільства, ієрархія його пріоритетів, культура
міжособистісних, міжнародних, міжетнічних відносин2.
Іншим дуже важливим спектром мовного питання є вивчення української
мови та видання фахової літератури. До проголошення незалежності
викладання у вищих навчальних закладах проводилося російською мовою,
підручники також були російськомовні, коли ж Україна стала суверенною, а
українська мова за конституцією стала єдиною державною мовою, то
з’явилися вимоги ведення фахової документації українською мовою. Ось тут
і виникає проблема – немає знань з української мови, точніше не вистачає
цих знань. Отже, на такому ґрунті і зароджуються пропозиції надати
російській мові статусу другої державної мови. Але це не вирішення
проблеми, це лише її уникнення.
Досить вагомий вплив чинять і „російськомовні” області України,
населення вимагає враховувати їхню етнічну належність і створити
сприятливі умови для їхнього повноцінного життя та роботи. Але ж це
абсурд! Якщо ти громадянин даної держави, якщо ти живеш на території цієї
держави, то ти маєш жити за законами цієї ж держави. Проте вітер завжди
віє згори, якби керівники цих адміністративно-територіальних одиниць
перші виконували порядки, встановлені законодавством, то і менше
хвилювань було б у народі. Дуже слушну цитату С. Вовканич наводить у
своїй статті О. Романчук: „Є мова – є нація, а є нація – є держава. Отже,
немає мови – немає держави”. Нам потрібно брати приклад з досвіду Литви
щодо розв’язання мовної проблеми. Було прийнято не лише Закон
Литовської Республіки про державну мову, а й Закон про втілення в життя
1
Тронько П. Передмова // Шевчук Ж. Інтелігенція України у формуванні національної
самосвідомості, духовності, розвитку української мови. – Кам’янець-Подільський: Аксіома,
2006.
2
Нагорна Л. Політична мова і мовна політика. – К.: Ін-т політичних та етнонаціональних
досліджень НАН України, 2005. – С. 269.
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попереднього закону, де визначалися основні сфери вживання державної
мови, регламентувалася її охорона та контроль, а також правова
відповідальність.
Уряд Литви розробив програму вживання та розвитку державної мови і
щороку виділяв кошти для її реалізації. Була створена комісія з питань мови,
що мала доглядати за виконанням законів та мовної програми. За
невиконання даних рішень передбачено засоби адміністративного впливу.
Закон про освіту також передбачає викладання предметів у школах
литовською мовою, а для національних меншин створюються умови, за яких
вони можуть вивчати і розвивати рідну мову, але обов’язковим предметом є
вивчення державної литовської мови та літератури литовською мовою1.
У нашій же країні відбувається повне ігнорування Основного
законодавчого документа – Конституції України, де у статті 10 йдеться про
те, що державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує
всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах
суспільного життя на всій території України. На сучасному етапі не
виконується жоден з перерахованих пунктів: не в усіх установах
документацію ведуть державною мовою, у дошкільних навчальних закладах
проводять заняття як українською, так і російською мовами, у
загальноосвітніх школах українська мова звучить у кращому разі на уроках
мови та літератури, навіть у вищих навчальних закладах, передусім,
приватних, ще й досі читають лекції російською мовою. Причина такої
ситуації в тому, що немає державного контролю, і це відбувається не тому,
що ми не можемо встановити цей контроль, а тому, що не хочемо, не всім це
вигідно.
У цій же ст. 10 є дуже суперечливі положення стосовно російської мови,
які дають підстави виокремлювати її і майже співставляти з українською.
Йдеться про те, що в Україні гарантується вільний розвиток, використання і
захист російської, інших мов національних меншин України. Тобто виникає
парадоксальна ситуація – з одного боку, держава забезпечує всебічний
розвиток і функціонування державної української мови в усіх сферах життя
на всій території України, а з іншого боку – гарантується вільний розвиток,
використання і захист російської мови. Кому і для чого були сформовані ці
рядки та внесені до Конституції? Чому виокремлюється російська мова зпоміж мов інших національних меншин? Як зауважили брати Капранови:
„Чому росіянин у нас – росіянин, а кримський татарин – „інший”? Це вірно.
Яка різниця – якого населення більше – російського, татарського,
вірменського чи будь-якого іншого – вони всі є громадянами України, де в
переважній більшості проживає корінне українське населення, тому й
державна мова має бути українська. У нашій країні всі громадяни рівні,
тільки чомусь росіяни прагнуть виділити себе не лише на фоні всіх
національних меншин, а й на фоні самих українців, вони досі намагаються
принизити етнічного українця. Ще й досі існує стереотип, що якщо ти
1
Романчук О. Мова і культура як індикатори соціально-політичних процесів у державі //
Україна в універсумі: Актуальні проблеми сучасної України. – Львів, 2006. – С. 95-96.
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розмовляєш українською мовою, значить ти неосвічений селянин. Російська
мова й досі залишається мовою українського міста, як не сумно це
визнавати, проте факт залишається фактом.
Якщо ж далі аналізувати нашу Конституцію, то в наступній статті йде
мова про те, що держава сприяє консолідації та розвитку української нації, її
історичної свідомості, традиції і культури, а також розвиткові етнічної,
культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і
національних меншин України. Як можна гарантувати розвиток та
консолідацію нацменшинам, коли українську націю ще потрібно
пробуджувати, щоб вона отямилась і перестала цуратися свого походження.
Потрібно консолідувати українців та відкрити їм очі на ситуацію, що
відбувається зараз, інакше ми втратимо свою країну, незалежність якої так
важко здобували. Як ми можемо гарантувати розвиток мов полякам,
угорцям, татарам тощо, коли своєї досконало не знаємо і не прагнемо її
плекати? У будь-якій країні насамперед турбуються про власний добробут, а
вже потім допомагають іншим. Ми не маємо морального права на те, щоб
принести в жертву свою мову, свою самобутність, свою культуру, врештірешт, свою гідність, якщо вона в нас є!
Мовна ситуація в Україні дуже складна з огляду на те, що існує проблема
вибору мови шкільної освіти. З одного боку, вона швидко вирішується, якщо
застосувати те ж законодавство, проте тільки не у нашій країні. На Сході,
Півдні та в Криму ще діють російськомовні школи державного рівня.
Особливо критична ситуація в Криму, де працює лише чотири школи з
викладанням українською мовою, книгодрукування державною мовою
відсутнє, а серед періодичних видань лише одна тижнева газета виходить
державною мовою. Таку ситуацію слід якнайшвидше виправляти. Росіяни не
можуть просто усвідомити, що на теренах незалежної України вони лише
національна меншина, трохи чисельніша за інших. Тому проблема статусу
російської мови виступає в ролі найбільш ефективного знаряддя тиску на
владу1.
За шістнадцять років незалежності у нашій державі дуже мало видається
книг українською мовою. Книжкові полиці в магазинах та на ринку
переповнені літературою московських або інших російських видавництв. Ті
кілька друкарень, що є діючими у нас, віддають перевагу російськомовним
авторам. Яка тому причина: бідність чи бізнес? Майже немає дитячих
книжок державною мовою. Автори зі світовим ім’ям говорять будь-якою
мовою, окрім української. Щоб знайти віршик на новий рік дитині, потрібно
провести пошукові роботи на рівні дисертаційного дослідження. Чому так?
Як ми можемо виховати свідомого громадянина, якщо немає засобів? Чи
може молоде покоління любити свою рідну мову, якщо неможливо почути
та побачити її? Чому Росія завжди розуміла і добре розуміє цементуючу роль
мови у державному будівництві, разом з тим вона чудово усвідомлює, що
мова – це могутній засіб впливу на розум?
1
Нагорна Л. Політична мова і мовна політика. – К.: Ін-т політичних та етнонаціональних
досліджень НАН України, 2005. – С. 270-272.
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Впливати на людський розум можна і за допомогою літератури, і
періодичних видань, проте у наш інформаційний час найефективніший
спосіб – за допомогою телебачення. Донедавна більшість телеканалів були
російськомовними, дублювати фільм чи серіал українською „зайвий клопіт,
глядач розуміє російську, то навіщо витрачати час та гроші”, – мабуть,
вважав так кожен продюсер. Проте у цьому ж і сенс державної мови, це її
функція. Наша мова – це візитна картка нашого унікального народу. Сучасні
українські ЗМІ також сприяють дезорганізації свідомості й поведінки
громадян. Можна аргументовано говорити про факти мовно-лінгвістичної
диверсії щодо української мови в Україні. Йдеться не лише про відкриту
легалізацію суржику в побуті, а й про помітне його утвердження на
офіційно-державному рівні – у політиці, науці, культурі.
Світова електронна павутина – Інтернет (його російськомовний сегмент),
комп’ютери (із російськомовним програмним забезпеченням) придушують
природний імунітет юного покоління українців проти асиміляційних
впливів. Серед ефективних методів зросійщення студентів і школярів,
зокрема, телевізійні КВН, різноманітні телешоу, різноманітні кросворди
тощо1.
Наслідком такого ставлення до справжньої української мови може стати
повне заволодіння ситуацією якщо не російської мови, то суржику, а це,
мабуть, ще гірше, бо знання мови на рівні суржику свідчить про
неосвіченість. Яскравий приклад представника знавців такої мови є Вєрка
Сердючка, яка просто висміює не лише народ, а й саму себе, як яскравого
представника нації. На жаль, самі ж політики стають свідомими чи,
можливо, несвідомими жертвами суржику, навіть коли розмовляють
українською мовою, то 70% слів калькують з російської, намагаючись їх
синхронно перекладати.
Історія доводить, що мова виконує все ж таки свою функцію
консолідації. Ми всі були не так давно свідками Помаранчевої революції, яка
була україномовною. Майдан говорив державною мовою, ніхто не цурався і
не вважав себе малоросом. Якщо народ захоче, то зможе вирішити і мовне
питання, потрібен тільки керівник, який віритиме в успіх справи і понад усе
буде прагнути позитивного вирішення поставлених перед собою завдань.
Розпочався другий етап після проголошення Акту про незалежність,
характерними рисами якого є пробудження народу, адекватне сприйняття
політичної ситуації як внутрішнього, так і зовнішнього характеру.
Громадяни почали цікавитися, які ж існують проблеми в Україні. До 2004 р.
ми займали позицію вичікування, сподіваючись, що хтось за нас творитиме
нашу державу. Суспільство прагне створити громадянське суспільство, але
без нашої активної участі це просто неможливо. Громадянське суспільство
не просто передбачає формальний розподіл влади та баланс інтересів, а й
своїми інституціями забезпечує громадський контроль за цим розподілом та
підтримує згаданий баланс. З одного боку, громадянське суспільство
1
Романчук О. Мова – визначальний культурно-політичний фактор інформаційної безпеки
держави // Україна в універсумі: Актуальні проблеми сучасної України. – Львів, 2006. – С. 112114.
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привчає громадян до того, що вони можуть і мають впливати на суспільне
життя осмисленим, цілеспрямованим і легальним чином через відповідні
самодіяльні інституції. А з іншого боку, привчає державу до
відповідальності і звітності перед громадянами, відіграючи не лише
посередницьку, а й важливу формотворчу роль у плані виховання певної
політичної культури і вдосконалення механізмів взаємодії між особою і
державою1.

Якщо збалансувати поняття народ – держава, громадяни – держава, тоді ми
станемо на вірний шлях, що прямує до вирішення проблем, з якими зіткнулася
молода держава, а бездіяння ні до чого доброго не приведе, це відомо напевне.
Вирішення мовної проблеми – це перше питання, яке потребує негайного
розв’язання, тому що від цього залежить не тільки внутрішня державна політика,
а й зовнішня. Без позитивного вирішення мовної проблеми процес входження
України до Європейського Союзу стане просто неможливим. Ми не повинні
втратити свою мову, бо якщо це станеться, то ми втратимо і свою самобутність, і
свою історію, втратимо себе як народ, що має таку унікальну культуру та
традиції.
Потрібно чітко усвідомити, що надання рівного права російській мові у
нашій державі – це однаково, що подарувати Україну Росії, це буде
завершальним етапом до повного зросійщення українського народу. Століттями
російська мова була панівною, тоді як українська культура занепадала,
знесилювалась, українська мова заборонялась і переслідувалась. Століттями
українська духовна еліта або денаціоналізовувалася, або фізично знищувалася.
Після цього просто немає морального права говорити про рівні можливості. У
західноєвропейських країнах уряди постійно вживають протекціоністських
заходів, спрямованих на захист своїх національних традицій, культур, мов
супроти засилля іноземних впливів. Навіть Росія не бажає вбачати у своїй
державі чужоземні віяння і вживає відповідних заходів, про що свідчить урядова
постанова „Про першочергові заходи по реалізації протекціоністської політики
Російської Федерації в галузі вітчизняної кінематографії”.
Отже, підсумовуючи, можна зазначити, що для вирішення мовної проблеми
потрібно насамперед усвідомити існування такої, не заперечувати цей факт, тоді
залишається шукати свій шлях, і швидко. Ми маємо створити свою програму
захисту мови та органи, які б контролювали її використання. Даючи поступки
Росії, ми визнаємо себе неповноцінною нацією. Але ж це не так! Ми називаємо
себе українцями, то ж потрібно довести, що ми такими є. Україна має бути
українською! Усі без винятку громадяни мають не тільки розмовляти державною
мовою, вони мають її розуміти. Як зауважив П. Тронько: „Не розуміти значення
своєї мови – це значить віддаляти себе від культурно-історичного досвіду,
досягнень народу, його культурно-духовних надбань. Щоб зайняти належне
місце серед народів світу, потрібно постійно дбати про рідну мову”. Проблема
української мови – це і проблема українознавства загалом. Буття народу є
цілісним, тому цілісним має бути й українознавство, до того ж не тільки тоді,
коли йдеться про українське буття загалом, а й про його окремі вияви, аспекти,
періоди.
1
Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. – К.: ТОВ
„УПВК ЕксОб”, 2005. – С. 470.
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Тетеріна-Блохин Д. (Мюнхен)
МОВА – СКАРБ НАЦІЇ І ЇЇ ТРЕБА БЕРЕГТИ
Автор статті стверджує, що мова – основа духовності народу, його
душа, джерело існування нації. Мова – живий організм і може розвиватися
тільки на національному ґрунті – у своїй державі. Основне завдання
українського народу – берегти рідну мову, дбати про утвердження її як
державної.
Рідна мова – неоціненний скарб народу, його духовності, філософський
розум, сліди великої інтелектуальної праці народу, його історії від початків
до сучасності.
Як основа духовності народу мова є джерелом існування нації: без мови
не існує нації, без мови вона гине.
Відомий мовознавець, філософ О.О.Потебня (1835 – 1891), який протягом
усього свого життя цікавився питаннями зв’язку мови і національності,
денаціоналізації загалом, а в Україні зокрема, твердить, що „нації – це дуже
давнє явище, яке проходить через всю історію, це основа історії людства..., ...
із зниженням певної мови, чи втратою її носіями, зникають ті полісемічні
світи значень, що нею продукуються. Збіднюється міра знання. Кожна мова
відбиває специфіку вдачі певного народу”1. Таким чином, Потебня визначає,
що глибинні ментальні мовні задатки наявні і зберігаються, навіть насильна
мовна асиміляція не може їх знищити. Він обстоює тезу про „глибинний
зв’язок процесу думання з мовою, тобто скарбницею традиційноколективного світосприймання“2. Постання мови пов’язане з невідомими
процесами, і тісний зв’язок мови з появою свідомості змагають чужорідне
мовне вираження. Приклад М.Гоголя є особливо яскравим підтвердженням
цієї думки. Потебня говорить про українців: „Страны, в которых... связь
единства языка между сословиями, как Малороссия, в некоторых
отношениях сами осуждены на гибель и принесут погибель другим. Это
великое море горя”3.
О.Шульгин у визначенні поняття нації, слідував за французьким
філософом Ренаном (1823 – 1892), який прикметою нації вважав свідомість,
волю до спільного життя, до чину. Але О.Шульгин додає ще т.зв. об’єктивні
прикмети, тобто фактори історії, які створюють націю, відносячи історичне
минуле народу й історичну традицію і мову: „Нація – це велика цілість, що
містить у собі цілі історичні покоління, які єднаються мовою.... Мова – душа
народу, душа нації. Без мови нація не може існувати”4. Тільки через мову, як
1
Потебня О. Мова. Національність. Денаціоналізація. Статі і фрагменти / Упоряд. і вступ.
ст. Ю.Шевельова. – Нью-Йорк, 1992. – С. 11-12.
2
Там само. – С. 15.
3
Айзеншток. І. Матеріали з громадського і літературного життя України // Україна. – К.,
1927. – С. 179.
4
Шульгин О. Потебня і національне питання // Записки Наукового товариства ім. Шевченка.
– Париж, 1962. – Т. 169. – С. 487.
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творчу силу нації, витворюються всі культурні здобутки нації – як у сфері
духовній, так і в сфері матеріальній.
Кожна мова – це серце нації, яке як сонце опромінює її через свідомість
кожного народу, який відрізняється один від одного своєю ментальністю,
культурою, історією, духовними началами, що передаються з покоління в
покоління. У кожного народу є щось неповторне, оригінальне, що виблискує
сяйвом у безмежному океані мов Землі. З цього приводу І.Огієнко писав:
„Світ Божий великий і складається з окремих народів чи націй, і кожен народ
– окреме закінчене ціле. І в тому краса Всесвіту, що народи зберігають свою
окремішність, як на пишній луці кожна окрема квітка має свій окремий колір
і запах”1.
Наша українська мова буде тоді мовою нації, коли вона буде
передаватися з материнським молоком дітям через власну любов батьків до
своєї мови, через материнську українську пісню, розмовну мову в родині.
Ніяка школа не закладе у свідомість дитини те, що не закладено батьками з
перших днів її життя. Мова має наскрізь просякнути душу дитини, яка
виходить із любові батьків до всього українського.
Важливим підгрунтям мовного виховання дитини є і релігійне виховання
її. Церква має національний зміст, владні структури, які виховують народ у
дусі християнської моралі. У народі ця мораль глибока, вона передається з
покоління в покоління, але відсутня в багатьох, ще довго треба часу, щоб
зламати ті залишки радянського атеїзму, що насильно був накинутий
українському народові й отруював насамперед молоде покоління.
Український народ має свою Українську церкву з її національними
традиціями: звичаї, обряди, свята і мова (раніше була старослов’янська).
Українська церква є церквою національною і то не від ІІ пол. XVII ст., коли,
згідно з ученням радянських істориків і мовознавців виникла ніби українська
нація, а від часів святого Володимира з прийняттям християнської віри2.
Єдиним творцем української культури до кінця XVIII ст. була церква, що
творила літературу, школи, друкарство, музику, мистецтво та інші
національні цінності. Тому український народ, як нація, вже з перших часів
існування християнства в Україні мав велику опору для розвитку
національної культури з боку церкви.
Не заперечуємо, що розвиток української національної культури і мови
проходив різні етапи, але основний стержень культури і мови не переривався
ні за яких умов, і церковні традиції української духовної культури
розвивалися протягом усього історичного процесу як індивідуальна
особливість української нації. Уже те, що в Київській державі розвивалося
письменство, є доказом народної національної самобутності. З цього приводу
С.Єфремов писав: „Народ, що проявив своє письменство, не може бути
сирою етнографічною масою: він прокидається вже до свідомого життя і
письменство стає йому за зірницю, що близький світ сонця просвіщає”3.
1
Сосенко С. Нація і розв’язки національної справи при конституційному федералізмі. –
Львів, 1927. – С. 27.
2
Митрополит Іларіон. Ідеологія Української церкви. – Холм, 1944. – С. 26.
3
Єфремов С. Історія українського письменства. – Ляйпціґ, 1924. – Т. 1. – С. 11.

122

Україна – мова

Такої думки був і М.Костомаров, він зазначав, що „душею народного
життя є мистецтво, фольклор і письменництво”1.
Отже, кожна нація, зокрема й українська, своїм походженням сягає
глибоко в давнину і незалежно від різних суспільних формацій народ як
етнічна цілість ставав на міцні основи духовного життя, такі основи вже були
за часів Київської держави з усіма передумовами національного життя
народу, включно з літературною мовою, побудованою на основі
староболгарської мови. Всі три східнослов’янські народи – українці, росіяни
і білоруси, – як окремі етнічні одиниці, з окремою духовною культурою,
звичаями, що споконвіку розділяли ці народи, як окремі нації з їхніми
національними мовами, історично усвідомили свою етнічну незалежність і
цілісність з давніх віків: українці – з Х – ХІ ст., росіяни – з ХІІ ст., білоруси –
з ХІІ – ХІІІ ст.2
Кожна мова є мовою душі народу, яка глибоко дається взнаки на все
життя і говорить про себе, хто ми і чиї діти, де б не жила людина, якою б
мовою не говорила. Наприклад, М.Гоголь душею був зв’язаний з
українським народом, хоча через обставини змушений був виїхати з України,
щоб одержати освіту, працювати в Петербурзі і писати російською мовою.
Це спричинило в ньому боротьбу штучного з природним, роздвоєння душі і
постійну боротьбу цих душ „в самім собі і проти самого себе, боротьбу
найперше всього проти тієї стихії, що була природною основою всієї його
істоти, проти його народности”. І це стало причиною роздвоєння його душі,
що призвело до душевної хвороби і до смерті.
Проф. Мандельштам у праці „О характере Гоголевского стиля” писав, що
в М.Гоголя „...збудження творчої думки йшло колією рідної мови, рідною
мовою він був глибоко художній і глибоко правдивий... Він в думках
перекладав звороти, слова буквально, пристосовуючись до російської мови”,
„користувався українською мовою тоді, коли російська мова не в змозі була
передати ті тонкощі думки, які передавались натурально мовою
українською... Українська мова переважає в тих випадках, коли душа
вимагає висловлення настрою. Як тільки вибухає, напр., чуття любови до
того, що близьке до серця, українська мова стає пануючою”3. Сам Гоголь
величав українську мову „языком души”.
Слід відзначити, що національна мова й українська літературна мова – не
одне й теж. Виникає питання: який зв’язок національної мови з
літературною? Тут існують розходження, бо радянські мовознавці чітко
розрізняли національну і літературну мови, вважаючи літературну мову
давнішою за походженням від національної мови. Так, у понятті В.Іванова,
літературна мова є частиною національної мови. Національна мова – це
поняття всеосяжне: „сюди входять всі різновиди мовних засобів спілкування

1

Костомаров М. Дві руські народності // Основа. – 1861. – С. 14.
Чубатий М. Княжна Русь-Україна та виникнення трьох східнослов’янських націй. – НьюЙорк, 1964.
3
Сосенко С. Нація і розв’язки національної справи при конституційному федералізмі. –
Львів, 1927. – С. 208-217.
2
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людей – і діалекти, і просторіччя і, нарешті, літературна форма мови”1.
Звідси випадає поняття діалектної основи національної мови. Діалектну
основу, мовляв, має літературна форма мови.
Отже, як бачимо, основою національної мови є всенародна мова, а
літературна мова немає такої основи, бо вона, мовляв, не може бути засобом
спілкування всіх людей даного суспільства. Але інший радянський вчений
А.Єфимов пише: „Літературна мова – це в своїй основі мова всенародна,
опрацьована і творчо збагачена майстрами слова”2. Виходить, що
літературна мова це – всенародна мова. Таке розходження в поглядах
радянських вчених свідчить про нетривку основу їхньої методології про дві
мови: національну і літературну. Ідучи за цими вченими, український вчений
Б.Кобилянський опинився в глухому куті. В нього літературна мова
ототожнюється з національною в період існування нації: „всі національні
мови є мови і літературні, і всі літературні мови є мови національні”, а з
другого боку – літературна мова раннього періоду, до виникнення нації, не є
національною, бо вона, мовляв, обслуговує спочатку народність, а пізніше
націю3.
Більш правильно підходить до цієї проблеми В.Жирмунський. Він бачить,
що літературна мова не тільки мова художньої літератури, а взагалі
культурна мова, що обслуговує всі культурні сфери життя нації: канцеляріх,
судах, у школі, у громадських виступах, вона є мовою церкви (спів,
проповіді, Богослужіння), у театрах (у Німеччині – сценічна мова), мова
літературних творів, преси, офіційного листування й ін.4
Таким чином, літературна мова поширюється на всю територію нації й є
спільним, загальновизнаним засобом порозуміння між усім народом як на
письмі, так і в мовленні і об’єднує весь народ у націю, є зрозумілою для
всього народу (в порівнянні з діалектом). В Німеччині літературна мова
називається – Hochdeutschsprache, хоча різні землі мають свій діалект –
Umgangschprache, але всі знають літературну мову, якою можуть
порозумітися.
Ю.Шевельов писав: «Жодна літературна мова не буває народною,
літературна мова – це штучний витвір високорозвиненого суспільства, а не
відтворення почутого „з уст народу”5. І далі: „Українська мова як система,
збудована на різноговірковій системі, хоч кількісно переважають
полтавсько-київські говірки, хоча ніхто такої статистики не зробив”6.
Українська нація має довгий шлях своєї історії, яка сягає далеко в
давнину, за межі виникнення української нації (XVII ст.), які поставили
радянські теоретики. Про що говорять її типові риси історичного життя
1
Иванов В. Образование восточнословянских национальных литературных языков //
Вопросы языкознания. – 1961. – Ч. 1. – С. 67, 69.
2
Ефимов А.И. Некоторые вопросы развития русского языка ХІХ – начала ХХ вв. // Вопросы
языкознания. – 1953. – Ч. 4. – С. 22.
3
Кобилянський Б.В. Діялект і літературна мова. – К., 1960.
4
Жирмунский В. Национальный язык и социальные диалекты. – Л., 1936. – С. 7.
5
Шевельов Ю. Чернігівщина в формуванні української літературної мови // Збірник на
пошану Зенона Кузелі. – Нью-Йорк, 1962. – С. 256.
6
Там само. – С. 255.
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українського народу, його кращих синів у різні періоди історії, перш за все її
князів з мудрою державною діяльністю: Святослава, Володимира, Ярослава
Мудрого, Володимира Мономаха, Данила Галицького; її гетьманів:
Б.Хмельницького, П.Дорошенка, І.Мазепу тощо; церковних діячів козацької
доби: Йова Борецького, Сильвестра Косова, Йосифа Кроковського тощо; в
особі визначних громадських і політичних діячів: Костянтина Острозького,
Адама Кисіля, Данила Братковського; письменників: Івана Вишенського,
Зизанія Тустановського, Кирила Ставровецького та визначного народного
філософа Григорія Сковороди.
Українська нація має свою історію, мову, культуру, традиції і наукові
здобутки, якими українська нація відрізняється від інших народів, і це
характеризує її як індивідуальністю й окремішністю серед інших народів.
Якщо поглянути на сучасне становище і місце української мови в
незалежній Українській державі, то невтішне становище посідає наша рідна
„солов’їна“ мова. Так склалося з давніх часів, що для українців поняття
„рідна мова” стояло поряд із поняттями „воля”, „незалежність”, „державна і
національна ідентичність”. То здавалося б ми вже маємо все, за що боролися
віками: маємо свою незалежну державу, здійснилися наші мрії. На початку
нашої Незалежності відчувалося, що народ став більше говорити своєю
мовою. Та минулося це дуже швидко. І зараз, після 16 років Незалежності, як
ніколи, з усією гостротою продовжує стояти проблема впровадження
державної української мови в усіх державних установах України, як також і в
Верховній Раді, де розмовляють іноземною мовою, а не українською.
Схаменіться, люди добрі, українська мова має конституційний статус, але він
залишається лише формальним. То постає питання: якщо не хочуть вживати
української мови, то на чию користь вони працюють? А якщо не здатні за 16
років! Вивчити державну мову, то ці люди з таким рівнем розумових
здібностей не мають права займати відповідальні посади в органах
законодавчої і виконавчої влади! Це ж саме стосується шкіл, дитячих садків,
вищих і середніх навчальних установ. Попавши туди не знаєш в якій ти
країні знаходишся. Це ж саме можна сказати про представників Української
держави, які працюють за кордоном у консульствах і розмовляють
російською мовою. Невже уряд не бачить чи не хоче цього бачити і
компрометує свою Україну перед західним світом. Дуже соромно чути, що:
„Українська мова настільки важка, що нею не можуть оволодіти навіть
українці” – іронізують представники української діаспори з огляду на мовну
ситуацію в нашій країні. Або дайте можливість усім нацменшинам в Україні
вимагати свою мову вважати державною. Чому ні, адже росіяни і зросійщені
українці безсоромно збирають підписи, щоб надати російській мові статус
державної мови. Це завуальована спроба остаточно зрусифікувати Україну,
навіть тих, які ще розмовляють українською мовою, тобто накинути
українцям мову чужої нації. Такий результат бачимо в Білорусії, з
прийняттям закону про статус російської мови як державної, народ втратив
права своєї мови: в установах чути лише російську мову, поволі люди
відходять від своєї рідної мови (із розмови викладачів Мінського
університету під час перебування на VI СКУ в Донецьку). Та все ж таки мені
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було дуже приємно, коли представники Білорусії дякували мені за доповідь
своєю білоруською мовою.
У цивілізованих країнах такі лише розмови про надання статусу
державної мови своїй національній мові могли б викликати кримінальну
відповідальність, кваліфікуючи їх як антидержавну акцію.
Будучи на VI СКУ в Донецьку, я була до сліз і болю здивована, як
допускають в Незалежній Україні, щоб якісь люди, які не знаючи, що вони
коять аполітичність (бо ж у нас „демократія”, заявляють вони), в центрі міста
виставляють на спеціальних рамах прикріплені плакати. От один із них:
„Пора уже давно пересмотреть историю и отдать Западную Украину
Польше!”, а далі такі речі про державних діячів, що соромно писати. І це
вони називають „демократією”? Там навіть і не почуєш української мови, бо
вони теж бажають, щоб російська мова мала статус державної.
Байдужість до рідної мови, неповага державних діячів – це злочин, це
ракові клітини, які роз’їдають саму нашу Державу, небажання допомогти
уряду своїми практичними ідеями, щоб зрушити з місця глибу економічного
застою, направити всі свої знання на розвиток економіки, знищити корупцію,
щоб Україна мала іноземних інвесторів, щоб її поважали в світі. А для цього
слід самих себе поважати, лише чесною працею можна здобути довір’я в
інших.
Та соромтесь, люди, ви ж живете в Українській державі, дихаєте повітрям
та їсте хліб з українських земель. Навіть за це ви маєте бути толерантними і
вивчити українську мову, бо ви вважаєтесь українським народом. Ваші
співвітчизники українці живуть у Росії і ніхто не вимагає другої державної
мови на території Росії. Чи не гідні ми наслідувати досвід мудрих? В усіх
цивілізованих Європейських країнах, в Америці, Канаді, Австралії тощо
живуть українці (20 мільйонів!) і інші національності, але ніхто не посміє й
подумати про такі речі, бо знає, що в цих країнах існує справжня демократія
для всіх національностей, які мають за короткий час вивчити державну мову,
бо інакше ти не будеш мати ніякої праці, навіть чорнової роботи, у кращому
разі ти змушений будеш повернутися назад, звідки приїхав.
Росіяни набагато більше, ніж українці, дбають про піднесення престижу
своєї мови не тільки в своїй країні, а й в Україні, заповнивши книгарні
своїми книгами, підручниками, науковою літературою, яка до цих пір не
перекладена на українську мову, а дитячих книг немає українською мовою.
Тому не дивно, що в школах діти спілкуються російською мовою, а на
уроках, яку мову чують від учителів, так і відповідають. В вищих навчальних
закладах, особливо в Східній Україні, навчання проводять переважно
російською мовою.
Про мову кожного народу можна судити з книговидавничої справи, яка
має служити ідеї українства. А що ж ми маємо? Цих книг видається дуже
мало, а якщо подивитися на їх ціни, то хто може їх купити, вони недоступні
не лише учням, студентам, а навіть і науковцям. І через це українські книги
мало хто купує і від цього ми багато втрачаємо. Українська книга не має
державних дотацій, та й хто встановлює такі ціни при українських заробітках
і пенсіях? Хіба це не ідеологічна диверсія, спрямована на позбавлення
народу його духовності? Це лише один аспект, а їх багато.
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Отже, усі ці проблеми мають бути розв’язані в першу чергу. Я би назвала,
що в Україні поволі вводиться геноцид духовності, що може привести до
цілковитого занепаду наукового і технічного прогрессу, без якого не
підніметься й економіка. Нарешті, ми повині вже мати наукову і технічну
літературу, словники українською мовою і викладання має проводитися
лише українською мовою. Часто не знаєш, в якій державі знаходишся, і яка в
ній державна мова? Так у Криму відкрито філії Московського університету,
де викладання базується на російському законодавстві, і ці спеціалісти
будуть працювати в Україні і матимуть справу на практиці з нормами
українського законодавства. Де логіка? Кому потрібні такі спеціалісти?
Тільки не Україні.
Самим страшним лихом є те, що держава недостатньо фінансує вищу
школу, якщо якісь підручники видаються, то за власні кошти або за кошти
спонсорів, а на шкільні підручники відпускає Міністерство освіти мінімум –
30% коштів, передбачених на випуск підручників, це приблизно 2 млн
гривнів, тобто їх вистачить на випуск одного підручника! Слід би задуматися
над словами французького письменника Антуана Ривадоля: „Мова – це
машина, і не варто допускати, щоб її пружини рипіли”. Хіба це не
продовжуються сторінки тривікового геноциду й етноциду українського
народу, але під новими гаслами? І ці злочинні заходи досягли своїх
наслідків: частина українців уже не знає своєї мови, а інша розмовляє
якимось дивним суржиком, який баламутить і іноземців, що української
мови немає, бо розмовляють українці російською, то вони є – „russisch“.
Скаламучена мова, схильність до чвар, історичний брак єдності, довір’я,
волі, заздрість і підозри призвели до того, що нас ніби „ лихий попутав”.
Хіба не парадокс, що злочинці-вожді ще подекуди бовваніють у статуяхідолах, існує Комуністична партія, назви вулиць і міст увічнюють ворогів
нашого народу, які разом зі своєю злочинною партією мають сидіти на лаві
підсудних за нелюдські злочини. А дехто і зараз мріє та шукає добра і щастя
в болоті „комуністичного майбутнього”, не усвідомлюючи того, що ми уже
мали цей злочинний, брехливий „рай”. І слід задуматися нам: чи це не
духовна війна з нацією? Бо українці воюють проти себе, проти своєї
держави, проти мови. Пригадаймо, що сталося із мовами національних
меншин у СРСР і з багатьма мовами світу: розчинившись спочатку в
іншомовній словесності, вони зникли. А разом з мовою зникли і нації, бо як
істина говорить: мова – душа народу, немає мови, нема народу. Мова – це
живий організм і вона може розвиватися тільки на рідному ґрунті – у своїй
Державі. Вона гуртує роз’єднаних людей у народ, і мовою національного
єднання нині український народ славить Бога за здобуту Незалежність.
Але найтривожнішим є те, що на державному рівні нерідко даються
взнаки прояви національного нігілізму, лунають голоси на захист
„двомовності”, обстоюється право на увічнення в Україні мови колоніальної
держави. І хай замовкнуть облудні шовіністичні верески про якусь
„насильницьку українізацію”. Насильною для нас була русифікація, а ми
нікого не насилуємо, бо це наша українська мова, наша Українська держава.
Якщо у нас є кордони з Росією, то мають бути і „кордони” захисту своєї
державної недоторканої мови. У цивілізованому світі водиться так: якщо ти
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хочеш проживати в чужій державі, то маєш вивчити державну мову, і то
досконало, бо ти не зможеш працювати без знання мови; школи, вищі
навчальні установи використовують свою державну мову, і ніхто не має
права виступати проти держави, проти законів, висувати свою мову на рівень
державної, а в кращому випадку, можеш покинути чужу державу. Наша
держава надзвичайно лояльно відноситься до росіян, не чинить їм ніякої
„дискримінації”, хоч дехто, з піною на губах, кричить про права людини. Але
не хоче знати, що в жодному законі і в тому числі й Міжнародного права,
немає статті про те, що громадянин може нехтувати і зневажати мову
держави, її закони і проживати в ній. До таких людей слід використати слова
Т.Шевченка із „Юродивого”: „Будьте люди! Схаменіться!” Чи знають вони,
як живеться в Росії 5 мільйонам (де-факто – близько 10 млн) українців без
жодної української школи, без жодного українського собору Київського
патріархату? Правда, був один храм для українців у м. Ногінську (45 км від
Москви), та й той забрали під Московський патріархат (вересень, 1997 р.), а
українська громада змушена молитися в казармі, де місцева влада вимкнула
газ і світло. Думаю, якби таке трапилось в Україні з російською церквою, то
владні структури Росії доклали б старань, щоб Українська держава
уможливила дійсну свободу віровизнань на своїй території. А наш
попередній уряд, навпаки, щедро роздав Московському патріархату
українські архітектурні пам’ятки Києво-Печерської лаври (Успенський
собор), яка протягом століть будувалася за активної участі українських
архітекторів та художників. До того ж Лавра є надбанням світової культури і
перебуває під егідою ЮНЕСКО, і заявки, що „ми отбіраєм наше назад”, „ми
тєбє покажем”, кваліфікуються, як бандитизм.
В Україні, де проживає 10 млн росіян, є: 3500 російських шкіл, 7500
парафій та храмів православної церкви Московського патріархату, театри,
кінотеатри, преса і т.д. Росіянам в Україні живеться непогано, а якщо ще
врахувати толерантність, гостинність і терпеливість українців, то можна
сказати, що ніхто із росіян не поспішає в Росію1.
Ми всі і кожен зокрема, маємо робити все можливе, щоб держава
піклувалася про свій народ, його мову, берегла його культурні надбання,
шанувала свій народ, а народ має своєю поставою ще раз нагадати „хто ми,
чиї діти” і зірвати полуду зі своїх очей, очиститися й уберегти наше
милозвучне і солов’їне Тарасове слово, нашу вимріяну Незалежну
Українську державу.

1
Тетеріна-Блохин Д. Еволюція літературної української мови та сучасний її стан //
Ukrajinistika – minulost, pѓìtomnost, budoucnoct. – Brno, 2004. – S. 79-97.
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Цап Г.Я. (Івано-Франківськ)
МОВА – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
У статті розглядаються важливі проблеми взаємозв’язку мови з
культурою, історією, суспільством і особою, її психологічним складом, а
також прояви цих зв’язків у ході соціокультурної самоідентифікації народу.
Автор звертає увагу на вивчення мови як невід’ємної складової національної
свідомості, засобу, за допомогою якого людина виражає особливі риси своєї
ментальності у теоретичних дослідженнях лінгвістів.
Більша частина інформації про світ приходить до людини через
лінгвістичний канал, тому людина живе більше в світі концептів, створених
нею для інтелектуальних, духовних, соціальних потреб, ніж у світі предметів
і речей: велика частина інформації доходить до неї через слово, і успіх
людини в суспільстві залежить від того, наскільки добре вона володіє
словом, причому не стільки навіть у плані культури мовлення, скільки в
умінні проникнути в таємниці мови. Філософи говорять навіть, що
досконале розуміння слова, яке називає будь-який предмет чи явище,
допомагає оволодіти світом. Саме в слові відображаються всі тонкощі
культури народу. Адже мова специфічна й унікальна, оскільки по-різному
фіксує в собі світ і людину в ньому.
Тому багато вітчизняних дослідників, починаючи з ХІХ ст. і до
сьогоднішніх днів (О. Потебня, Ф. Буслаєва, А. Афанасьєва, В. Аврорин,
В. Панфілов, Е. Кукушкіна, Е. Верещагін, В. Костомаров, М. Петров,
І. Срезневський, А. Кримський, А. Вежбицька, О. Ткаченко та ін.) і
зарубіжних дослідників (брати Грім, Р. Раск, Ф. Боас, В. Гумбольдт,
Е. Кассірер, Л. Вайсгербер, Е. Сепір, Б. Уорф, К. Леві-Стросс, К. Пайк,
С. Лем та ін.) досліджували взаємодетермінацію етносу й мови,
взаємозв’язок цих двох феноменів, що є „однією з нагальних проблем
сучасної мовознавчої науки, і зокрема етнолінгвістичної галузі”1. Про
єдність мови й етносу вказує ще давня література, зокрема
церковнослов’янські книги, у яких терміном „мова” позначається не лише
дар слова, але й сам народ. Тож проблема взаємовідношення мови,
культури, етносу не нова.
Індивідуальність етносу виявляється насамперед через такі психологічні
ознаки, як мова, релігія, усна народна творчість. Саме мова посідає особливе
місце серед основних компонентів диференціювання етносу (культури,
традицій, міфів, звичаїв тощо). Тому етнолінгвістичні дослідження – це
дослідження про мову в нерозривному зв’язку з історією, культурою,
соціальним становищем, особливостями побуту, психологічним складом
1
Дружченко Р.С. Мова і етнос: етнолінгвістичний аспект // Современные процессы
межкультурного взаимодействия и языковая практика: Материалы международной научнопрактичной конференции (Терасполь, 20-21 сентября 2005 г.). – Терасполь: ПГУ, 2005. – С. 138.
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народу. Зважаючи на це, мета нашої роботи – дослідити прояви
взаємозв’язку між національною мовою та її народом, тобто розглянути
мову як невід’ємну складову національної свідомості.
Вивчення мови як невід’ємної складової національної свідомості, засобу,
за допомогою якого людина виражає особливі риси своєї ментальності,
отримало теоретичне дослідження ще в працях В. фон Гумбольдта (хоч саму
ідею вперше висловив у другій половині XVIII ст. Й. Гердер). В. фон
Гумбольдт уперше в праці „Про відмінності побудови людських мов і його
вплив на духовний розвиток людського роду” сформулював думку про
існування особливого мовного світобачення як науково-філософську
проблематику, відзначаючи, що культура проявляє себе перш за все в мові.
Широку популярність отримали його твердження про те, що „різні мови по
своїй сутності, по своєму впливу на пізнання і почуття являються в
реальності різним світобаченням”, і що „своєрідність мови впливає на
сутність нації, тому ретельне вивчення мови повинно включати все, що
історія і філософія пов’язують з внутрішнім світом людини”1. Основні
положення концепції В. Гумбольдта можна звести до наступного:
1) матеріальна і духовна культура втілюється в мові;
2) кожна культура національна, її національний характер проявляється
в особливостях бачення світу; мові притаманна специфічна для кожного
народу внутрішня форма (ВФ);
3) ВФ мови – це вираження „народного духу”, його культури;
4) мова є посередником між людиною та світом2.
Новизна подібного підходу полягала в тому, що за різними мовними
формами вчений побачив розбіжності в способах мислення та сприйняття
реальності і зробив висновок про те, що в мові втілюється своєрідність
культури.
Його ідеї підтримали: О. О. Потебня, розвинувши ідею „мови як
діяльності”, Л. Вейсгербер ввів поняття „вербалізації світу”, визначивши
його як „процес мовного оволодіння світу і перетворення його в об’єкт
пізнання”, Х. Глинц, Х.Гольц.
В США в кін ХІХ – поч. ХХ ст. підтримали твердження В. фон
Гумбольдта: У. Д. Уиткин, Д.У. Пауєлл, Ф. Боас, Е. Сепір, Б. Л. Уорф.
Останні висунули гіпотезу мовної відносності, стверджуючи про значну
залежність мислення від мови. З гіпотези Сепіра –Уорфа випливають такі
положення: 1) мова обумовлює спосіб мислення людей, які нею говорять;
2) спосіб пізнання реального світу залежить від того, якою мовою мислить
суб’єкт, який пізнає. „Ми поділяємо світ на напрямки так, як нам підказує
наша мова..., організовуємо його в поняття і розподіляємо значення так, а не
інакше, тому що ми є учасниками договору. Цей договір має силу для
певного мовного колективу і закріплений в системі моделей нашої мови”3.
1

Гумбольдт В. фон. Язык и философия культури. – М., 1985. – С. 370, 377.
Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособ. для студентов высших учебных
заведений. – М.: Академия, 2001. – С. 59.
3
Уорф Б. Л. Отношения норм поведения и мышления к языку // Новое в зарубежной
лингвистике. – М., 1960. – Вып. 1. – С. 174.
2
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Дана гіпотеза отримала подальше розроблення в працях Л. Вейсгербера,
Д. Олфорда, Дж. Керрола, Д. Хамса та ін. Однак існує багато праць, у яких
критикують гіпотезу Сепіра – Уорфа: Д. Додл, Г.В. Колшанський, Р.М. Уайт,
Р. М. Фрумкіна, Е. Холленштейн). Отже, гіпотеза лінгвістичної відносності
оцінюється вченими неоднозначно, проте до неї звертаються всі дослідники,
які вивчають взаємовідношення мови і культури, мови і мислення.
Лінгвісти ХХ ст. зробили спроби переформулювати гіпотезу, наприклад,
„гіпотеза лінгвістичної доповненості” Г. Брутяна1, „гіпотеза лінгвістичної
відносності”2. Інтерес до цієї проблеми і різні підходи до її вивчення дають
змогу говорити про продовження традиції
вивчення мови як носія
специфіки культури.
Спираючись на твердження В. Гумбольдта і його послідовників,
лінгвісти ХХІ ст. активно розробляють напрямок, у якому мова
розглядається як культурний код нації, а не просто засіб комунікації і
пізнання.
Як відомо, майже кожен народ має свою індивідуальну національну мову
(хоч абсолютної відповідності в діаді мова – етнос не існує), яка є однією з
найважливіших рис етнічних спільностей. У світі, як зазначає Уткін А.:
“упродовж усієї історії зафіксовано приблизно десять тисяч розмовних мов.
У теперішній час приблизно шість тисяч мов застосовують різною мірою,
причому багато з них уже не викладають новій генерації, тобто вони на
наших очах стають мертвими. Повною мірою такими, що їх застосовують, є
триста мов – кожною з них говорить понад мільйон людей”3. Проте не всі
дослідники розділяють дану точку зору, вважаючи, що у світі немає мов
взагалі, реально існують і розвиваються лише національні мови4, і це, на
думку Б. Харахаша, зумовлено етноплюральною конституцією людства,
тобто диференційованістю його на відмінні, за соціокультурними
характеристиками, спільноти людей та масиви цих спільнот. Кожна мова є
одним із компонентів ідентичності народу5. Таким чином, мови існують
лише відносно множин своїх носіїв (етнокультурних спільнот), починаючи
від мікроскопічних амазонських племен до європейських меґанацій.
Оскільки спільноти людей відрізняються за способом життєдіяльності,
світоглядними орієнтаціями, то вербальні картини світу, створювані ними, є
відмінними. З цього приводу Г. Лебон писав, що „мова відповідає потребам
і... особливій логіці розуму народу”6, а Баллі Ш. вважав, що закони мови
пояснюються законами людського розуму і суспільства7. Власне мова є тим,
що фіксує, творить і відтворює національні чи соціокультурні коди й зразки
в процесi самоідентифікації етносу та особистості зокрема. Мова, як
1
Брутян. Г. А. Гипотеза Сепира-Уорфа. Лекция, прочитанная в Лондонском университете в
1967 г. – Ереван, 1968. – С. 57-61.
2
Вежбицкая А. Понимания культур через посредство ключевых слов. – М., 2001. – С. 45-46.
3
Уткин А. И. Глобализация: процесс и осмысление. – М.: Просвещение, 2001. – 188 с.
4
Хахтахчян С. Марксистско-ленинская теория нации и современность. – С. 79.
5
Харахаш Б. Мова: механізм національної ідентичності в системі етнополітики держав //
Урок української. – 1999. – 6 січня. – С. 49.
6
Лебон Г. Психология народов и масс. – СПб., 1995. – С. 83.
7
Балли Ш. Язык и жизнь. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – С. 8.
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суспільний продукт, є не лише вмістилищем і виразником предметів
об’єктивного світу, а і його творцем. Свою мову народ витворює „як зброю
людської діяльності”. Саме через мову людина декларує свою причетність
до певного етносу чи групи як своєї, і тим самим відмежовується від тих
людей, які не володіють мовою чи субмовою її спільноти. Навіть у межах
однієї національної мови діалекти і жаргони різних професійних і
соціальних груп є ідентифікаційними фільтрами для членів цих груп. Такий
поділ у межах однієї національної мови зумовлений або поділом людей
територіально, або об’єднанням їх у різні соціальні групи.
Інтелектуальна діяльність народу допускає в його мову тільки ті форми,
які відповідають, з одного боку, його духовними запитам, а з другого – не
порушують усталеного ладу мови. Мовна система фіксує символізовані
відчуття, споглядання, уявлення: „мова є немовби зовнішній вияв духу
народів: мова народу є його дух, а дух народу є його мова”1.
Оскільки дух національної мови, на думку В. Жайворонка, виявляється у
синтезі суб’єктивного та об’єктивного, у самовираженні суб’єктивного через
значення, спроектоване на об’єктивне, народ, творець мови, виступає щодо
неї сутнісною об’єктивністю, а індивід, реалізатор та інтерпретатор мовної
системи, – суб’єктивністю. Унаслідок тісної взаємодії мовотворчості народу
з мовотворчістю індивідів у мові об’єктивуються суб’єктивні за своєю
природою ті чи інші мовні факти2.
Отже, у мові, як загальнолюдському суспільному явищі вбачаємо
трихотомію:
людська мова як витвір людської природи;
національна мова як колективний витвір духу народу;
індивідуальне мовлення як факт породження мови кожною окремою
людиною.
Зокрема мову як творіння народу, сприймаємо скоріше образно, а ось
мову як творіння індивіда, слідом за Гумбольдтом, можна сприймати як
аксіому, оскільки вона породжується індивідуально3, і лише „коли кожний
покладається на розуміння всіх, а всі виправдовують його сподівання”4.
Отже, можна стверджувати, що мова – це багатовимірне явище, яке
виникло в людському суспільстві: вона – система і антисистема, діяльність і
продукт цієї діяльності, дух і матерія, стихійно розвиваючий об’єкт і
саморегулююче явище. І щоб відобразити всю складну сутність мови,
Ю.С. Степанов представив її у вигляді кількох образів, оскільки ні один з
них самостійно нездатний відобразити всі сторони мови:
1) мова як мова індивіда;
2) мова як член сім’ї мов;
1
Гумбольдт В. фон. О различие строения человеческих языков и его влияние на духовное
развитие человечества // Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. –
С. 68.
2
Жайворонок В. В. Національна мова та ідіолект // Мовознавство. – 1999. – № 6. – С. 27.
3
Там само. – С. 27.
4
Гумбольдт В. фон. О различие строения человеческих языков и его влияние на духовное
развитие человечества // Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. –
С. 66.
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3) мова як структура;
4) мова як система;
5) мова як тип і характер;
6) мова як комп’ютер;
7) мова як простір думки і як „дім Духа” (М. Хайдеггер).
Відповідно до сьомої позиції образу, мова, по-перше, результат
діяльності народу; по-друге, результат діяльності творчої особистості і
результат діяльності нормалізаторів мови (держави, інститутів, які
створюють норми і правила).
У кінці ХХ ст. прибавився ще один образ: мова як продукт культури, як її
важлива складова частина й умова існування, як фактор формування
культурних кодів1.
Оскільки мова, як уже зазначалося, наділена певними етнічнокультурними рисами і будучи головним засобом спілкування людей
етнокультурної єдності, системою збереження, рецепції та передавання
інформації є засобом, що відмежовує один етнос від інших. Вона
безпосередньо пов’язана з біологічною природою людини, функціонує
шляхом дії механізму однієї сигнальної системи. Водночас мова належить до
найбільш стійких і добре зовнішньо виражених компонентів культури
етносів, найчастіше виступає головною етнодиференціюючою рисою. У
зв’язку з чим, Вейсгербер Л. вивів закон рідної мови, зазначаючи, що „народ
у ході своєї історії будував свою мову, закладаючи в неї, що являлося йому
цінним у його внутрішніх і зовнішніх долях, у його історичних і
географічних умовах, у процесі встановлення і росту духовної і матеріальної
культури...”2 Дану точку зору підтримував Потебня О., за яким, мова і нація
є настільки взаємопов’язаними, що втрата мовної ознаки призводить до
розподібнення народу, втрата його цілісної структури, моральної деградації і
повного занепаду, адже мова „не лише одна із стихій народності, але і
досконала її подоба”3. Вчений вважав, що мовна єдність є не просто
помітною ознакою етнонаціонального утворення, не просто неодмінною
рисою його існування, однією з багатьох. Мова є єдиною умовою існування
народу: „Народна єдність настільки очевидно не полягає ні в географічній
єдності території, ні в державній, ні в релігійній єдності, ні в подібності
зовнішнього способу життя..., а єдиною прикметою, за якою ми пізнаємо
народ, і разом з тим єдиною, незмінною нічим умовою існування народу є
єдність мови”4. Тобто, мова є етноконституючою ознакою.
Мова етносу утворює навколо нього своєрідну національну ауру, яка дає
змогу повною мірою пізнати рідний народ, приєднатися до його культурних
здобутків, усвідомити індивідуальність своєї спільноти. Лише завдяки мові
людина переймає досвід, знання, уміння не тільки всіх тих людей, які
1
Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособ. для студентов высших учебных
заведений. – М.: Академия, 2001. – С. 6.
2
Радченко О. А. Лингвофилософский неоромантизм Й. Л. Вайсгербера // Вопросы
языкознания. – 1993. – № 2. – С. 112.
3
Потебня А. Мысль и язык. – К., 1993. – С. 70.
4
Там само. – С. 186-187.
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живуть довкола неї в даний час, а й досвід та знання попередніх поколінь, а
також інших народів, оскільки саме мова – довговічніша за будь-яку форму
суспільної організації. Впливаючи з непізнаних глибин людської природи,
вона стає цементуючим фрагментом нації. Таким чином, кожне наступне
покоління має багатшу мову, ніж попереднє, але мова попереднього
покоління залишається для наступного цілком зрозумілою, бо вона втрачає
менше ніж набуває. Відлуння давно минулих років зберігаються сьогодні в
прислів’ях, приказках, фразеологізмах, метафорах, символах культури.
Враховуючи все сказане вище, можна дійти висновку, що мова виконує,
крім основних функцій: номінативної, комунікативної, інформативної,
мислетворчої і гносеологічної та другорядних, таких як: фактичної,
волюнтативної, ряд інших функцій. Мова виконує певні функції залежно від
взаємодії її з іншими соціальними вимірами нації. Так, з погляду взаємодії
мови і культури, вона виконує, крім комунікативної, ще такі функції: мовне
(знакове) моделювання картини світу, кумулятивну (накопичення і
зберігання інформації), регулятивну (регламентація поведінки людей у
суспільстві), директивну, адаптивну (що забезпечує гармонію „колективного
Я” – етномовного суспільства – з навколишнім світом), упорядкування і
гармонізацію людського буття1, служить засобом репрезентації основних
установок культури2. Харахаш Б. виділяє в контексті суспільно-політичних
наук (в етносоціології та етнополітології) наступні функції мови:
1. Етноідентифікаційну, що полягає у розпізнаванні за мовою як першою
зовнішньою ознакою етнонаціональної групи представника своєї групи,
тобто „мова виконує роль розпізнавального засобу у визначенні етнічної
приналежності”3. Ця функція носить консолідуючий характер як у
синхронному (самоототожнення з усіма нині існуючими людьми, які
розмовляють з тобою однією мовою), так і в діахронному (самоототожнення
з усіма попередніми генераціями носіїв цієї мови і навіть з попередніми їх
поколіннями) вимірах. У такому ракурсі мова виступає символом, „захистом
групової єдності”4.
2. Етнодиференційну, що полягає у розпізнаванні людини, яка не
належить до однієї з тобою спільноти за допомогою мови. Дана функція
була актуальна на ранніх етапах історичного процесу, коли поняття
„чужинець” символізувався з поняттям „ворог”.
3. Національно-маніфестаційну функцію, яку ще називають
„етносимволічною”5 або „демонстративною”6, що полягає в акцентованому,
підкресленому вираженні за допомогою мови своєї національної
1
Алефиренко Н. Ф. Язык – сознание – культура: проблемы взаимодействия // Язык и
культура. 3 международная конференция. Доклады. – К., 1994. – С. 4.
2
Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособ. для студентов высших учебных
заведений. – М.: Академия, 2001. – С. 63.
3
Терлюк І. Етнічні процеси та їх вплив на чисельність російського населення західних
областей України // Генеза. – 1994. – Ч. 1. – С. 216.
4
Кахтахчян С. Марксистско-ленинская теория нации и современность. – М., 1983. – С. 80.
5
Линник Т. Мовно-культурна життєдіяльність нації // Етнонаціональний розвиток України.
– С. 589.
6
Радевич-Винницький Я., Іванишин В. Мова і нація. – Дрогобич, 1994. – С. 82.
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належності . Так, наприклад, у ІІ пол. ХІХ ст. у знімеченій Празі
національно свідомі чеські студенти зумисне гучно розмовляли чеською,
тим самим маніфестуючи не лише свою власну національну належність, а й
національне відродження чеського народу, його прагнення до
самоопанування і незалежності.
Важливу роль мова виконує у націогенезі. Під націогенезом розуміємо
процес перетворення народності як мовно-культурної етнографічної
спільноти в націю2. Так, Харахаш Б., слідом за Потебнею О., вбачав роль
мови у націогенезі, по-перше, в тому, що вона починає обслуговувати всі
сфери суспільного і духовного буття нації, витісняючи з них колоніальну чи
запозичену мову або яку-небудь lingua franca на кшталт латини у Західній
Європі часів Середньовіччя.
По-друге, мова є символом боротьби за підвищення суспільнополітичного статусу етнонації.
По-третє, уніфікація національної мови є підґрунтям для згуртування і
включенням її етнічної дезінтеграції через утворення окремим субетносом
своєї власної мови, за яким раніше чи пізніше приходить його
конституювання в окремий етнос.
По-четверте, єдина уніфікована національна мова, якою створений
поважний шар наукової і художньої літератури, є передумовою піднесення
загального наукового рівня переважної кількості членів етносу, свідомого
залучення їх до національної культурно-історичної традиції, підвищення
рівня їхньої національної самосвідомості та стійкості.
Отже, можна стверджувати, що мова – це складне явище, що виникло в
людському суспільстві, яке є одночасно системою й антисистемою,
діяльністю і продуктом цієї діяльності, духом і матерією, стихійно
розвиваючим об’єктом і саморегулюючим явищем.
Таким чином, національна мова – це не тільки одна з кодових систем
спілкування, збереження, накопичення і передачі інформації, а й
неповторний наслідок розумової, емоційної, художньої і духовної творчості
конкретного народу, колективний засіб самопізнання власної культури,
тобто одна із форм фіксації національно-культурного спадку, що служить
інструментом суспільної згуртованості. Мова не тільки дає змогу описувати
людський досвід, а й породжує новий досвід та інтегрує нові смисли в
процесі комунікації. Отже, мова не лише відображає реальність, а й
інтерпретує її, створює особливу реальність, у якій живе людина.
Мова не лише засіб пізнання культури, вона є одночасно продуктом
культури, важливою її складовою. Більш того, мова – це специфічний спосіб
існування культури, фактор формування культурних кодів. Вивчення
культури через мову – це ідея, яка „носилася в повітрі”3 в останні роки: про
те, що мовний матеріал є найбільш вагомою інформацією про світ і людину
в ньому.
1
Харахаш Б. Мова: механізм національної ідентичності в системі етнополітики держав //
Урок української. – 1999. – 6 січня. – С. 49-50.
2
Там само. – С. 51.
3
Маслова В. Лингвокультуроведение. – М.: Академия, 2001. – С. 25.
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Виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що мова і культура хоч
і належать до різних семіотичних систем, вони мають багато спільного: поперше, вони є формами свідомості, що відображають світобачення людини;
по-друге, вони існують в діалозі між собою; по-третє, суб’єктом мови і
культури завжди є індивід або соціум, особистість чи суспільство; почетверте, загальною їх рисою є нормативність; по-п’яте, історизм – одна з
істотних рис культури і мови; по-шосте, як мові, так і культурі притаманна
антонімія „динаміка – статика”1.

Шляхова Н.М. (Одеса)
ЕТНОПСИХОЛІНГВІСТИЧНА
КОНЦЕПЦІЯ СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ
О. ПОТЕБНІ
У статті на основі етнопсихолінгвістичної концепції словесної
творчості О. Потебні розглядається процес народження мистецького
твору як явища самочинного, як важливого засобу розвитку думки і
самосвідомості.
Спираючись на В.Гумбольта, О.Потебня розглядав мову не тільки як
засіб вираження чи оформлення вже готової думки, а й як засіб до її
створення, як духовну діяльність народження мислення. “Мистецтво є
творчістю в тому ж значенні, що й слово,” – писав він у праці “Думка й
мова”2. Отже, і в художньому творі є ті ж самі стихії, що й у слові: зміст (або
ідея), внутрішня форма, образ і зовнішня форма. Проте не тільки за своїми
стихіями, а й за способом їх поєднання, уточнював учений, мова, кожне
окреме слово відповідає мистецтву. Так, внутрішня форма слова, яка дає
напрям думці слухача, “народжується разом з розумінням”3.
Отже, самою комунікативною природою слова зумовлюється адресна
спрямованість мистецтва, присутність розуміючого читача, слухача.
“Мистецтво є мовою митця”, стверджував О.Потебня, і як не можна
передати іншому своєї власної думки, а тільки пробудити в ньому його
власну, так і поезія не виражає готової думки, “а подібно до слова є могутнім
засобом розвитку думки”4. Більше того, зміст завершеного твору,
наголошував учений, “розвивається не в митцеві, а в тих, хто розуміє”5.
Сприяє цьому розумінню сам митець, заслуга якого полягає “не в тому
1

Там само. – С. 59-60.
Потебня О. Думка й мова // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За
ред. М.Зубрицької. – 2-ге вид. – Львів, 2001. – С. 41.
3
Потебня А. Мысль и язык. – К., 1993. – С. 74.
4
Там само – С. 147.
5
Потебня О. Думка й мова // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. За
ред. М.Зубрицької. – 2-ге вид. – Львів, 2001. – С. 40.
2
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minimum змісту, який думався йому при створенні, а в гнучкості образу, в
силі внутрішньої форми збуджувати найрізноманітніший зміст”1. Сам
мистецький витвір, як наслідок мисленнєвої діяльності, Потебня вважав
явищем самоцінним, самодостатнім, відмінним від свого творця, таким, що
містить у собі “щось інше і більше, ніж він”. Оця самочинність художнього
твору зумовлюється, за Потебнею, суб’єктно-об’єктною природою вже
самого творчого задуму: “думка, яку об’єктивував митець, діє на нього як
щось близьке йому, але разом з тим і стороннє”2. Другу причину примхливої
самочинності мистецтва вчений вбачав у численних фактах неспівпадання
первісного задуму митця із художнім змістом закінченого твору, значущість
якого аж ніяк не вичерпується творчими намірами і тим більше
тимчасовими, “нерідко низькими” потребами життя автора. Визнання
митцем факту з’яви того художнього змісту, який і не “думався йому при
створенні”, визначає і спосіб його ставлення до власного твору: незалежно
від того, схвалює він його чи піддає заслуженому чи й незаслуженому
осудові – все одно він визнає його самостійне буття. При цьому О.Потебня
не на боці у привілейованої позиції автора як реципієнта, привілей за
читачем, який може краще самого творця осягнути сенс твору. Ці думки
українського вченого суголосні сучасній йому європейській філософії,
зокрема герменевтичній теорії Ф.Шляйєрмахера і В.Дільтея. Вміння читача
здогадуватися про замислене автором Шляйєрмахер розглядав таким же
творчим актом, як і процес написання твору, “але в аспекті рецепції”, що,
власне, й “безпосередньо переносить його в автора”. Подібний
герменевтичний талант філологічного складу розуму О.Мюллер назвав
конгеніальністю3. Шляйєрмахерову формулу кращого розуміння автора ніж
він розумів сам О.Потебня не просто сприйняв, а творчо розвинув у цілком
оригінальну теорію рецепції та інтерпретації. Художні твори, за Потебнею,
живуть цілими століттями не заради свого буквального смислу, а заради
того, який смисл у них може бути вкладено. Цим пояснюється, чому
зберігають своє художнє значення твори первісного мистецтва, і втрачають
свою цінність твори “із забуттям внутрішньої форми”. Водночас він
нагадував про неможливість визначити, скільки й який зміст розвивається в
тому, хто сприймає, “адже художній твір подібний загадці, яку кожний
розгадує по-своєму”. Це залежить від багатьох причин – і життєвого досвіду
реципієнта, рівня його естетичної культури і самого поетичного образу,
який, коли сприймається, “говорить йому дещо інше і більше, ніж те, що в
ньому безпосередньо втілено”4.
Як зауважив О.Пресняков, “як методологічний принцип обов’язкове
співвідношення поетичної творчості з читацьким сприйняттям визначилося
лише у кінці ХІХ ст. І доля О.Потебні в утвердженні цієї концепції є досить
суттєвою”5.
1

Там само – С. 41.
Потебня А. Мысль и язык. – К., 1993. – С. 130.
Дильтей В. Герменевтика и теория литературы. – М., 2001. – Т. IV. – С. 155.
4
Потебня А. Эстетика и поэтика. – М., 1976. – С. 546.
5
Там само. – С. 331.
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У своїх “Лекціях з теорії словесності” О.Потебня неодноразово
повертається до тези про зумовленість форми комунікації автора з
читацькою аудиторією самою психологією творчості. Коли творення образу
є для поета “невідкладною потребою”, то йому ніколи думати про те, що
скаже про нього читач, йому ніколи відшукувати в угоду йому красиві
“словесні вирази”1. Проте для здобуття популярності викладу замало
власних зусиль, потрібні “зовнішні умови” – знання свого адресата, постійна
перевірка “сили і зрозумілості” своїх слів тими, кому вони призначені.
“Маючи перед собою не справжніх слухачів, а лише уявних на основі
кількох попередніх даних, неодмінно пошиєшся в дурні”2. Уподібнюючи
процес користування словом і художнім образом, Потебня зауважував, що
тут важливим є самостійне і творче мислення читача, і поетичне чуття
митця, його вміння дати можливість читачеві щось самому “домислити”.
Особливо перспективними в плані подальшого розвитку рецептивної
естетики були думки Потебні про те, що процеси творчості і процеси
сприйняття твору дуже подібні, а якщо так, то й розуміючого читача можна
вважати співавтором. “Із цієї аналогічності акту творчості і акту пізнання
випливає те, що ми можемо розуміти поетичний твір настільки, наскільки ми
беремо участь у його створенні”3.
З високим поцінуванням читацької рецепції пов’язані і домисли вченогомислителя про завдання критики. Якщо поетичне мистецтво є одним із
засобів пізнання, то й інтерпретація його вимагає “певного догляду,
пильності, зусилля”, адже “розуміння береться зусиллям, з бою, і для того,
щоб здобути певну здатність зусиллям досягти розуміння, існують деякі
прийоми, які можна назвати загальним іменем критика”4. Досягти своєї мети
критика може завдяки широкому історико-філологічному розумінню
літератури. Сам О.Потебня уподібнював художній твір людині, рослині,
тварині, тобто осердям широкого кола наук, а тому на нього можна дивитися
з точки зору морфології, хімії, фізіології (“Вся сукупність знань в
застосуванні до вивчення поетичного твору визначає критику”). Це дало
підстави вченому здійснити широке узагальнення: “Не можна сказати, якого
роду знання не потрібні при поясненні складу, дії і походження поетичного
твору. Критика йде ніби проти початку розподілу праці. Художній твір, як і
людина, є мікрокосм”5.
Згідно з потебнянською філологічною методологією, мистецтво є
творчістю в тому розумінні, що воно є не безпосереднім відображенням
світу, “а певною видозміною цього відображення”6. А отже, виникає
художня реальність, правдоподібність якої не підлягає сумніву й перевірці,
оскільки у мистецтві зв’язок образу та ідеї не доводиться, “а стверджується
1
Пресняков О. Поэтика познания и творчества. Теория словесности А.А.Потебни. – М.,
1980. – С. 179.
2
Потебня А.А. Из записок по теории словесности. – Харьков, 1905. – С.122.
3
Там само. – С. 36.
4
Потебня А. Эстетика и поэтика. – М., 1976. – С. 521.
5
Потебня А.А. Из записок по теории словесности. – Харьков, 1905. – С. 110.
6
Там само. – С. 41.
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як безпосередня вимога духу”. Звідси унікальна автентичність художнього
відкриття (“поетичний образ не розкладається під час своєї естетичної ідеї),
його відмінність від наукової думки, яку можна висловити й інакше, –
абсолютний естетичний авторитет твору, бо до нього не можна нічого не
додати, ні відняти”, й умовність, яка допускає ймовірність неймовірного,
фікцію (“у царя Трояна цапині вуха”). Тим, хто вимагає безумовної правди
від художнього твору, вчений пропонував відповісти на питання, що таке
правда, і чи відрізняють вони правду від правдоподібності. Сам О.Потебня
був переконаний, різні види мистецтва творять свою умовну правду, яка
визначає “природу цього мистецтва”, а також і є “вищою правдою”1. З точки
зору філологічної теорії О.Потебні “поетична правда – це влучність слова”2.
Складність осягнути цю художню правду й є однією з причин того, що
“Видатні критики більш рідкісні, ніж видатні художники і поети”3.
Одна з фундаментальних засад теорії художньої творчості О.Потебні – це
ідея автора як творця мистецтва і водночас формування власного “я митця
(“поетичний твір є перш за все справа душі самого автора, є робота над його
власним розвитком)”4. Погляди О.Потебні на мистецтво як на орган
“самосвідомості” сформовані, передовсім, вітчизняною культурологічною
спадщиною, зокрема сповідуваними К. Транквіліоном-Ставровецьким та
Г.Сковородою ідеями самопізнання, морального самовдосконалення,
“спорідненої” праці як умов виконання свого земного призначення.
Відлуння ідей потебнянської концепції словесної творчості згодом стали
відчутними у працях європейських мислителів, осібно К.Ясперса, Г.Гусерля,
М.Гайдеггера. Проте слід уточнити: якщо потебнянська концепція поетики
та естетики слова має багато спільного з багатьма філософськими ідеями
ХХ ст., то його теорія автора принципово унікальна. Виявляючи “високий
інтерес” до феномена автора-творця, визначаючи винятково суб’єктивний
характер творчого процесу, О.Потебня не вважав художнє мислення
винятковим, стверджуючи, що “діяльність поета є робота думки до певної
міри дуже подібна до думки наукової”5. І сама душа поета цікавила
О.Потебню своєю подібністю “нашій душі, душі читача”. “Винятковість”
особи митця вчений вбачав лише в тому, що в ній більшою мірою
сконцентровані ті елементи, якими володіє й сприймач його твору.
Потебня був свідомий того, що спонукою до творчості можуть бути певні
життєві обставини, як і потреби власної душі, визнавав, що художні твори,
“виникаючи з певного прагнення митця, закінчують собою це прагнення й
служать його метою”6. Цікавими для психології творчості є міркування
видатного вченого про розмежування цілей внутрішніх і зовнішніх. Що ж до
останніх, то вони можуть бути, а можуть і не бути. Безсумнівним для
1

Там само. – С. 116.
Потебня О. Думка й мова // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За
ред. М.Зубрицької. – 2-ге вид. – Львів, 2001. – С. 89.
3
Потебня А.А. Из записок по теории словесности. – Харьков, 1905. – С. 110.
4
Там само. – С. 129.
5
Там само – С. 122.
6
Там само. – С. 82.
2
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О.Потебні було те, що “мистецтво всіх часів спрямовує зусилля до
досягнення внутрішньої мети”1. При цьому він акцентував увагу на
непередбачуваності і несподіваності появи творчих імпульсів, бо вони
відкривають митцеві раніш невідомі йому самому властивості його душі. Та
й сама мета творчої діяльності, згідно із вченням О.Потебні, не визначається
заздалегідь ні самим митцем, ні кимось іншим. Замислене творцем
неможливо визначити вже хоча б тому, що для нього самого “воно
з’ясовується лише настільки, наскільки виражається в образі, тобто лише
почасти”2. Звідси й теза про незнання митцем свого творчого “я” (“будь-яке
розуміння себе є нерозуміння”), скарги на труднощі словесної об’єктивації
первісної думки. Саму ж поетичну думку О.Потебня розглядає як важливу та
обов’язкову проміжну ланку між реальністю і художнім образом, – “тільки
за цієї умови мистецтво може бути творчістю”3. Обов’язковою умовою
здійснення цієї думки-задуму, навіть коли замислене вже визначене, є
наявність у митця внутрішньої свободи, – будь-яке втручання в самий спосіб
досягнення мети “псує справу”.
Та якщо започаткований О.Потебнею “лінгвістичний поворот” у
філософії і теорії літератури ХХ ст. помічено і визнано науковим світом, то
внесок українського вченого у розгадку потаємності процесу появи
мистецького феномена ще не став предметом серйозного наукового
дослідження.
У формі душевної діяльності митця, у силі його пристрасності шукав
О.Потебня витоки естетичної вартості твору. Був переконаний: “Чим
настійніше питання, чим тривожніші зусилля думки, що народжується, чим
бажаніше заспокоєння почуття, прояснення думок, тим, за рівності іншого,
досконаліший і миліший для інших його твір”4. Цими міркуваннями він, з
одного боку, передбачливо спростовував майбутні звинувачення його теорії
в раціоналізмі, а з іншого – відмежовувався від афектації творчого акту. У
“Записках з теорії словесності” зовсім, певно, не випадково окремо вміщено
розділ “Натхнення”, де вчений осмислює визначені Платоном чотири типи
екстазу, аналізує висловлювання Федра про відмінність творчості
“розсудливого” від “поезії тих, хто безумствує”, і доходить власного
висновку: “Справді, не майстерністю, а ентузіазмом і натхненням великі
епічні поети створюють свої творіння”5. І далі український мислитель
проникливо цитує роздуми давньогрецького філософа про митців, котрі в
процесі творення “переймаються безумством, охоплюються екстазом”,
звільняються від влади глузду, який заважає вільно творити і
“проголошувати пророцтво”.
Свої інтертекстуальні міркування О.Потебня завершує формулюванням
власного погляду на творчий акт: “Отже – щирість, відсутність

1

Там само. – С. 83
Там само. – С. 34.
Там само. – С. 42.
4
Там само. – С. 32.
5
Там само. – С. 91.
2
3
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самоспостереження в момент поетичної творчості, повне заглиблення в
творення”1.
Свідомий виняткової потаємності психологічної природи творчості,
О.Потебня уникав категоричності висновків. У процесі надзвичайно
коректного аналізу і самої поезії, і самоспостережень “першорядних свідків”
(І.Франко) він помітив мало ким зауважену прикметну закономірність
творчого акту: творення образу припадає не на сам період збудження,
пошуку, хвилювання, “а на кінець його”2.
Другий фундаментальний висновок О.Потебні також стосується
специфіки естетичної об’єктивації, у процесі якої не лише виникає художня
реальність, а й формується особа творця, збагачується й увиразнюється його
духовний досвід, а відтак процес творення образу завершує собою певний
період розвитку митця, “служить поворотним моментом його душевного
життя”3. І якщо завершений твір і те, “з чого він виник”, згодом
відчужується від автора, то об’єктивований у творі стан його душі зберігає
свою життєтворчу силу, “лягає у підвалини подальшого душевного життя”4.
І в наступному процесі народження/прояснення замисленого саме в цьому
минулому змісті своєї душі, в її збагаченому досвіді митець зможе знайти
можливість “щось про щось” (Арістотель) сказати.
Отже, художній твір, за Потебнею, є насамперед “справою душі самого
автора, і робота над його власним розвитком”5. Однак вчений аж ніяк не
обмежував зміст поетової свідомості виключно індивідуально-особистісною
стихією: досвід літературної образності, як і фольклорної, “започаткований в
імлі століть”. У ХХ ст., нагадаємо, питання соціально-психологічних витоків
художнього мислення стануть предметом уваги психоаналітичної та
архетипної критики.
Аналіз літературної творчості, вивчення епістолярної спадщини,
щоденникових записів та усних свідчень багатьох вітчизняних та зарубіжних
письменників дав підстави Потебні стверджувати, що поет творить насамперед
для себе, і твір має значення, передусім, для самого автора як “засіб
саморозвитку”. Суперечність між “творчістю для себе” і творчістю “для інших”
вчений вважав чисто умовною – справждній, щирий поет пише насамперед про
потреби власної душі й “побіжно” про потреби свого часу. Тобто сам характер
цієї суперечності, як і спосіб її вирішення, зумовлюється масштабністю творчої
особистості. “Серйозний митець, не дилетант і не спекулянт, – міркує
О.Потебня, – кожним актом творчості розв’язує важливе для себе завдання, і
якщо його особа виділяється з ряду, то разом з тим і завдання важливе для
сучасників”6. Свій висновок про літературний твір як засіб “розвитку думки й
самосвідомості” він обгрунтовує заспокійливою силою художнього слова, у
якому об’єктивується і в такий спосіб усвідомлюється мисленнєвий світ автора.
Отже, уже в середині ХІХ ст. для О.Потебні очевидним було те, що К.Юнг 1930
1

Там само. – С. 92.
Там само. – С. 128.
Потебня А.А. Мысль и язык. – К., 1993. – С. 137.
4
Там само.
5
Потебня А.А. Из записок по теории словесности. – Харьков, 1905. – С.129.
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р. у праці “Психологія і фантазія” висловив у формі вимоги до критики: “митець
повинен бути поясненим із його власного мистецтва”1.
Зі своєї основної естетичної ідеї – мистецтва виражають різні моменти
душевного життя, різні напрями людської думки, – виходить Потебня і при
поясненні причин існування різних видів пластичних мистецтв і музики, з
одного боку, і літератури – з другого. Із розвитком індивідуально-особистісного
начала пов’язував він і історичну долю окремих мистецтв. Найдавнішим вважав
мистецтво слова, оскільки витоками його є народна поезія, як наслідок
“безособової творчості”, тим часом як архітектура, скульптура й живопис
передбачають уже “відособлення й виділення з маси особистості митця,
можливість значного ступеня самосвідомості й пізнання природи, яким початок
кладеться мовою”2.
Специфікою словесної літератури як мистецтва слова й зумовлюється вимога
О.Потебні до її вивчення: “Історія літератури має все більше і більше
зближуватися з історією мови, без якої вона є такою ж ненауковою, як фізіологія
без хімії”3.

Бублейник Л.В. (Луцьк)
РОЛЬ АСОЦІАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
У ЛЕКСИЧНІЙ СЕМАНТИЦІ
ТА ПРАГМАТИЦІ: ДВОМОВНИЙ АСПЕКТ
У статті досліджуються асоціативні міжлексичні зв’язки у двомовного
індивіда в ситуації українсько-російського білінгвізму, аналізується роль
асоціативних елементів у лексичній семантиці та прагматиці.
У міжмовному зіставленні прагматичних елементів лексики надзвичайної
ваги набувають психологічно зумовлені оцінні, культурологічні, естетичні,
соціальні фактори, своєрідно відбиті в слові національної мови. Ймовірно,
зауваження М.С. Трубецького про те, що для семантики важлива «не логіка,
а психологія», головним чином орієнтоване саме на врахування перетину в
слові цих різноманітних, різноспрямованих проекцій.
Суттєву роль у формуванні прагматичного ореолу слова відіграють
асоціативні зв’язки – як категоріальні, що, за М.В. Крушевським, сприяють
виникненню регулярних парадигм4, так і індивідуальні, супутні
індивідуальному сприйняттю та осмисленню значення5.
1
Юнг Г. Психологія і поезія // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За
ред. М.Зубрицької. – 2-ге вид. – Львів, 2001. – С. 105.
2
Потебня А.А. Мысль и язык. – К., 1993. – С. 188.
3
Там само. – С. 155.
4
Крушевский Н.В. Очерк науки о языке // Хрестоматия по истории русского языкознания /
Под ред. Ф.П. Филина. – М.: Высшая школа, 1973. – С. 420-422.
5
Телия В.Н. О специфике отображения мира психики и знания в языке // Сущность,
развитие и функции языка. – М.: Наука, 1987. – С. 70.
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Уже давно помічено, що в свідомості мовця слово тісно зростається з
предметом, видається невіддільним від типового для нього середовища; ця
психологічна «прикріпленість» до реалії спричиняє неможливість перекладу
власних назв, з «одиничністю» денотатів, відображених в їх внутрішній
структурі.
Проблема «неперекладності» особливо загострюється в роботі з
художніми текстами, але важливість національного асоціативного
компонента в семантиці та прагматиці слова інтуїтивно відчувається і на
побутовому рівні, у мові повсякденного спілкування. У тих жанрових
різновидах текстів, де відсутня художня настанова, часто відбувається
реалізація, свідома чи несвідома, прикмет інонаціонального джерела, яке
виявляється, хоч і різною мірою, актуальним в акті комунікації. Цим
пояснюється введення іномовних неасимільованих запозичень (Візьму на
роботу людей в Польщу на трускавки – з оголошення, «Волинь», квітень
2007), мовці акцентують і інонаціональні фонетичні особливості («бацька» –
- про Олександра Лукашенка, там само).
Отже, ситуація, у якій стикаються різні національні культури та
сформовані у відповідному континуумі асоціативні зв’язки, не може не
впливати на вибір слова в акті комунікації, що полегшує взаємопроникнення
явищ, які дещо розмивають усталені асоціації, сформовані першоджерелом,
тобто спричинюють інтерференцію і в цій сфері. При зміні мови або
періодичних кодових переключеннях відбувається, як слушно зауважує
Н.П. Шумарова1, зміна форм мовної свідомості; очевидно, що ця зміна
зачіпає і соціально зумовлені асоціації, що певним чином перебудовуються,
орієнтуючись на домінантну систему. У цьому процесі вбачаємо реалізацію
сформульованого Б. Ананьєвим2 закону психічної асиметрії у білінгва,
закону, який зумовлює видозміни в ієрархії двох мовних систем у свідомості
суб’єкта, коли одна мова у нього більше тяжіє до того, щоб стати провідною,
інша змушена так чи інакше підкорятися, що виявляється і в характері
«асоціативного тла». Інакше кажучи, тиск іншої, «сильнішої» мовної
системи виявляється і в прагматичних елементах семантики слова, не тільки
запозиченого, а й питомого.
Для ситуації в Україні характерний вплив російської мови, що
підживлюється багатьма об’єктивними факторами: за умов міграції
населення, змішування різнонаціональних прошарків провідну роль
продовжує відігравати мова російська, проникнення якої полегшується
російськими кіно-, теле-, медіапродукцією, літературою. Асиметричний
білінгвізм
підтримується
чинниками
дисгармонійних
міжмовних
взаємовідношень, які часом межують з «війною мов». Порушення лексичних
норм української мови внаслідок інтерферентних впливів досить рідко
зустрічає спротив у широкому загалі, тоді як спроби її інновацій з питомих
джерел часто наштовхуються на категоричне несприйняття (характерними є
1
Шумарова Н.П. Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму. – К.: Вид. центр
КЛДУ, 2000. – С. 16.
2
Марціяш М.З. Мовна картина світу двомовної особистості як наслідок взаємодії двох мов
та культур // Нова філологія. Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 28. – С. 138.
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побутові репліки на кшталт Найдите мне такое слово у Шевченко).
Внаслідок подібних негативних оцінок українські лексеми диференційного
типу зосереджуються в так чи інакше замкнених сферах мовлення з певною
цільовою настановою (летовище ‘аеродром’ в теленовинах на каналах УТ-1
та ICTV). В українсько-російському білінгвізмі відбувається вирівнювання
специфічності української мови, нівелювання у вжитку слів ідіоматичних,
національно-специфічних (пор.: співпасти – збігтися, знаходитися –
перебувати, зайняти місце – посісти місце). Саме ідіоматична лексика часто
стає «слабкою» ланкою, витісняється з ужитку, а виживають слова, що
внаслідок різних причин, через походження або тривалі щільні контакти з
російською мовою, увіходять до спільного фонду (пор. застарілі українські
шеляг, шаг і збережене, спільне з російським гріш, заст. шульга і збережене
лівша1. Таким чином, асоціативні міжлексемні зв’язки у двомовного індивіда
в ситуації українсько-російського білінгвізму сприяють звичайно активізації
мови, що посідає позиції сильнішого члена системи. Зміцнення
функціональних позицій аналогічних компонентів лексичної системи
полегшується наявністю спільної для обох мов бази основ-коренів (за
термінологією В.В. Виноградова). Ця близькість спричинює своєрідне
«перехрещування» компонентів у корелятивних лексико-словотвірних
групах, типу укр. обережно, але стережись, у російській навпаки –
осторожно, але берегись, укр. великий – збільшувати і рос. большой –
увеличивать, з аналогічними «зворотними» відношеннями на міжмовному
рівні.
Психологічна орієнтація на близьке, спільне базується на законі економії
мовних
зусиль:
важче
сприймається
лексика,
специфічна
за
функціонуванням і за фономорфологічним складом, та, яка не має
однозначних, т.зв. лінійних іномовних паралелей. Звідси у білінгва труднощі
при засвоєнні семантики подібних лексем, помилки типу продовжує
тривати, утворення контамінованих, «надлишкових» за змістом сполук,
компоненти яких містять дублетні за значенням семи (УТ-1, квітень 2007).
Близькість української та російської лексичних систем за
фономорфологічними характеристиками, поширюючи прямі запозичення,
веде до замулення національно-мовних джерел словотвору, до збіднення
ідіоматичного компонента в українській мові: взяти чуже виявляється
простіше й легше, ніж пам’ятати, розвивати або утворити своє. Не випадково
неологізація українського складу в значній частині випадків зводиться до
запозичень з російської – звідси чтиво, гонка і маса інших подібних слів.
Звичним є калькування російських слів, які дублюють питомі українські
лексеми з неспіввідносною звуковою оболонкою, внутрішня форма якої для
сучасного носія мови часто затемнена, непрозора або взагалі відсутня
(головокружіння при існуючому в мові запаморочення, при втраті зв’язку з
морок, пор. фразеологізм із стертою образністю памороки забити). Про
інтенсивність цього процесу, який нівелює самобутність української
лексичної системи, свідчить те, що він охоплює не лише неунормоване усно1

Словник української мови: В 11 т. – К.: Наукова думка, 1970 – 1980. – Т. 11.
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розмовне мовлення (т.зв. суржик), а й писемні стилі, захоплюючи мову масмедіа.
Аналізуючи психологічні фактори, дія яких формує характер білінгвізму
в Україні, визначаючи типи слововживання, не можна не врахувати і
відгомін суспільних та пов’язаних з ними особистісних оцінок, зумовлених
колишнім колоніальним становищем української мови, яка за царату була
забороненою, зневаженою, а згодом, за радянської влади, сприймалась як
«непрестижна». Через це суб’єктивні чинники – побоювання нового,
розширеного вживання «свого» слова через його незвичність у новому
контексті – врешті-решт теж виявляються у своєму виникненні
об’єктивними. Пор. оцінку О.О. Потебнею явищ національного
відступництва, при якому, за його висловом, «вольные» відступники все
одно виявляються «невольными», тобто такими, що вимушено вдалися до
відступництва під тиском несприятливих обставин1.
Бажання в певному середовищі уникнути асоціацій з українським мовним
елементом, що оцінюється як «знижений», «неблагородний», поширюється
на вживання антропонімів – звідси витіснення з ужитку українського
народного антропонімікону, в тому числі в фонетичних його модифікаціях
(пор. дедалі частіше свідоме використання імені Анна та відмову від
питомого Ганна), функціональне ослаблення українських зменшувальних
форм і перехід до форм російських або наближених до них (Сашко →
Сашенька, Марійка → Маша, Софійка → Сонечка), а також замилування
запозиченими іменами, такими, як Анджела, Діана, Мадонна та ін. Подібні
процеси відбуваються на підсвідомому рівні, але можуть здійснюватись і
цілеспрямовано. Герої комедії М. Куліша «Мина Мазайло» намагаються
«ушляхетнити» свої наймення, що сприймаються ними як «простацькі», бо
викривають «мужицьке» походження: відтак жіночі – Мокрина та Килина –
перетворюються, з усіченням початкового складу, на Рину та Лину, а Мокій,
у «культурній» транскрипції сестри, стає Мокою. Протилежний за
національними ознаками, «інтелігентний» полюс у зіставленні обіймається
прізвищами гротескними, на кшталт Баронової-Козино (Яка краса! –
говорить про це прізвище Мазайлиха). Українська чи російська форма
прізвища багато важить у виявленні життєвої позиції та визначенні стратегії
поведінки Кулішевих героїв. Саме так пояснюється конкуренція форм
Розсоха / Розсохіна у сцені представлення Улі Мокієві.
Отже, в українсько-російському білінгвізмі національний мовний
елемент, зазнаючи зниженої оцінки, у певних колах психологічно
ототожнюється з соціальним, так само зниженим – асоціативні зв’язки з
питомою сферою вживання продовжують залишатися стійкими. Через це
авторові українського тексту часто видається психологічно неможливим
вдатися в оповіді про реалії світського життя за кордоном до питомого
слова, яке чітко асоціюється з селянським буттям – безпечнішим у таких
випадках уявляється звернення до російської лексеми, нехай би вона
1
Ткаченко О.Б. Проблема відступництва з погляду О.О. Потебні // Мовознавство. – 1992. –
№ 3. – С. 3-7.
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позначала те саме. Так у телерепортажі про королівське свято в Англії (УТ1, квітень 2007) журналіст надає перевагу російському стадо, уникаючи
українського слова череда. Через подібні психологічні обмеження проходила
і російська мова свого часу, коли представники дворянських кіл картали
І. Крилова за «низький» тон його байок, де вільно вживалися такі
«непристойні» слова, як, наприклад, свинья. У російській мові відбулось і
відмежування від народних елементів у складі антропонімікону, де форми
Лизавета, Катерина, Кирила, Никола (Микола) увійшли в культурний
простір лише як імена літературних персонажів з народу, з простолюду,
поступившися місцем у сучасному вжитку книжним за походженням
Елизавета, Екатерина, Кирилл, Николай. Подібні оцінки було сформовано
не на індивідуальному рівні – їх психологічна природа радше може бути
визначена як зумовлена в соціумі, в колективі мовців.
Асоціативні зв’язки відіграють важливу роль у розвиткові не тільки
прагматичної сфери слова, а й, власне, його семантики, предметно-логічного
ядра значення. Сáме негативно оцінне ставлення до «низів» зумовило
виникнення у внутрішній структурі лексеми баба, нейтрального у вихідному
значенні ‘Устар. Замужняя крестьянка’ значення вторинного, похідного –
просторічного, зневажливого ‘Женщина вообще’; з урахуванням цієї
обставини не випадковим видається й об’єднання в слові девка
просторічного значення ‘девушка’ і значень з соціально маркованими
семами ‘Устар. Крестьянская девушка’, ‘Крепостная девушка’, ‘Груб.
прост. О развратной женщине, проститутке’1. Яскравий відбиток в
асоціативному тлі слова девка соціального розшарування суспільства
отримав розгорнуте експліцитне вираження у семантичному полі російської
літератури: При крепостном праве горничною не называли, а просто – девка.
Лесков, Обман. Особливо рельєфно соціальні семи слова виділяються при
зіставленні його з нейтральним синонімом, який завдяки цьому контрасту
набуває підкреслено поважного звучання: Несравненно в более горьком
положении была женская прислуга, и в особенности сенные девушки,
которые на тогдашнем циническом языке назывались «девками».
«Девка» была существо не только безответное, но и дешевое, что в
значительной степени увеличивало ее безответность. Об «девке» говорили:
«дешевле пареной репы» или «по грошу пара» – и соответственно с этим
ценили ее услуги. Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина.
Національно зумовлені асоціації нейтралізуються при «одномовному»
підході, але стають релевантними у контрастивному підході, у проблематиці
перекладу, який часто намагається їх уникнути. Назва оперети І. Штрауса
«Летучая мышь» перекладається, близько до російської, «Летюча миша» або
ж
з
використанням
милозвучного
малопоширеного
«Лилик»,
представленного в назві оповідання Лесі Українки (але в жодному разі не
«Кажан»).
Значною є роль національних асоціацій у процесах термінологізації. При
певній соціально-мовній напрузі в суспільстві українське слово в свідомості
1

Словарь русского языка: В 4 т. – М.: Русский язык, 1981. – Т. 1.
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деяких прошарків населення видається обтяженим асоціаціями, що
оцінюються мовцем як побутові або ж прикріплені до певного фрагмента
семантичного простору, розширення рамок якого психологічно видається
неприйнятним. Побоювання, часто підсвідоме, значеннєвих переносів,
звичайним наслідком яких має бути семантичне ускладнення слова і
зрештою збагачення мови, не може не гальмувати розвиток мовних ресурсів,
призводячи до їх збіднення. Менша функціонально-семантична
навантаженість питомого українського слова, порівняно з його синонімом,
спільним з російською мовою, значна вага у сфері сучасної політичної,
виробничої, ділової семантики російських запозичень, які розвинули в мовіджерелі вторинні абстрактні значення на базі первинних, що мають
еквіваленти в українській мові, пояснюються спостереженням, яке висловив
М.С. Трубецькой щодо співвідношення російської та церковнослов’янської
стихій у російській мові: «Когда надо выразить какое-нибудь понятие, для
которого в языке нет точного специального слова, то поневоле приходится
«сочинять» новое слово <…>. Для того чтобы такие «новые слова» стали
действительно «этикетками», обозначающими только данное понятие как
таковое, необходимо, чтобы те уже существующие «старые слова», из
которых <…> эти новые слова образованы, не имели слишком яркого
конкретного значения <…>. Вообще научному, философскому,
публицистическому, вообще «теоретическому» языку очень часто
приходится стремиться к тому, чтобы обесплотить отдельные слова,
потушить их слишком яркое конкретно житейское значение»1. Російська
літературна мова, зауважує автор, уже має для таких потреб готовий
словниковий запас церковнослов’янського походження2.
На тлі значного прошарку старослов’янізмів, асимільованих російською
мовою, їх українські паралелі не можуть не вирізнятися «побутовістю» (пор.:
тягне за собою – влечет за собой), що особливо актуально для двомовного
індивіда. Завдяки цьому простежується чітка тенденція орієнтуватись у сфері
вираження абстрактної семантики на спільне з російським бо ж на запозичене з
російської, позбавлене у сприйнятті «знижених» конотативних нашарувань.
Українська лексика, як правило, не обирається базою розвитку вторинних
значень: пробка – корок, але: автомобільна пробка; із синонімічного ряду
примірник – екземпляр у похідному значенні (про людину) використовується
лише екземпляр; слово крапка не може бути вжито як опорний компонент у
складі термінологізованої сполуки гаряча точка. Дія подібних психологічних
механізмів послаблює функціонально-семантичне розгалуження в українській
лексичній системі.
Отже, асоціативні механізми у формуванні складу лексичної системи,
характеру семантики її компонентів та прагматичного ореолу слова утворюють
сутнісний зв’язок цих різнорідних елементів, важливий як на
внутрішньомовному рівні, так і на рівні зіставлення, варіантом якого є
функціонування мов у білінгвальному середовищі.
1
Трубецкой Н.С. К проблеме русского самопознания // Трубецкой Н.С. История. Культура.
Язык / Сост. В.М. Живова; Общ. ред. В.М. Живова; Вступ. ст. Н.И. Толстого и Л.Н. Гумилева. –
М.: Изд. группа «Прогресс», 1995. – С. 195.
2
Там само.

147

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІ

Вокальчук Г.М. (Рівне)
АВТОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ,
МОТИВОВАНІ ПРЕЦЕДЕНТНИМИ
ФЕНОМЕНАМИ, У ПОЕТИЧНОМУ
СЛОВНИКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті аналізуються індивідуально-авторські лексичні номінації,
твірною основою яких слугували прецедентні феномени, зокрема – власні
назви. Розглядаються лексико-семантичні угруповання інновацій, створених
на основі прізвищ реальних осіб, імен персонажів художніх творів;
гідронімів, топонімів, назв офіційних установ, організацій, споруд тощо.
Детально аналізується специфіка вживання власних імен у ролі загальних.
Обґрунтовується вплив чинників позамовного характеру на конструювання
оригінальних лексичних номінацій у поезії ХХ ст.
У сучасних дослідженнях із неології (зокрема, з проблем оказіональної
номінації) звертається увага на те, що для з’ясування значення деяких лексичних
інновацій (або ж суттєвого уточнення їх семантики) у комунікантів (у даному
разі автора поетичного тексту й адресата – читача/ слухача) на момент
породження поетичного дискурсу мають бути наявні певні спільні фонові
знання, що спираються на відому співбесідникам картину ситуації й
„загальний фонд знань” адресанта й адресата повідомлення1. При цьому під
дискурсом, услід за В.Красних, розуміємо вербалізовану мовленнєвомисленнєву діяльність, якій притаманні, власне, лінгвістичний і когнітивний
плани й котра постає внаслідок як сукупність текстів, демонструє активність
текстових ремінісценцій, ностальгійне переживання текстових цінностей
попередніх епох, компіляцію текстів, тенденцію до т.зв. „приколізму”2.
Незважаючи на те, що в останнє десятиліття з’явилося чимало наукових
студій, присвячених дослідженню специфіки впливу позалінгвальних
чинників на формування номінативних одиниць (праці Ю.Караулова,
В.Красних, О.Опариної, К.Серажим та ін.), зазначена проблема все ще
вимагає всебічного вивчення. Так, практично недослідженим досі
залишається питання про роль фонових знань індивіда у формуванні
мовленнєвих лексичних одиниць, зокрема, авторських номінацій. Тому
метою статті є спроба дослідити різновиди прецедентних феноменів (ПФ),

1
Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. – М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1978; Ионова И.А. Морфология поэтической речи. – Кишинев: Штиинца, 1988. –
С. 129; Бородина М.А., Гак В.Г. К типологии и методике историко-семантических исследований.
– Л.: Наука, 1979; Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка,
варіативність [На матеріалах сучасної газетної публіцистики]: Монографія / За ред. В.Різуна. –
К.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2002. – С. 120.
2
Красных В.В. Этнопсихология и лингвокультурология. – М., 2002; Опарина Е.О.
Прецедентный текст и его роль в культурно-языковом социуме // Социолингвистика вчера и
сегодня: Сб. обзоров. – М., 2004. – С. 163-183.
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що слугували мотиваційною базою авторських лексичних інновацій в
українській поезії ХХ ст.
Важливим складником фонових знань, необхідних індивідові для
успішного спілкування в межах певної культури (а сприйняття художнього
тексту читачем вважаємо одним із компонентів комунікативної діяльності) є
т.зв. прецедентні феномени, котрим притаманні такі ознаки: 1) значущість
(вартісність) для певної особистості в пізнавальному й емоційному
відношеннях; 2) надособистісний характер (тобто обізнаність із феноменом
переважної
більшості
представників
національно-лінгвокультурної
спільноти); 3) відтворюваність у дискурсі певної мовної особистості за
умови достатньої одночасної поінформованості про цей феномен інших
представників лінгвокультурної спільноти1.
Дослідники пропонують, зокрема, таку класифікацію ПФ:
1) прецедентний текст (ПТ) – завершений і самодостатній продукт
мовленнєво-мисленнєвої діяльності, котрий оформлений у вигляді
(полі)предикативної одиниці. Знання ПТ є показником належності
індивідуума до певної епохи та її культури, тоді як незнання таких текстів,
навпаки, є передумовою відчуження від цієї культури. Характерно, що ПТ
породжують велику кількість ремінісценцій у процесі мовленнєвої
діяльності певної лінгвокультурної спільноти чи її частини2;
2) прецедентне висловлювання (ПВ) – репродукований продукт
мовленнєвої діяльності, що є закінченою та самодостатньою одиницею
дискурсу, складний знак, котрий може і не бути предикативним (Вічний
революцьонер; Учітеся, брати мої…). До ПВ належать цитати з текстів,
прислів’я. Джерелами виникнення ПВ є прецедентні тексти і/або ситуації.
Приміром, у „Неокласичному марші” М.Зерова (1926 р.), всуціль
зорієнтованому на спільний фонд знань адресанта й адресата повідомлення,
читаємо: Я славив землю, славив вітер / І врешті вийшов на простір...; Я з
білих островів з’явився, / Поплив у синю далечінь, / В рахунку весен
помилився, / Крізь бурю й сніг іду, мов тінь. Лише читач, обізнаний з
літературним процесом 20-х років ХХ ст., з підтексту наведених рядків
зрозуміє, що у першому контексті мова йде про поетичні збірки
П.Филиповича „Земля і вітер”, „Простір”; у другому контексті автор
„обігрує” назви поетичних збірок М.Рильського – „На білих островах”,
„Синя далечінь”, „Крізь бурю й сніг”. У мікроконтексті В рахунку весен
помилився міститься натяк на те, що збірка „Тринадцята весна” була
написана 1926 року (як, до речі, і „Неокласичний марш”, що для М.Зерова в
процесі створення аналізованого тексту виявилося особливо актуальним,
„злободенним”), коли М.Рильському було вже тридцять років („весен”), а не
тринадцять.

1
Караулов Ю.Н. Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой
личности // Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и
литературы: Докл. сов. делегации на 6-м конгр. – М., 1986. – С. 105-126; Серажим К. Дискурс...
– С. 129.
2
Серажим К. Дискурс... – С. 132.

149

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІ

Аналогічним прикладом ПВ може бути і наведений нижче контекст, що
асоціюється з рядками широковідомої російської пісні „Широка страна моя
родная”, що сприймалася в часи існування Радянського Союзу як гімн
радянському способові життя (автор модифікував мікроконтекст „От
Москвы до самых до окраин…”): ...від москви до самих до аляски...
(Ю.Андрухович).
На основі ПВ „Христос воскрес!” П.Тичина створив оказіональний
прикметник: Ходять по квітах, по росі./ Очима чесними,/
Христовоскресними /Поеми тчуть;
3) прецедентна ситуація (ПС) – це певна, так би мовити, еталонна
ситуація, що характеризується набором диференційних ознак і конотацій,
котра належить дійсності або віртуальній реальності1: Кривава неділя (про
події 9 січня 1905 р.), Помаранчева революція, Трояндова революція,
Тюльпанова революція (про загальновідомі події в Україні, Грузії,
Киргизстані);
4) прецедентне ім’я (ПІ) – власне, індивідуальне ім’я, пов’язане, як
правило, з прецедентним текстом чи ситуацією (Кассандра, Мазепа).
Екстенціонал ПІ включає тільки один об’єкт. В індивідуальному
когнітивному просторі ПІ існують у двох варіантах – загальнонаціональному
та індивідуальному. Ці варіанти можуть збігатися, а можуть суттєво
відрізнятися. Як зазначає К.Серажим, „...навіть коли людина відкидає
загальнонаціональний інваріант сприйняття прецедентного імені.., навіть
тоді вона все ж не може ігнорувати його повністю й у своїй мовній поведінці
змушена таки орієнтуватися на загальноприйняте уявлення”2. ПФ
зберігаються у когнітивній базі не в розгорнутій формі, а у вигляді набору
мінімізованих національно детермінованих уявлень. Ця редукована форма,
котра, як правило, відома абсолютній більшості членів лінгвокультурної
спільноти, формує інваріант сприйняття прецедента, хоча суб'єктивно не всі
представники спільноти можуть дотримуватися погляду, відображеного у
певному варіанті3. Приміром, для сучасних носіїв української мови різними є
інваріанти сприйняття таких ПІ, як Ленін, Сталін. Наприклад, у поетичних
текстах 20–30-х років засвідчено номінації Ленін-вождь, а також вождь у
значенні ‘Ленін’, ‘Сталін’ з виразною позитивною (урочистою, пафосною)
конотацією в семантиці. У текстах наступних хронологічних періодів
подибуємо фрагменти, де в підтексті виразно „прочитуються” первинні ПІ,
наділені негативною конотацією, що нерідко актуалізується (й
експлікується) в контексті: ...Роздріблене дощенту крушить/ Закон життя.
І де ж – вогню/ На вожденят вошині душі,/ На лицедіїв метушню...
(Є.Маланюк. 1944); Ген-ген від балтиків до камчатинців/ Усі племена, без
меча й коня,/ Народним збором судять навмання/ Вождя жахного та його
ж вождинців. (Я.Славутич); …на алтар імперії вам в міць поклав Пілат,/
Найбільший сатана, мара у вас в кумирах,/ Злочинець, як ніхто в двадцятий
1
Опарина Е.О. Прецедентный текст и его роль в культурно-языковом социуме //
Социолингвистика вчера и сегодня: Сб. обзоров. – М., 2004. – С. 168.
2
Серажим К. Дискурс... – С. 130.
3
Опарина Е.О. Прецедентный текст... – С. 168.
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вік вождь-кат!; Героєм вождь-жандарм стоїть у нас на жертвах…; Є
спроби світ запевнити у тому,/ Що в злі вождів народ був ні при чім:/ Що в
єстві та бутті святому / За дійства лиш відповідає вождь-вітчим!..
(А.Химко. 1953; 1987; 1991). Оцінка змісту ПІ, що розглядаються, може
варіюватися від абсолютного „плюса” до абсолютного „мінуса”. Втім, усі
інваріанти загалом відомі представникам лінгвокультурної спільноти, що дає
змогу їм адекватно орієнтуватися в конкретних ситуаціях спілкування, у
нашому випадку – адекватно сприймати авторський текст. Відмінність
інваріантів сприйняття ПФ у межах однієї когнітивної бази пов’язане з
входженням цих феноменів або до її центру, або ж до її периферії. Саме
периферія демонструє розходження інваріантів унаслідок динаміки у сфері
ПФ, яка відображає відмінність і зміну ідеологічних настанов. У процесі
використання ПІ в комунікації апеляція відбувається не до денотата, а до
набору диференційних ознак імені та конотацій тієї ПС, з якою певне ім’я
пов’язане1.
На думку дослідників, ПФ є ядерними елементами когнітивної бази, що
становить структуровану сукупність знань та уявлень усіх представників
певної мовної спільноти. Когнітивна база, у свою чергу, є ядром культурного
простору – того інформаційно-емоційного поля, у якому носій мови існує та
функціонує і до якого входять усі існуючі та потенційно можливі уявлення
про феномен культури у членів національно-культурної спільноти2.
В українському поетичному дискурсі ХХ ст. широко представлені
індивідуально-авторські номінації різних частиномовних класів, в основу
яких покладено практично всі зазначені вище різновиди ПФ, однак ПІ
слугували мотиваційною базою найбільшої кількості інновацій. Поети
активно використовували ПФ як мотиваційну базу для творення
індивідуально-авторських номінацій. У поетичному словнику ХХ ст. наявна
вагома щодо кількості група оригінальних номінацій (сконструйованих на
основі ПФ). Спробуємо систематизувати наявний фактичний матеріал.
У межах численної групи АН, створених на основі ПІ, виокремлюються
такі множини лексичних інновацій:
1. АН, створені на основі власних імен реальних осіб
Серед зазначеної множини виділяється угруповання номінацій,
утворених від прізвищ письменників: засосюритися (М.Сайко),
сосюр’янство, зеровізм, гомерезія (Е.Стріха); Фе-Ниченковий (М.Гаско) – у
значенні ‘Винниченковий’, семантичний новотвір малишка (В.Малишко) –
від прізвища А.Малишка, забаштанята (В.Забаштанський), солженіцинка
(І.Малкович) – контекстуальний синонім до номінації Москва;
прагоголівський (С.Мейта).
Найпродуктивнішим у творенні номінацій зазначеного зразка виявився
М.Семенко. Від прізвищ відомих письменників О.Олеся, С.Надсона,
1

Там само.
Захаренко И.В., Красных В.В., Гудков Д.Б., Багаева Д.В. Прецедентное высказывание и
прецедентное имя как символы прецедентных феноменов // Язык, сознание, коммуникация. –
М., 1997. – Вып. 1. – С. 82-103; Красных В.В. Этнопсихология и лингвокультурология. – М.,
2002.
2
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М.Метерлінка, О.Уайльда, У.Уїтмана (Уітмана), Майн Ріда, Е.Верхарна
(Вергарна), І.Сєверяніна, Ш.Бодлера тощо автор конструює ряд
оригінальних новотворів: оболесити, занадсонити, розметерлінити,
розметерлінитися (у деяких виданнях – розметерлінчитися), уайльдно, поуайльдовському, уітманно, омайнрідений, вергарновий, одсеверянити (у
деяких виданнях – одсєверянити), одбодлерити, бодлеритися, езопик(и).
Показовим є той факт, що від прізвищ письменників, котрі зробили
вагомий внесок не лише у розвиток української літератури, а й в еволюцію
національного лінгвокультурного менталітету загалом, автори ХХ ст.
активно утворюють ряди індивідуально-авторських номінацій, як-от: від
Шевченко – шевченкоїд, шевченкіст (Г.Коляда), у сучасному політичному
дискурсі засвідчено номінацію шевченкоман; від Хвильовий – хвильовіст
(М.Доленґо); хвильовушка, хвильовенко, хвильовистий (М.Семенко),
хвильовизм (Е.Стріха); від Тичина – затичинитися (М.Сайко), пор. із
Тичинка (П.Загребельний).
Отож, обов’язковою умовою тлумачення значення лексичних
оказіоналізмів, мотивованих антропонімами, є звернення до культурноісторичного контексту, до різноманітних затекстових даних. Аналіз
затекстової інформації має на меті виявлення певної ознаки (чи ознак), що
виділені автором новотвору як домінантні в позначеному власним іменем
об'єкті. Прагнучи бути зрозумілим, автор орієнтується на загальновизнані
ознаки референта імені1. При цьому найтиповішою, на думку
О.Александрової, є ситуація, коли процес набуття антропонімом
предикативно-характеризувальних властивостей залишається ніби за кадром
і наявним є лише готовий продукт цього процесу – похідне слово. Це
передбачає стійкість і достатню загальноприйнятість індивідуальних
конотацій імені2. Звичайно, рівень сприйняття індивідуальних конотацій
імені
безпосередньо
залежить
від
особистої
екстралінгвальної
поінформованості адресата. Що глибшими є знання читача про референт
імені, тим реальнішою є можливість адекватного сприйняття семантики
оказіоналізмів, мотивованих антропонімами.
У поезії ХХ ст. авторські інновації утворювалися також від таких ПІ:
прізвищ композиторів, співаків: під-Паніна (М.Доленґо) у значенні ‘та,
що співає „під Паніну”’ – від прізвища В.Паніної, відомої виконавиці
романсів; моцартіанство, осолов’їтися (І.Драч) – від прізвища українського
співака А.Солов’яненка. Окремі інновації мають ускладнену семантику,
оскільки, окрім прізвища композитора, автор вводить у структуру новотвору
і назву відомого музичного твору, як-от: від прізвища французького
композитора К.Сен-Санса і назви його твору „Лебідь, що помирає” С.Либонь
створює оригінальну номінацію Сен-Санс-лебідочка;

1
Бабенко Н.Г. Окказиональное в художественном тексте. Структурно-семантический
анализ. – Калининград: Калинингр. гос. ун-т, 1997. – С. 21.
2
Александрова О.И. Неологизмы и окказионализмы // Вопросы русского современного
словообразования, лексики и стилистики: Науч. тр. Куйбышевского пед. ин-та. – Куйбышев,
1974. – Т. 145. – С. 6-9.
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прізвищ політичних діячів – чемберленя (М.Рильський), гітлероманія
(П.Тичина). Потужного експресивного впливу на читача автори досягають
завдяки введенню у контекст двох (зрідка – більше) неологізмів,
сконструйованих на базі ПІ, напр.: Всі колишні кравчукісти враз покучманіли
(В.Шукайло); Як би не хотілося забути – / Вічно буде чути голоси: /
Хановобатиєві верблюди, / Адольфовогітлерові пси... (М.Пшеничний);
Заморозять нас, засолять, / Запинзенять, замасолять (Л.Куліш-Зіньків) –
останні інновації мотивовані прізвищами народних депутатів ВР О.Мороза,
В.Пинзеника, В.Масола;
прізвищ культурних діячів – юрівановмеженко, марінеттовий
(М.Семенко),
сковородувати (Ю.Клен) – від прізвища Г.Сковороди, ніковити (М.Зеров)
– від прізвища А.Ніковського;
прізвищ інших відомих історичних осіб: художників – невдаха-пікассо
(М.Калько); учених – Маєм цезій, маєм бер / й кю-кюрікаєм тепер (Л.КулішЗіньків); мандрівників – колумбик(и) (М.Рильський) – у значенні ‘діти, що
допитливо вивчають географію, прагнуть відкривати, як Колумб, нове,
незвідане’; ораторів – ціцеронство (С.Процюк); святих – не-Августинів
(Ю.Бедрик); вожаків пригноблених мас – спартачка (І.Малкович); Кармельмісяць (І.Драч); убивць видатних людей – дантесик(и) (М.Пшеничний).
2. АН, створені на основі назв загальновідомих творів, у тім числі й
міфів (або ж на основі ключових образів творів), переважно художніх
(музичних), зрідка – від назв документів: сонце-машина (М.Гаско) від
„Сонячна
машина”
В.Винниченка,
гамлетист
(М.Рудницький),
інтернаціоналити, універсалити (М.Семенко) – від „Універсал”, що їх
видавала Центральна рада УНР; Музонька (Е.Стріха); омарсельєзений
(П.Тичина) – від „Марсельєза”, кларнетити (І.Драч) – від „Сонячні
кларнети” П.Тичини; еолити, карменовий (М.Семенко), Україна-Ніоба,
Ніобід (П.Карманський), Червоношапочка (П.Тичина); пор.: Ікар-журавель
(О.Педяш), Поезія-Медея (І.Римарук), квазімодко (В.Стах); прадавидів
(С.Мейта).
Загальновідомо, якою значущістю у східних слов’ян були наділені образи
Либеді – сестри міфічних засновників Києва та Лади – давньослов’янської
богині шлюбу (М.Костомаров зазначав, що у росіян загальні назви лад, лада
означають чоловіка і його дружину, а власною назвою Лад позначали
божество кохання й гармонії, а також божество весни, тобто – ширше –
божество гармонії всесвіту, всесвітньої любові, символ весняного сонця, що
все оживляє1). Не випадковими, отож, є активні пошуки поетами нових
номінацій на позначення цих об’єктів, причому, як правило, новостворені
назви є юкстапозитами, а саме – прикладковими сполуками, що мають на
меті об’ємніше, точніше схарактеризувати денотат, напр.: Лада-знада
(Б.Олійник), Лада-осолода (І.Калинець), Лада-Либідь (Л.Костенко), ЛадаЛюди-Либідь (М.Данько).
1
Костомаров Н.И. Славянская мифология // Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. – К.,
1994. – С. 213-214.
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3. АН, створені на основі географічних назв (топонімів, гідронімів
тощо): одеска – від Одеса, мечка – від Мекка, хрещатикуючи – від
Хрещатик, отиролитися – від Тироль (М.Семенко), версалістий (М.Зеров) –
від Версаль, київце – від Київ (І.Калинець); холоднояр’я – від Холодний Яр
(С.Руднєв); хвіліпіни у значенні ‘Філіппіни’ (О.Ірванець), сибірово – Автори у
відповідному контексті нерідко самі мотивують шлях появи інновації: А
поруч із хвиль і піни / здіймаються хвіліпіни; Над Сибіром лечу. / Сибірово
мені, сибірово... (М.Тимчак).
Основою для утворення ряду однокореневих оригінальних номінацій, що
належать до різних частиномовних класів, послужила назва головної водної
артерії України – Дніпра, оспіваного у численних народнопоетичних текстах
як невід’ємна і характерна геополітична ознака етносу: дніпрокруча
(М.Семенко). У поезії
20–30-х років засвідчено рідковживані в
українському літературному мовленні чотирикомпонентні номінації – Турбугай-Дніпро-сементал (М.Сайко). Значно частіше поети утворюють
двокомпонентні номінації: Дніпро-бідак (М.Доленго), юнак-Дніпро
(О.Ведміцький), велетень-Дніпро (Л.Дмитерко), Дніпр-інвалід (П.Тичина),
Дніпр-фонограф (І.Шевченко). Серед номінацій, що мають у семантичній
структурі архісему ‘Дніпро’, зафіксовано такі новотвори: дніпровість
(Л.Костенко),
дніпрово
(М.Федунець),
дніпророжденний
(М.Вінграновський).
У поезії аналізованого періоду засвідчені також номінації, мотивовані
топонімом Чорнобиль (із відповідною конотацією в семантиці): Сади
Рокитного сміються / В зчорнобленій радіозоні (І.Пащук); Травневі ранки
золоті, / І землю, юним цвітом вкриту, / В мій сон гіркий принесла ти / Із
дочорнобильського світу; Зчорніло небо голубе / Від над чорнобильської муки
(М.Вівчарук).
У поетичному лексиконі трапляються і т.зв. семантичні новотвори: назва
особи ненаситець1 (О.Доріченко); пор. з узуальним Ненаситець –
найбільший поріг на Дніпрі; назви психічно-емоційних станів – стугна,
лютіж (М.Вінграновський): Вже стільки тої лютежі і стугни / Перебуло
на нашій голові…; пор. з узуальним: Не така-то річка
Стугна…(С. Гординський); у І.Драча засвідчено інновацію, що відрізняється
від наведеної вище належністю до іншого граматичного роду й
акцентуацією: О це тавро роботи! Цей лютіж…
4. АН, створені на основі геополітичних понять: через’азійний
(М.Семенко), Афростралія2 (І.Маловічко), пан-Європа (М.Булатович),
европенка (Е.Стріха); євро-ленд, євро-раціо (С.Мейта); Вогоньземля
(Г.Шкурупій) – від Вогняна Земля (острів), Радянщина у значенні
‘Радянський Союз’, Рад-кордон (М.Гаско), Радовлада (І.Калянник),
турчизна (Б.Нечерда), зафганістанитися (М.Пшеничний).
Чимало номінацій цієї множини мають у своїй семантичній струкутрі
сему ‘Україна’: українний (Н.Нікуліна, С.Праск), українно (І.Драч); чайка1
Пор. з узуальним: Не маяння козацьких китиць/ Спецівок зариси тверді, – / І непокірний
Ненаситець / Кориться сталевій узді (М.Рильський. Дніпро. 1932).
2
Пор. з аналогічним утворенням В.Каменського: „Пью за Кавказию”(1918 р.).
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Україна (Е.Драч), українчик (А.Мороз), українята (В.Пахаренко), українолог
(М.Гаско); укрміщанія (О.Корж), укрстановище (М.Семенко), українецьчухраїнець (Б.Нечерда). У семантичній структурі окремих номінацій наявна
сема ‘Малоросія’ – мікромалорос (Є.Маланюк).
5. АН, створені на основі офіційних установ, організацій (у т.ч. й
вигаданих): епропець (А.Михайлюк) – авторський варіант номінації
епропівець ‘працівник Епропу’ – Експедиції підводних робіт особливого
призначення, аспанфути (М.Зеров), панфут (М.Андрущенко) – від
Аспанфут, ваплітник (Е.Стріха), ваплітовець, вапліта (збірний іменник),
заваплітуватися (М.Семенко), Григорій Ваплітянович (Е.Стріха) – від
ВАПЛІТЕ, новогенерат – від Нова Ґенерація, малоліфці – від Малий Ліф
(Е.Стріха), СВУс – від СВУ – Спілка Визволення України (О.Рохович);
Самогулаг – від рос. ГУЛАГ (В.Коломієць), звуконаслідувальне слово „Кигиби” – контамінація від російської назви установи КГБ (КаГэБэ – комитет
государственной безобасности) та вигука киги́ – звуконаслідування, що
означає крик чайки: Не спіть, зачаєні Нечаї!/ Пора вставать до боротьби!/
Уже над вами чорні чайки/ Кричать зрадливо:”Киги-би…” (А.Криловець);
централити (Ю.Клен) – від „Центральна рада” УНР.
6. АН, створені на основі назв споруд: Атлант-ель-стан, Ніл-ель-стан
(М.Семенко), Дніпростан (Л.Знаменський) – за аналогією до узуального
слова Дніпрельстан. Складну семантичну структуру має новотвір канальство
(Б.Нечерда), утворений від іменника Біломорканал чи/то, можливо,
розмовного лайливого каналія у значенні ‘підступна, хитра людина;
шельма, пройдисвіт, шахрай’1 (у великомасштабних будівництвах –
Дніпрогесу, Біломорканалу – як відомо, задіювалися в’язні, котрі, згідно з
радянською пропагандою, вважалися декласованими елементами): Кованим
дзьобом у рейку довбнув, / і над канальством каналу та виссю – / рейка
сигнальна – рожденному дню /.../ справно послала відміряний відзвук.
7. Показовим і частотним у поезії ХХ ст. є вживання власних імен у
ролі загальних. Загальні назви є центральним шаром лексики, а власні
назви становлять її потужну периферію2. Власні назви, що є складовою
частиною мовної комунікативної системи, можуть підлягати апелятивації,
термінологізації, фразеологізації3. Апелятивація (деонімізація) – це перехід
власних назв у загальні. Це явище ґрунтується на метонімії або метафорі4.
І.Вихованець з цього приводу зауважує: „Переходячи в загальні іменники,
власні назви втрачають функцію індивідуалізації і вживаються як
узагальнена назва типу людей або якогось класу однорідних предметів”5.
Різновиди цього явища свого часу схарактеризував Б.С.Кулик, зазначивши,
що власні назви можуть переходити в загальні, коли прізвищем або іменем
1
Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. –
К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. – С. 413.
2
Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: В.М.Русанівський, О.О.Тараненко (співголови),
М.П.Зяблюк та ін. – К.: Укр. енцикл., 2000. – С. 80.
3
Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – С. 473.
4
Українська мова. Енциклопедія… – С. 126.
5
Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична граматика української мови: Академ.
граматика укр. мови. – К.: Унів. вид-во „Пульсари”, 2004. – С. 51.
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людини названо її відкриття, винахід, виріб або коли назви предметів чи
явищ чим-небудь зв'язані з носіями власних назв1. Загалом специфіку
власних назв, у т.ч. й оказіональних, досліджували О.Суперанська, І.Кацба,
В.Михайлов, В.Болотов, Є.Судомоїна, М.Худаш, Л.Щетинін, В.Галич,
Т.Стасюк, Н.Касьяненко та багато інших науковців. „На відміну від
загальних власні іменники, виконуючи індивідуалізуючу номінативну
функцію, як правило, не утворюють форми множини”, – зазначав
А.П.Грищенко2. Утворені внаслідок деонімізації іменники також зберігають
цю особливість власних назв: у них відсутня числова характеристика, тобто
ознаки квантитативної актуалізації (власні назви утворюють окрему
категорію імен, уживаних поза контекстом з грамемою однини або з
грамемою множини)3, що й спостерігаємо у наведених нижче прикладах: Є і
своя рів’єра – / палаци, кіпариси – / Крим4 (М.Семенко); Пливуть плоти /
блакитним доном неба, / синьою волгою / і голубим дніпром (М.Йогансен); А
ти, мій любий Данчику, / пливи собі по Дунайчику. / Поплинь, поплинь – / по
однім дунаї... (Н.Мориквас); О ціцерон районного масштабу! / О демосфен в
кольчузі із цитат! (М.Пшеничний). Іноді внаслідок деонімізації поет
створює несподіваний яскравий образ, завдяки якому контекст набуває
особливої експресивності, напр.: Лев – той, що квіти крові випускає, – /
вусатий мопасан, гриваста смерть (В.Неборак); ...над проваллям пітьми і
тібетом імли...; панни стоять на панелі / ніби франція (Ю.Андрухович);
Поклався осел з бараном, / а тигр, наче з братом, / з ефратом...
(О.Ірванець).
ПІ вживаються в ролі загальних назв, наприклад, у відомому
„Метемфісисі”5 М.Йогансена, де автор майстерно обігрує ПІ, створюючи
внаслідок такої мовної гри інформативно наповнений (для обізнаного
читача) поетичний контекст: „...Вітерець хвильовий пролетить і свисне, /
Тичину блакитний елан оповине. / Закиває лісними очима сосюра...”
Аналогічні приклади трапляються й у згадуваному вище „Неокласичному
марші” М.Зерова, де, окрім прецедентних імен, „обігруються” також
прецедентні висловлювання, назви популярних у 20-ті роки літературногромадських часописів: Ми лебедю рідня і щуці, / А рак червоний – нам
дарма. / Хоч ми й не робим революцій, / Але й життя від нас нема. У даному
разі за необхідною інформацією адресат має звертатися до різноманітних
джерел, зокрема, енциклопедичних, оскільки лише підготовлений читач
зрозуміє, що Лебідь – це літературознавець Ананій Лебідь, щука – критик
Самійло Щупак, рак червоний – переінакшена назва журналу „Червоний

1
Кулик Б.М. Частини мови. Іменник // Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної
української літературної мови. Частина І. – К., 1972. – С. 207.
2
Грищенко А.П. Морфологія. Частини мови. Іменник // Вихованець І.Р., Городенська К.Г.,
Грищенко А.П. Граматика української мови. – К., 1982. – С. 51.
3
Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови.
Морфологія: Підруч. – К.: Либідь, 1993. – С. 86.
4
Правопис першоджерела збережено.
5
Давньогрецьке метемфісис (метемсіхос) означає „переселення душ”, проповідуване
деякими античними мислителями.
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шлях” , а згадки про життя і революцію стосуються часопису „Життя й
революція”.
До речі, до недавнього часу номінацію Юз, використану В.ЕлланомБлакитним, я вважала авторською, мотивованою від англійської абревіатури
US і вжитою в значені ‘Америка / Сполучені Штати Америки / Сполучені
Штати’, пор.: В країні давнього Колумба / В політиці – хазяїн Юз;”містер
Юз”, „пан Юз”. Спочатку не насторожила (щодо трактування семантики
слова) і плюральна форма номінації: За домовиною вождя / Піде немало
друзів / І не одна сльоза впаде / У... Куліджів і Юзів. Згодом у статті першого
тому Українського радянського енциклопедичного словника знайшла
інформацію про те, що до 1924 р. Донецьк мав назву Юзівка (за прізвищем
англійського підприємця Дж. Юза)2. Отож, очевидно, Юз – це не авторський
новотвір, мотивований геополітичною назвою, а маловідома сучасному
читачеві власна назва – антропонім. Цей приклад ще раз переконує в тому,
наскільки важливо адресатові й адресанту – авторові тексту (і новотвору,
вживаному в цьому тексті) брати до уваги спільний культурно-історичний
контекст для адекватного сприйняття змісту твору й тлумачення семантики
мотивованих прецедентними феноменами інновацій. У складних випадках
винятково важливою є необхідність звернення до енциклопедичних джерел.
Як зазначають дослідники, щодо ономастичних назв уживання
морфологічної категорії множини взагалі можливе, зокрема у випадках
позначення різних об'єктів одними й тими ж власними назвами3. Такі
іменники називають осіб, які певною мірою повторюють ознаку або набір
ознак, належних власникові імені. Так, власні імена у множині називають
тип людей, схожих за характерною ознакою якого-небудь персонажа або
історичного героя, тобто наділяють конотацією і семою „наслідувач,
послідовник”4, напр.: Ще треба вам нових Шевченків, / Ще треба вам нових
Франків...; Історія / в Наполеонів / полоні, – /простих Бонапартів / і Луї
Луїдорів, / а що / лишилося / од Наполеонів, / окрім наполеондорів!?/ А
Стеселі, / Рождественські5 – герої вони / російсько-японської / війни?!
(О.Влизько).
Змінюючи числову ознаку власних назв, поети утворювали так чимало
номінацій, належних до класу загальних назв, котрі не ідентифікують

1
Москаленко М.Н. Примітки // Зеров М.К. Твори: В 2 т. – Т. 1: Поезії. Переклади. – К., 1990.
– С. 820.
2
Украинский советский єнциклопедический словарь: В 3 т. – К.: Глав. ред. УСЭ, 1988. –
Т. 1. – С. 560.
3
Грищенко А.П. Морфологія. Частини мови. Іменник ... – С. 51; Грищенко А.А. Морфология.
Категория имен // Русановский В.М., Жовтобрюх М.А., Городенская Е.Г., Грищенко А.А.
Украинская грамматика. – К., 1986. – С. 55; Кулик Б.М. Частини мови. Іменник // Жовтобрюх
М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. Частина І. – К., 1972. – С. 207;
Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична граматика української мови: Академ. граматика
укр. мови. – К., 2004. – С. 97.
4
Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови.
Морфологія: Підруч. – К.: Либідь, 1993. – С. 86.
5
Стесель, Рождественський – адмірали російської тихоокеанської ескадри в часи російськояпонської війни.
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конкретних денотатів, а набирають понятійних ознак і стають емоційно
забарвленими синонімами загальних назв1.
Спробуємо простежити, з якими синонімічними загальновживаними
номінаціями співвідносяться відонімні плюративи, засвідчені в поезії ХХ ст.
Результати спостережень представлені у таблиці 1:
Відонімні форми множини та їх синонімічні
узуальні відповідники
№

Ілюстрація

1

Всі краї відкриті – / не прагніть до нових
америк! (М.Семенко); Новий Колумб у Білому
Палаці / Шукає все нових америк. (О.Влизько)
Багато є кіннот, / Червона одна,/ від
тупоту копит / по європах луна.
(М.Йогансен)
А нині [серця човен. – Г.В.] / шумкими
водами біжить, / буремними дунаями
бистрить / у безвісті, / в безкрає. (М.ДрайХмара)
Розніміть пальці – гудуть марсельєзи / І в
труні червоний гнів. (М.Семенко); цю ж
номінацію засвідчено й у В.Чумака.
На наші очі, мов рясні каскади,/ лились
струмками бомбаї й багдади. (Б.-І.Антонич)
...Вони були у чомусь бенкендорфи, / дантеси
/ чи дантесики хоча б. (М.Пшеничний)
...будуть править ним [робітником. – Г.В.] /
Ллойд-джорджі та керзони. (В.Сосюра); Ох,
під шкурками ж і справді / Задохнуться
чемберлени, і малі чемберленята, / І з соломи
буде розпал / На їх котеджі і тюрми...
(М.Рильський)
Всім однолюбам однолюб, / Всім казановам
Казанова. (А.Криловець)
Вони [люди. – Г.В.] навіть сплять.../ В
обіймах своїх марґарит... (О.Ірванець)
...Помнож мої смутки й скорботи, / І
тяженність мого хреста, / Та не дай, щоб
іскаріоти / Свободу цілували в уста.
(Д.Павличко)
Знаємо ми / фашизм / що за щука / і знаємо
ціну / мусолінів і / марінеттів. (М.Семенко)
...за нашої епохи ночують:/ шкурупії, /
семенки... (М.Семенко)
…ми теорій не учили /…/, не заглядали до

2
3

4
5
6
7

8
9
10

11
12
13

Табл. 1

Узуальна синонім.
номінація
Нові
(невідкриті) краї
Чужі краї
Ріки

Революційні пісні
Екзотичні міста / місця
Жандарми, убивці
Експлуататори
капіталісти (та
нащадки)

/
їхні

Коханці
Кохані / коханці
Зрадники

Фашисти / ворожі
ідеологи
Сучасники / сучасні
письменники
Літературознавці,

1
Галич В.М. Антропонімія Олеся Гончара: природа, еволюція, стилістика. – Луганськ:
Знання, 2002. – С. 179.
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14
15
16
17
18
19

20

жирмунських/ не одвертались від якубських…
(Е.Стріха)
Ах безнадійна робота – від сріблянських
чогось сподіватися... (М.Семенко)
Здиміли пергаменти зерових. (І.Калинець)
...малахії можуть думати лише епохами!
(М.Семенко)
…сплюндровані слова і / онімілих веделів…
(І.Калинець)
Нас викрала у вікторів і оль / істота на ім’я
Віктореоля чи Олевіктор (В.Неборак).
Тоді розпутники і гарпагони / покутних
псалмів заспівали, / і калібани били в дзвони...
(Б.-І.Антонич)

...сарданапалів гордих жертви / червоні
язики гострили. (Б.-І.Антонич)

критики
Бездарні письменники
Письменники
попередніх поколінь
Дрібні
чиновникиобивателі
Видатні композитори
(Закохані) юнаки й
дівчата
Скупарі (від Гарпагон
–
герой
комедії
Мольєра
„Скупар”),
покручі (від Калібан –
герой драми Шекспіра
„Буря”)
Розпусники
(від
Сарданапал
–
ассірійський
цар
(VII ст. до н.е.), який
прославився
марнотратством
і
розпустою)

Як бачимо, плюральні форми відонімних номінацій щодо плану вираження є
лаконічнішими порівняно з узуальними назвами, котрі переважно є
розгорнутими (неоднослівними) номінаціями. Економність, лаконічність
вираження певного змісту – це якості, особливо поціновувані в поетичному
творі, який через свою специфіку нерідко вимагає формальної компактності
вираження певних смислів. Як слушно зауважує В.Галич, відантропонімні
форми множини, утворені від імен всесвітньо відомих діячів історії, культури чи
імен персонажів творів класичної літератури й фольклору сприяють актуалізації
в процесі читання твору системи фонових знань, т.зв. вертикального контексту.
Форми множини, які походять від імен персонажів твору, актуалізують певний
об'єм текстових знань, збережених в оперативній пам’яті реципієнта або у
горизонтальному контексті. Фонова й текстова інформації забезпечуються
відповідно фоновими й текстовими асоціативними зв’язками. При цьому імена
реальних осіб, від яких утворені форми множини, є носіями визначеної ідеї, її
уособленням, символом. Такі плюральні форми стають релятивними, оскільки
денотат власного імені є символом заданого автором відношення до об'єктивної
внутрішньої структури як
дійсності. Крім того, вони включають до
обов’язковий компонент ознаки суб’єктивної оцінки, наближаючи так імена до
квалітативних. Отож, гіпертрофована номінативна функція власного імені в
релятивних формах множини ускладнюється атрибутивною настільки, що можна
було б сказати: вона переростає у квалітативну1.
1

Галич В.М. Антропонімія Олеся Гончара... – С. 180, 183.
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Поетичний лексикон ХХ ст. характеризується наявністю значного за
обсягом корпусу індивідуально-авторських номінацій, поява яких зумовлена
безпосереднім впливом чинників позамовного характеру. У конструюванні
оригінальних новотворів велику роль відіграли прецедентні феномени. У
процесі створення оригінальної номінативної одиниці, а також
відантропонімних форм множини поет ніби передбачає наявність у адресата
спільного з ним (автором інновації) фонду знань, зокрема – знання
прецедентних імен. Загалом ПФ є тією вагомою часткою фонових знань,
необхідних індивідові для сприйняття ним адекватного задумові автора
значення окремої оказіональної одиниці і змісту художнього твору загалом.
Дослідження типології авторських новотворів за статусом прецедентності є
одним із актуальних та перспективних завдань сучасної неології.

Волошина Г.А. (Черкаси)
ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ДИСКУСІЯ
НА СТОРІНКАХ «ЛІТЕРАТУРНОЇ
УКРАЇНИ» (1970)
У статті розглядаються проблеми мови перекладів, що стали
предметом дискусії мовознавців у 70-х роках ХХ століття.
У наш час існує безліч перекладної літератури різного ґатунку. Маємо
змогу вибирати, що читати і в чиїй інтерпретації. Але не існує перекладів на
всі часи, час стирає усталені норми. Це стосується і мови. Наприкінці 60-х –
на початку 70-х рр. ХХ ст. в історії української літературної мови означилася
тенденція в пошуку нових мовно-виражальних засобів. Художній стиль
завжди ставав основним репрезентантом літературної мови. Згадаймо, як
висловлювався про вплив перекладацької практики на мову О. Кундзіч: «Ми
переклали тисячу книг, і мова наших перекладів стала у значній мірі
українською літературною мовою, бо не може тисяча книг не позначитися на
літературній мові»1. Саме з цим пов’язаний посилений інтерес до
перекладознавства. Мова оновлюється, виникають нові слова, відбувається
своєрідне реформування, тому найбільше дискусій розгортається навколо
культуромовних проблем. У цей час саме в перекладах шліфуються норми
літературної мови.
Художній стиль – найскладніший з усіх функціональних стилів.
Складність його полягає насамперед у характері відношення мови художньої
літератури до норм літературної мови. З одного боку, мова художньої
літератури, творчість найкращих митців слова стає основою для освічених
людей, а з другого боку, в художні твори вільно, природно входять
1

Кундзіч О. Стан художнього перекладу на Україні // Питання перекладу. – К., 1967. – С. 5.
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вузьковживані, діалектні, застарілі слова, розмовні форми, неологізми. Їх
стилістичне призначення як засобів індивідуалізації мови персонажів,
створення місцевого колориту мають тонко відчувати і перекладачі1.
Особливо складний, творчий характер має переклад художніх творів. У
зв’язку з тим, що форма і зміст художнього твору перебувають у
нерозривній діалектичній єдності, найважливішим завданням художнього
перекладу є збереження цієї єдності. Перекладач має не тільки правильно
відтворити ідеї автора роману, драми чи поеми, а й відобразити спосіб
художнього втілення цих ідей, передати образність оригіналу з не меншою
силою, ніж це зробив його автор. Звідси пильна увага перекладачів
художнього твору до його семантики та стилістики. Досконалим перекладом
художнього твору може вважатися лише такий переклад, що передає ідейнообразну суть першотвору через відображення його семантико-стилістичної
структури. Всі важливі складники оригіналу в їх взаємозв’язках між собою
художньою цілістю твору мають бути відбиті в перекладі2.
Переклад завжди пов'язаний з мовою, завжди означає роботу над мовою,
оскільки переклад обов’язково вимагає лінгвістичного вивчення – у зв’язку з
питанням про характер відношень двох мов і їх стилістичних засобів.3
Зв'язок художнього перекладу з мовознавством зрозумілий, оскільки
«першоелементом» художнього твору, за відомим висловом М.Горького4, є
мова.
У 1970 р. ХХ ст. на сторінках «Літературної України» розгорнулася
дискусія мовознавців щодо рівня та якості перекладної літератури.
Першими почали обговорювати проблему якості мови перекладу Світлана
Єрмоленко та Алла Коваль. Саме преса допомагає привернути увагу до
важливої проблеми. Цим і скористалися мовознавці, обравши газету, а не
звичайний методичний журнал (хоча дискусія точилася і на сторінках
мовних видань, як-от «Культура слова», «Мовознавство»). Мовна практика
засобів масової інформації засвідчує, що останні відіграють у сучасній
літературній мові роль головного чинника сприйняття лексичних інновацій,
поширення, апробації та узвичаєння їх у масовій свідомості читачів.
Треба відзначити, що подібні тенденції спостерігались і раніше. Так, ще в
30-ті роки ХХ ст. розгорнулися подібні дискусії навколо т.зв. технологічно
точних перекладів творів Шекспіра, Байрона, Діккенса та спроб їх
теоретичного обґрунтування (статті Є. Ланна, Г. Шенгелі). Намагання
перекладачів досягти формальної точності було реакцією на перекладацьку
безвідповідальність, характерну для багатьох перекладів тієї доби. Проте
перетворення проблеми збереження художньої форми оригіналу на
самоціль, відрив форми від змісту, окремої деталі від художнього цілого
були не менш шкідливі, ніж ігнорування художньої форми. У полеміці проти
1
Єрмоленко С., Русанівський В. Літературна мова і художній переклад // Мовознавство. –
1970. – № 3. – С. 66.
2
Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 1982. – С. 10.
3
Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). – М.:
Филология три, 2002. – С. 23.
4
Горький М. О литературе. – М., 1975. – С. 672.
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формалістів виникло поняття «реалістичного перекладу», що означає
відтворення діалектичної єдності змісту й підпорядкованої йому форми,
єдності художнього цілого оригіналу й підпорядкованих йому деталей.
Наприкінці 40 – на початку 50-х років в Україні тенденції формалістичного
перекладу знаходять гострий осуд у численних статтях та виступах
О.Л. Кундзіча, М.Т. Рильського тощо.
Питання якості україномовного перекладу цікавило мовознавців та
письменників і раніше (про це свідчать праці М. Рильського, М. Зерова,
М. Бажана, Б. Тена, П. Тичини, Є. Дроб’язко), але широкого резонансу воно
набуло саме в 1970 р.
60-70 рр. ХХ ст. дали українському перекладові небачений імпульс. Існує
думка, що в ці роки в галузі художнього перекладу виокремлюються два
найбільш яскраві напрями, представниками яких виступають Г. Кочур і
М. Лукаш.
Григорій Порфирович Кочур виступає за максимальне збереження
художніх особливостей оригіналу. Такої ж думки дотримуються
М.Рильський, М.Бажан, Б.Тен, П.Тичина, О.Білецький та А.Білецький. Отже,
у 60-ті роки ХХ ст. Г.Кочур стає неформальним лідером неформальної
школи українського перекладу. Перекладач не любив формальних мовних
вправ, орієнтувався саме на вироблену, класичну літературну мову (яку
уникав «переяскравлювати» без доконечної на те потреби)1. У 1991 р.
вийшла фундаментальна збірка перекладів Г.Кочура «Друге відлуння», яка
охоплює твори понад 130 авторів, перекладених з 24 мов, що представляють
26 літератур, – у часовому просторі 27 століть (від Архілоха й до наших
днів) і на географічних обширах чотирьох континентів. За цю книгу його
було вшановано Шевченківською премією (1995) – на жаль, уже посмертно.
Микола Олексійович Лукаш схиляється до вільнішого поводження зі
словом. 1955 р. перекладач заявляє про себе на повен голос, видавши у своїх
перекладах такі шедеври світової літератури, як «Фауст» Гете й «Мадам
Боварі» Флобера. Творчу манеру М.Лукаша часто не сприймають, скажімо
рецензента
перекладу «Фауста» Л. Первомайського не влаштовувала
насамперед занадто багата лексика перекладу, слова «цісар», «підскарбій»,
«підкоморій», звертання німецького школяра-студента до свого колеги:
«пане-брате».
Григорій Кочур і Микола Лукаш у житті були великими друзями – попри
різницю у сповідуваних перекладацьких принципах. Адже Г.Кочур був
безумовним спадкоємцем тієї «класичної» традиції, яка йшла від
Старицького – через Зерова – і до Рильського. Лукаш представляв іншу
традицію, – започатковану, можливо, першими перекладачами «харківських
романтиків» і розвинуту М.Кулішем, – яку умовно називають «бароковою»2.
Світлана Єрмоленко на сторінках «Літературної України» в 1970 р.
зазначає, що переклад з однієї мови на іншу є не тільки способом збагачення
духовного досвіду читачів, а й засобом збагачення мови, на яку той чи інший
1

Кочур Г. Листи до М.Новикової: 1970-1973 рр. // Дух і літера. – 2004. – № 13-14. – С. 143.
Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. – К., 2006.
– С. 272.
2
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твір перекладається. Мова перекладу, відбиваючи певний етап розвитку
художнього стилю, і в ширшому плані – певний етап розвитку сучасної
літературної мови становить її самостійну вартість. Вона притримується
напряму, який представляв Г. Кочур1.
Степан Ковганюк, приєднавшись до дискусії 70-х, наводить низку творів,
де перекладачі вдаються до невиправданого вживання архаїзмів, що
переростає в небезпечний процес відриву мови перекладу від
загальнолітературної. Дослідник проаналізував роман Ірвінга Стоуна
«Агонія та екстаз» у перекладі з англійської Леся Герасимчука та
Олександра Панасьєва, де натрапив на такі огріхи, як-от поклав замість
вирішив, відай замість майстер або …за павоттю плетених золотих ниток
небо, сконструйоване з осінневої павоті мав появу грецької різьби. Що таке
павоть та поява нам залишається тільки здогадуватися. Як висловлюється
сам автор статті, без словника Б.Грінченка читати роман неможливо.
Причинами мовознавець називає «молодече хизування» знанням діалектів і
тонкощів мови, свідому її деструкцію, мовний анархізм, моду – формалізм2.
Алла Коваль наголошує на відповідальності редакторів за якість мовних
засобів опублікованих перекладів, зокрема йдеться про недогляд редакторів
журналу «Всесвіт»3.
Віктор Коптілов вказує на великі успіхи художнього перекладу в Україні
протягом останніх 15-ти років (1955-1970 рр): «Декамерон» Боккаччо у
перекладі М.Лукаша, «Пригоди Гаклберрі Фінна» Марка Твена у перекладі
І.Стешенко, «Брати Карамазови» Достоєвського в художній інтерпретації
С.Ковганюка. Але нахил до невиправданого оригіналом уживання архаїзмів
та діалектизмів живиться й невиправданими уявленнями про мету й
завдання перекладу. Незнання чи навмисне ігнорування аксіоми теорії
перекладу про діалектичну єдність змісту і форми оригіналу, що має бути
відтворена засобами іншої мови, заводить перекладача на манівці буквалізму
чи волюнтаризму. Обидві крайності – і рабський буквалізм, і нігілістичний
волюнтаризм – однаково шкідливі для художнього перекладу4.
Дискусія набрала такого розмаху, що пересічні читачі, а не тільки
мовознавці почали брати участь у ній. Так, Віктор Безорудько подає зразок
невдалого перекладу А. Муляр твору Моема «На жалі бритви»: …Я взяв
купіль і почав прибиратися. Задзвонив телефон. Я пішов вичовганим
хідником до столу і взяв слухавку. Та почувши її голос, я не бажав зайти в
розмову, хоч і зацурався дратувати її, знаючи, що запізніше спостигне гірка
притуга. Я випив філіжанку чаю, одіг церовані шкарпетки і мені забралося в

1
Єрмоленко С. Хоч гірше – аби інше. Художній переклад і мовна норма // Літературна
Україна. – 1970. – № 13. – 17 лютого. – С. 3.
2
Ковганюк С. «Невіродайні» переклади. Про формалізм у мовній практиці // Літературна
Україна. – 1970. – № 27. – 7 квітня. – С. 3.
3
Коваль А. Інтерпретація мовної дійсності чи недогляд? // Літературна Україна. – 1970. –
№ 9. – 3 лютого. – С. 3.
4
Коптілов В. Стиль першотвору і мова перекладу // Літературна Україна. – 1970. – № 47. –
16 червня. – С. 2.
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голову, що треба було впасти в її річ. Та вже було запізно1. Ще один
дописувач Л.Сотник застеріг громадськість, що коли не говорити про мовну
недосконалість перекладів принципово, то років через п’ятдесят наші
перекладачі поступово втратять своїх читачів2.
Зважаючи на розмах піднятої проблеми, редакція газети «Літературна
Україна» в свою чергу вказує на стурбованість щодо практики деяких
перекладачів, які під виглядом новацій засмічують літературну мову
архаїзмами, різними словотворами сумнівної вартості. Редакція продовжує
розмову на цю тему, розпочату в час підготовки до пленуму правління СПУ
про інтернаціональні зв’язки української літератури, оскільки багато
критики пролунало в бік практики формалістів-перекладачів на останньому
пленумі правління спілки та в пресі (виступ П.Загребельного, інтерв’ю
Є.Дроб’язко, статті А.Коваль та С.Єрмоленко), але не чули голосу самих
винуватців, які «бавляться в новаторство, змушують флорентійців та римлян
говорити нарочито українською мовою, перетворюють їх на вуйків з-під
Коломиї».
С.Єрмоленко робить важливий висновок: «Навіщо грілку називати
грільнею, трубу – рурою, годинник – дзиґарем, тротуар – хідником.
Перекладачі мають загострити свою увагу на відчутті сучасності української
мови, на правдивості її звучання в художній літературі, щоб захоплення
діалектизмами, раритетами не перетворилось в «штуку заради штуки»3.
Перекладознавча дискусія, розпочата на сторінках «Літературної
України» С.Єрмоленко та А.Коваль привернула увагу громадськості до
якості мови перекладних творів, спонукала перекладачів відповідально
ставитися до слова. Сьогодні ми можемо спостерігати позитивні наслідки
проробленої роботи: видано низку перекладних словників, розроблена
дисципліна «Перекладознаство», видано безліч якісних перекладів. Саме
завдяки догляду за авторитетом української мови таких мовознавців у 70-ті
роки ХХ ст. у ХХІ ст. маємо високу культуру мови сучасного перекладу.
Сьогодні громадськість обізнана у виборі перекладів як сучасної, так і
класичної літератури.
Мова розвивається за своїми внутрішніми законами і не дозволяє нікому
ставитися до неї з неповагою. Про це має пам’ятати кожен, хто працює зі
словом, а найбільше перекладач4.

1
Бузорудько В. Чи шлюбиться нам? Як ми перекладаємо // Літературна Україна. – 1970. – №
52. – 3 липня. – С. 3.
2
Сотник Л. З турботою про чистоту слова // Літературна Україна. – 1970. – № 26. – 3
квітня. – С. 3.
3
Єрмоленко С. Хоч гірше – аби інше. Художній переклад і мовна норма // Літературна
Україна. – 1970. – № 13. – 17 лютого. – С. 3.
4
Єрмоленко С., Русанівський В. Літературна мова і художній переклад // Мовознавство. –
1970. – № 3. – С. 66.
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Мазур Н.В. (Київ)
УКРАЇНСЬКА ІДЕЯ В МЕМУАРНИХ
ТЕКСТАХ ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА
У статті запропоновано аналіз лексико-семантичного поля
“українство”, що об’єднує мікрополя “свідомість”, “відродження”, “ідея,
рух”, “справа, питання”, “кола, сфери” з ключовим словом-визначенням
український (а, е) у мемуарних текстах Є.Чикаленка.
“Спогади” (1861-1907) й “Щоденники” (1907-1917; 1918-1919) Євгена
Чикаленка становлять важливе джерело дослідження українознавства кінця
ХІХ – початку ХХ ст., коли “по всій Україні, навіть у Москві й Петербурзі, в
австро-угорських пресах виникають не лише археологічні, етнологічні,
історико-антропологічні комісії та товариства (в чому особлива заслуга
В.Антоновича, М.Максимовича, П.Куліша, М.Грушевського, В.Гнатюка,
О.Кониського), а й політичні партії, для яких найвищою метою стає Україна
як суверенна нація-держава, деміургічною силою – національна ідея”1.
Євген Чикаленко, активний член “Старої громади”, видавець газети
“Рада”, журналу “Киевская старина”, не шкодував ні коштів, ні енергії на
просвітницьку діяльність, пов’язуючи з нею процес відродження української
нації. В мемуарних текстах Є.Чикаленка спостерігаємо семантичне
наповнення концепту “українство”. Ядром цього концепту виступає
відповідна ключова лексема.
На підставі семантичних зв’язків у текстах Є.Чикаленка змодельовано
лексико-семантичне поле з ключовим словом “українство”. У лексикосемантичному полі “українство” актуалізується ознака “український (а,е)”
щодо виокремлених мікрополів – “свідомість”, “відродження”, “ідея, рух”,
“справа, питання”, “кола, сфери”. Утворений від власної назви Україна,
прикметник український кількісно переважає вживання власної назви в
досліджуваних текстах, оскільки відзначається ширшими зв’язками і містить
сему загальної ознаки, пов’язаної не тільки з назвою Україна, а й з
номінацією українці.
Активізація національних рухів початку ХХ ст. зумовила інтенсивне
використання відповідних тематичних груп суспільно-політичної лексики.
Характерно, що ця лексика функціонує в мовотворчості письменників
початку ХХ ст., зокрема, в їхніх листах, публіцистичних творах2.
Актуалізація номінації свідомість, відродження, ідея тощо. Названі лексеми
функціонують як ключові в сучасних історичних текстах, що висвітлюють

1

Кононенко П. Національна ідея, нація, націоналізм. – К.: Міленіум, 2005. – С. 212-213.
Хоменко Б. Ідея відродження України в творчості М.Коцюбинського // Наукові записки
Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського: Зб. наук. праць. Серія: Філологія. –
Вінниця: Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту, 2005. – Вип. 7. – С. 30-33.
2
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суспільно-політичний рух в Україні в кінці ХІХ ст.1 Слова-поняття
свідомість, самосвідомість у сполученні з прикметником національна
характеризують сучасний науковий дискурс, присвячений історії ХІХ ст.: “У
ХІХ ст. розвиток національного “Ми” відбувається шляхом активізації
духовних цінностей українського народу, ідеологічного спрямування
етнічної самосвідомості, її трансформації від етнографічного романтизму до
акцентування демократичних і визвольних аспектів”2.
Зафіксовано характерну лексико-синтаксичну сполучуваність слова
свідомість: насамперед воно утворює усталене словосполучення
“українська національна свідомість”, яке використовується у таких
контекстах, пор.: ширити (поширити) українську національну свідомість,
навернути до української свідомості (світогляду), дійти української
національної свідомості, зміцнити, поглибити свідомість, розбудити
національну свідомість, пролиття (розлити, розлилася) національної
свідомості, закинути зерно свідомості української, пропаганда (вести,
провадити пропаганду) української свідомості, відродження української
свідомості, поширення національної свідомості, впливати в напрямку
української національної свідомості, вести до свідомості своєї
національності, не було (нема) свідомості української. Наведені
висловлювання засвідчують семантичне розгалуження лексеми свідомість у
кількох планах. Автор констатує наявність чи відсутність національної
свідомості, причому лексема свідомість частіше вживається в конструкціях
на позначення відсутності національної свідомості, пор.: “Поляки ж раз у раз
намагаються довести урядові, що з Україною нічого рахуватися, бо вона вже
зовсім обмосковлена і ніякої свідомості в українців нема. А тим часом сам
Олесницький з товаришами наочно упевнились, що в народі нашім є
національна свідомість, тільки здалеку її не видно”3.
Фіксуємо синонімічні відношення між висловами свідомість
поширилася, свідомість розлилася, широко розлилась свідомість
національна, напр.: “Але тут виникає знов “зачароване коло”: щоб добитися
своєї школи – треба, щоб широко розлилась свідомість національна, а щоб
вона широко розлилась, треба преси, а щоб могла існувати преса, треба
школи і т.д.”4
У синонімічних висловах вживаються активні і пасивні форми дієслів
ширитися, ширити: “Преса повинна ширити національну свідомість і,
очевидно, вона це робить, бо щодня більше як у двох тисячах примірників
наша газета розсилається по Україні…”5; “Але все-таки свідомість ця
[національна] шириться так пиняво, число передплатників так поволі

1
Іванова Л.Г., Іванченко Р.П. Суспільно-політичний рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні: до
проблеми становлення ідеології. – К.: МІЛП, 2000. – 352 с.
2
Піскун В.М., Ціпко А.В., Щербатюк О.В. та ін. Українство у світі: традиційність культури
та спільнотні взаємини: Монографія. – К.: ЗАТ “Нічлава”, 2004. – С. 41.
3
Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917). У 2-х т.: Документально-художнє видання. – К.:
Темпора, 2004. – Т. 1. – С. 226.
4
Там само. – С. 49.
5
Там само. – С. 48.
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прибуває, що якби так прибувала сила у хворого, то лікар давно визнав би
його безнадійним...”1
У
сполучуваності
з
дієсловами
ширити,
поширювати,
розповсюджувати, пропагувати іменник свідомість утворює “стерті”
метафоричні вислови, а в сполучуваності з дієсловами, у яких наявна сема
‘рідина’ (розлити, пролити), метафора оновлюється, напр.: “І дійсно,
постепенно українська інтелігенція майже скрізь прийняла гарячу участь в
кооперації і зробила з неї один з найуспішніших способів пролиття
національної свідомости в народні маси, що й відіграло таку велику ролю на
Україні під час революції 1917 року”2; “Я певен був, що такий напрямок
газети привабить до неї передплатників, що газета широко піде в народні
маси, розіллє там національну свідомість, пробудить у селян національне
почуття, а це я вважав за найпекучішу справу”3.
Семантичний зв’язок із наведеними метафорами виявляють
словосполучення, в яких ужито дієслова, що мають сему ‘сон’
(розбуджувати, розбудити, пробудження, пробудити), напр.: “Я раз у раз з
розпукою казав, що коли ми не матимем своєї преси, школи або хоч такого
геніального брехуна, як Сенкевич, щоб розбудив у широких колах
національну свідомість, то станемо провансальцями”4.
Мікрополе „відродження” репрезентоване словосполученням справа
відродження української нації. Зміст цього словосполучення охоплює як сам
стан і становище нації, так і діяльність активних суб’єктів, які забезпечують
стан відродження. Тому типовим є поширення названого словосполучення
такими лексемами із семантичним компонентом ‘активний діяч’, ‘активна
дія’: провідник, проповідник, борець, працівники відродження української
нації.
Ключова
лексема
відродження
характеризується
типовою
сполучуваністю зі словами народ, нація, держава, справа, віра, фактор,
роль, грунт, напр.: відродження України, нашого народу, українського
народу, української нації, Української держави, національне відродження
України, оживити справу відродження, прислужитися до національного
відродження, віра в справу (майбутнє) відродження, справа (діло)
відродження, фактор у справі відродження тощо.
Часто вживаним є усталене словосполучення в справі відродження
української нації. Варіанти його вживаються у висловах: справа
національного відродження, в ділі національного відродження, праця над
відродженням України, напр.: “Таким чином, вона [“Стара Громада”]
проіснувала коло шістдесяти років без перерви і за своє життя відограла
величезну ролю в справі відродження української нації”5; “Але все-таки
газета має незмірно більше значіння в ділі національного відродження, ніж
1

Там само.
Чикаленко Є. Спогади (1861-1907): Документально-художнє видання / Передмова:
В.Шевчук. – К.: Темпора, 2003. – С. 227.
3
Там само. – С. 311.
4
Там само. – С. 230.
5
Там само. – С. 210.
2
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сотні брошур по сільському господарству...”1 Із двох паралельних висловів у
ділі/справі відродження Є.Чикаленко надає перевагу висловам із зворотом у
справі. Функціонально цей зворот ототожнюється з прийменником.
Оскільки лексема відродження виступає номінацією дії, то природними
для поширеного найменування є вислови з лексичними компонентами
способи, шляхи, напр.: “Я часом заходив до нього [П.Г.Житецького], хоч ми
й розходилися з ним у поглядах на способи відродження української нації,
але розумного чоловіка приємно послухати...”2; “Михалевич научав нас, що
всі ці шляхи ведуть до відродження української нації і нехай кожний з нас
вибирає собі працю по своїй уподобі і здібностях”3.
У семантичній структурі словосполучень на зразок у часи національного
відродження, історія національного відродження, виокремлюється сема
‘час’, напр.: “В часи національного відродження народу національна
інтелігенція його перше всього і найбільше інтересується філологією та
історією того народу”4; “... а я не хочу рвати відносин з громадою, що має
великі заслуги перед історією відродження української нації...”5
Розлянуті лексичні словосполучення з лексемою відродження
засвідчують наявність оцінної семантики, а саме: контекст фіксує прихильне
чи негативне (“кепське”) ставлення до справи відродження.
Концепт “відродження” вербалізується у словосполученнях з іменниками
ідея, рух. Найтісніші семантичні зв’язки виявляються у сполучуваності
лексем ідея, самостійність, Україна, свідомість, світогляд. Останні дві
лексеми містять у своїй семантичній структурі компонент ідея, і навпаки –
ідея конкретизується в поняттях національної свідомості, національного
світогляду. Про наявність спільного компонента в лексемах ідея, свідомість,
світогляд свідчать сучасні історичні контексти, пор.: “Національна ідея стає
суто гносеологічним утворенням. Це означає, що вона виникає лише з
виникненням рефлектуючої національної інтелігенції, яка продукує
філософію
та
культурологію
національного.
Національна
ідея
ототожнюється з філософією національного”6. Актуалізація слів-понять ідея,
питання, рух, означення український стосується не лише мемуарної
літератури, а й художньої творчості письменників Г.Хоткевича7, І.НечуяЛевицького8, П.Куліша9.
1

Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917). – Т. 1. – С. 123.
Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). – С. 232.
Там само. – С. 84.
4
Там само. – С. 92.
5
Там само. – С. 256.
6
Націоналізм як суспільний феномен: Енциклопедичний словник / Ю.Л.Титаренко,
В.П.Філонов, О.І.Коваленко та ін.; Ю.І.Римаренко та ін. (ред.). – Донецьк: Донбас, 1997. –
С. 224-225.
7
Лаврик О.В. Образ Олекси Довбуша як втілення національної ідеї у творах Г.Хоткевича //
Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. Серія: Філологія. – Харків, 2002. – № 538. –
Вип. 34. – С. 417-421.
8
Приходько І. Українська ідея в творчості І.Нечуя-Левицького. – Львів: Світ, 1998. – 70 с.
9
Лаврик О.В. Образ Олекси Довбуша як втілення національної ідеї у творах Г.Хоткевича //
Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. Серія: Філологія. – Харків, 2002. – № 538. –
Вип. 34. – С. 417-421.
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Словосполучення ідея самостійності України функціонує у
досліджуваних контекстах з мотивованими семантичними зв’язками щодо
понять “національна свідомість” і “відродження української нації”, пор.: “Я
ж доводив йому [Липі], що оця його пропаганда не тільки не наблизить
здійснення ідеї самостійности України, а ще її віддалить...”1
Поширене словосполучення український національний рух уживається в
контекстах з оцінною семантикою, пор. нейтральну оцінку на зразок
говорити про український рух, цікавитися українським рухом, знайомитися з
українським рухом і словосполучення з виразним оцінним змістом
відживити і розголосити український рух, оборона українського руху (до
особливостей ідіолекту належить уживання слова оборона, а не
синонімічного захист), доноси на український рух, міць українського
національного руху, цькування національного руху тощо.
Зафіксовано тісні семантичні зв’язки між лексемами рух і справа. Завдяки
своїй загальній семантиці словосполучення справа з прикметниками
українська, національна відзначається семантичною близькістю із
номінацією відродження, напр.: “Якби уряд був в українських руках, то це
все легко зробилося б, а тепер, коли міністром земельних справ –
Колокольцов, який не визнає української мови, навіть, як кажуть, глузує з
неї, справа національна стоїть майже так само, як за самодержавного
уряду”2.
У конструкціях з іменником справа актуалізується виразна функція мети,
на що вказують прийменники для та на, пор.: “Хоч як я не захоплювався
громадською справою, але мусів працювати і в селі коло господарства, бо це
було одиноке джерело для існування моєї родини і джерело, звідки я черпав
гроші для підтримання української справи”3; “А здоров’я його [Яневського]
немудре! Та й д-р Туркевич казав, що він туберкульозний. Треба подбати,
щоб і він, як В.Ф.Симиренко, відписав своє майно на українські справи”4.
Семантика дієслів із семою ‘міркування’ мотивує появу словосполучень
із субстантивом питання на зразок національне питання, українське
питання. Закономірне функціонування цих словосполучень у контекстах, де
йдеться про з’їзди, зібрання тощо, напр.: “В.М.Леонтович у своїй доповіді
доводив, що у всіх шарах і станах української людности виявляється великий
інтерес до національного питання, руху...”5
У макрополі “українство” виокремлюємо метафори, в яких семантично
ключовими виступають слова поле, нива, ґрунт. Поява цих “хліборобських”
метафор зумовлена семантичними зв’язками з лексемами, компонентом яких
виступає сема ‘діяльність’, ‘праця’. Показовими для ідіолекту Є.Чикаленка є
метафори на зразок працювати на українському грунті, цікавитися
питаннями на українському полі, нічого не зробити на українському
громадському полі, працівник на полі української науки, робітник на нашій
1

Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). – С. 146-147.
Чикаленко Є. Щоденник (1918-1919). – Т. 2. – С. 50.
Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). – С. 273.
4
Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917). – Т. 1. – С. 69.
5
Там само. – С. 309.
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ниві, працівник на культурнім полі українськім. Зміст наведених контекстів
містить характеристику конкретної діяльності людей – працівників,
робітників. Абстрактна семантика іменників справа, питання, ідея
детермінує метафоричне вживання слів ґрунт, поле у стереотипних висловах
на зразок працювати на культурному полі.
Характеризуючи український рух, українські справи, українське питання,
українське відродження, українську свідомість, українську ідею,
Є.Чикаленко приділяє значну увагу описові конкретних учасників,
відповідних справ, подій тощо. Він послуговується поняттям сукупності
людей, діячів, об’єднаних спільною діяльністю, спільною справою. Це
поняття передається лексичною номінацією коло. У текстах Є.Чикаленка
вона переважно вживається у формі множини, напр.: “Живучи в Києві, я
завів широке знайомство в українських колах як серед старших українців, так
і серед студентів”1.
Як синонімічний вислів виступає словосполучення з іменником сфера,
напр.: “...хто приїздив до Києва з провінції, то перш усього вдавався до
Лисенка, де він знаходив привіт і ласку від господаря і довідувався про все,
що діється в українських сферах не тільки Києва, а й всієї України...”2 Ці
словосполучення є ознакою книжної мови, однак у текстах вони вживаються
як синоніми розмовних конструкцій на зразок серед українців.
Спостереження за функціонуванням словосполучень із актуалізованим
прикметником український (а, е) свідчать про те, що характерною ознакою
ідіостилю Є.Чикаленка є вербалізація концепту “українство”.
Українство як широкий спектр семантичних і структурно-текстових
зв’язків виступає збірною іменниковою назвою. В ідіолекті Є.Чикаленка це
високочастотне слово. Досліджувані контексти засвідчують три лексикосемантичні варіанти цієї назви: 1) суспільний рух, пов’язаний із українською
національною ідеєю, національним відродженням початку ХХ ст., напр.: “В
розмовах зо мною він [Мельник] виявляв великий інтерес до українства, а
коли я подарував йому повного “Кобзаря”, а потім “Історію України”
Аркаса, то він був несказанно радий і вдячний мені”3; 2) українці як етнос,
напр.: “Піснячевський признався, що після одного літа, проведеного в
редакції “Ради”, він вирішив був зовсім зректись українства, навіть говорити
по-українському перестав, але потім, коли переїхав далеко від редакції, то
знов прийшов до пам’яти”4; 3) нерозчленоване поняття українського етносу і
української ідеї, напр.: “Прихильне відношення о.Василя до українства ще
більше прив’язало мене до нього і постепенно ми стали близькими
приятелями до самої його смерти5; “Він [Яневський], без сумніву, має
стихійну любов до українства, але у відродження нашої нації, очевидно, не
вірить та й ніколи над цим не думав”6.
1

Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). – С. 92.
Там само. – С. 178.
Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917). – Т. 1. – С. 161.
4
Там само. – С. 159.
5
Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). – С. 73.
6
Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917). – Т. 1. – С. 68.
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У перших двох варіантах виокремлюємо відтінки значень, зокрема у
першому: а) прихильне ставлення до українського національного руху, пор.:
“[І.Комарницький] часто заїздив до мене по справах, і я, бачачи, що він дуже
прихильно ставиться до українства, намагався через нього організувати в
земській управі продаж українських книжок...”1; б) неприхильне ставлення
до українського національного руху, пор.: “Особливо лютує проти
українства головний цензор проф. Т.Флоринський, давній принципіальний
наш ворог”2; в) поширення української національної ідеї, напр.: “Він
[В.М.Леонтович] пояснив мені, що його навернув до українства відомий
український меценат і патріот Василь Федорович Симиренко...”3
Крім того, у другому варіанті фіксуємо такі компоненти значень: а)
розрізнення свідомих і несвідомих українців, пор.: “... у нас повинні бути такі
ж самі партії, як і в людей, щоб наша молодь не тікала до російських партій,
а мала б відповідні свої. Тоді тільки число свідомих українців буде
збільшуватися, а не так, як досі було, що українство представлено у нас
тільки старшими людьми”4; б) вороже або невороже ставлення до
українців, напр.: “Я ще від покійного Молчановського чув, що він [генералгубернатор Сухомлинов], як учень Драгомирова, не вороже ставиться до
українства”5.
Функціонування розглянутих лексем у повному часовому вимірі мови
може бути доказом того, що хоч “довгі віки український народ був
позбавлений власної державності, і мусив служити розбудові інших держав,
... але ніколи не втрачав сподівання і мужності на те, щоб бути господарем у
власній хаті і мав видатних речників державотворення”6.
Отже, послуговування розглянутими словосполученнями із ключовим
поняттям “українство” виявляє стан національної свідомості, життя
української національної ідеї в кінці ХІХ – початку ХХ ст.

1

Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). – С. 122.
Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917). – Т. 1. – С. 87.
Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). – С. 171.
4
Там само. – С. 176.
5
Там само. – С. 321.
6
Крисаченко В.С. Українці в цивілізованому світі // Українознавство: Хрестоматіяпосібник. У 2 кн. – К.: Либідь, 1997. – Кн. 2. – С. 17.
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Маленко О.О. (Харків)
УКРАЇНА В ПОЕТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ:
ЛІНГВОПОЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОБРАЗУ
Стаття презентує лінгвопоетичний аналіз словесного образу України,
сформованого в надрах українського романтичного дискурсу. Саме
романтики вперше актуалізували ідею національної самоідентифікації
українців, яка знайшла втілення в опоетизації України і створенні її
словесного образу. Цей образ на рівні його інтенціональних засад, лексикосемантичних та емотивно-оцінних компонентів став продуцентом
подальшої опоетизації України в літературних практиках.
Лінгвопоетика, обравши об'єктом дослідження мову художнього тексту,
прагне виявити „роль мовних елементів у досягненні естетичного ефекту",
відстежити „тенденції розвитку мови художніх творів у зв'язку зі
стильовими напрямами в літературі"1. Український лінгвопоетичний дискурс
презентує широкорівневий формат наукового знання щодо реалізації
окреслених завдань, унаочнений у працях як корифеїв (Л. Лисиченко,
С. Єрмоленко, Л. Мацько, Н. Сологуб, А. Мойсієнко, В. Жайворонок,
В. Калашник, Л. Ставицька) так і численних розвідках молодого
лінгвістичного покоління. Методологічно вивіреним і правомірним у цих
студіях є здійснення лінгвопоетичного аналізу текстів з урахуванням
художньо-естетичних і стильових домінант епохи, констатування тих
закономірностей і кореляцій, що уможливлюють краще усвідомлення
еволюційних параметрів формування і розвою національного словесного
мистецтва і, відповідно, його мовної картини світу як презентанта наявних
естетичних традицій і тенденцій. Тож звернення до епохи романтизму з її
відкриттям і декларацією національних пріоритетів етносу є цілком логічним
у контексті пошуку тих відправних координат, що започаткували
становлення українського художнього мовомислення на рівні вербалізації
основних національно акцентованих образів, серед яких пріоритетне місце
належить образу України. Мовознавчий аспект поданого питання
позначений науковою новизною, оскільки серед численних досліджень
романтичного дискурсу (Т. Комаринець, С Єфремов, М. Яценко, П. Хропко
та ін.) превалюють здебільшого літературознавчі візії, які окреслюють
простір філософських та художньо-естетичних засад аналізованого
напрямку. Завданням поданої розвідки є здійснення лінгвопоетичного
аналізу словесного образу України, що вперше на теренах літературного
дискурсу був текстуально реалізований поетами-романтиками. Важливим є
наголошення етнолінгвальних чинників формування цього образу в системі
1
Єрмоленко Є.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова: Короткий тлумачний словник
лінгвістичних термінів. – К., 2001. – С. 85.
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загальних національних пріоритетів і виявлення мовно-стилістичних
параметрів втілення поданого образу в тексті.
Відкриття національного світу України, зроблене романтиками,
спиралося на потужне розпрацювання однієї з основних інтенціональних
засад романтичного дискурсу – ідеї нації та народності, втілену як у
науковому форматі (проблеми національної історії, територіальногеографічної ідентифікації, мови тощо), так і в художньому, зокрема
словесному. Образ України формувався в площині поетичного тексту,
синтезуючи комплекс різнорівневих факторів: Україна як географічний
простір (земля, територія), як фрагмент світової історії (національноісторична еволюція, боротьба за національну самовизначеність, героїка,
національні герої); як етнічна спільність (малороси, русини, українці); як
факт національного самобутнього мистецтва (фольклор); як оригінальна
концептуально-мовна картина світу. Формально-змістовим підґрунтям для
романтичної поезії став макротекст (маємо на увазі різножанровість і
локальну диференційованість) української народної пісні, з її поетичною
образністю, лексико-семантичним і стилістичним потенціалом. Романтики в
своїх прагненнях формувати національну самосвідомість українців,
розуміли, що спиратись треба на підґрунтя того культурного матеріалу, який
оптимально фіксує багатоаспектну специфіку ментального відображення,
усвідомлення й освоєння дійсності. Саме формат народної пісні, в якому
адекватно відбилася суспільна й художня свідомість українського етносу,
став вихідним матеріалом для творення національної поетичної моделі з її
формальною структурою, ритмомелодикою, виявленою в традиційній
силаботоніці; загальною поетикою, образною системою, символікою,
лексичним наповненням. І це цілком закономірно, адже, зазначає
С. Єрмоленко: „Завдяки естетичній природі народнопоетичного слова в
ньому найдовше зберігається світ поетичних уявлень народу, що збуджує
художню творчість письменників усіх часів"1.
Тогочасна Європа здебільшого сприймала Україну в орієнтальноромантичному ореолі як козацьку вольницю, що "протягом багатьох століть
перебувала в тісних контактах із тюркським Сходом"2. Такий образ уявної
України, з її піснями, козаками-героями й оригінальною жіночою красою
(що, власне, й створювало етноекзотику), був традиційним для європейської
рецепції початку XIX ст. і, більш того, продукувався в етнографічних працях
та мистецтві окремих письменників, художників та музикантів Європи
(Леруа де Фладжі, X. Решберг, Байрон, Гюго, Буланже, Верне, Бетховен,
Ліст та ін). Це сприяло "входженню України як історико-культурного
комплексу в свідомість західноєвропейських і насамперед слов'янських
народів, пробудженню інтересу до її літератури (саме цього часу починають
з'являтися переклади творів українських письменників іноземними
мовами)"3. Романтики прагнуть відійти від канонізованого Європою
1

Єрмоленко С.Я. Фольклор і літературна мова. – К., 1987. – С. 6.
Яценко М.Т. Романтизм // Історія української літератури XIX ст. / За ред. М. Жулинського.
– К., 2005. – С. 283.
3
Там само.
2
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лакованого образу України, сформованого поетами "української школи" в
польській літературі, що нагадував ідилічні пасторалі доби класицизму:
розкішна природа, білі чепурні хати у затишних селах, сентиментальне
кохання або міфологізована козацька тематика, подекуди далека від правди
життя своєю художньо-естетичною заангажованістю.
Цей стереотип сприймання України виявився цілком продуктивним у
часопросторових мистецьких координатах, заклавши основи її міфологізації
з домінуючою позитивною конотацією образу загалом. Український
романтизм розпрацьовував у поетичному контексті дві версії образної
моделі України: ідилічна (ретрансльована з європейського шаблону,
характерна для західноукраїнського контексту, конотована схвально) та
реалістична (співвідносна з дійсністю, експресивно завантажена, конотована
несхвально). Першу векторність ілюстративно простежуємо в текстовій
репрезентації України галицьким поетом-романтиком Іваном Гушалевичем,
який, використовуючи аперцептивний досвід європейської рецепції України,
створює художній образ руської отчини, родинної землі. Творення
смислових та конотативних домінант образу спирається на комплекс
традиційних для ідилічного сприймання України параметрів-принад:
природні багатства і краса: Де єсть руська отчина? Де пшениці, ячмена, І де
жита єсть досить, Куда голод не гостить... Де молоко, мед тече, Ліс,
дубрава, луг цвіте, Там, де гори, долини І тучнії скотини...Ой там і сіль
єсть своя, Нею солить й чужина ("Де єсть руська отчина?"; с. 491)1; І поля,
луги широкі, І розгульнії степи, І розсіяні кургани, – Як пленітельні вони!; І
люблю сереброструйні Ріки, що із гір текуть, На хребті своїм спокійно
Плоди золоті несуть ("Любов родинной землі"; с. 502); фізична і духовна
привабливість українців: Там, де нарід молодий Сичен, кріпок і мирний,
Отців віри ся держить, Рідним словом Бога чтить ("Де єсть руська
отчина?"; с. 491); Я люблю, як ту внімають Разом старшій голові І за труд
дневний беруться 3 Богом враз, як муравлі. І як всі з благоговінням В храми
Божії спішать, І як всі одним язиком Ім’я вишнього хвалять ("Любов
родинной землі"; с. 502); козацька героїка: Там єсть з чого шаблюки
Уклепати на враги... Де широкі суть степи, Де гуляли козаки... Де старих
батьків діла Одягає дум краса ("Де єсть руська отчина?", c. 491-492). Обидва
вірші мають спільну структурно-композиційну матрицю, яка розгортає
сюжетний алгоритм стереотипної для тогочасних художньо-естетичних умов
презентації образу України. Введення в контекст поезії топонімів на
позначення географічних назв України конкретизує територіальнопросторову локалізацію об’єктів художньо-естетичного осмислення,
натякаючи на належність цих реалій саме до руської (української) отчини:
Де Сян, Дністер, Буг реве, Порогами Дніпр трясе (с. 491). У даному випадку
використання в межах вузького контексту зазначених гідронімів маніфестує
громадянську й політичну позицію Івана Гушалевича щодо територіальної
єдності історично українських географічних реалій Заходу, Сходу, Півдня,
1

1987.

Тут і далі текстові ілюстрації цитуємо за виданням: Українські поети-романтики. – К.,
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які на той час належали різним державам (отже, можемо говорити про роль
топонімів-конкретизаторів не лише у структурно-семантичній організації
контексту, а й у текстуальній реалізації ідейно-інтенціональних установок
автора).
Поєднання традиційно фольклорної образності, характерної для
східнослов'янського контексту (молоко, мед тече; ліс, дубрава, луг цвіте), із
суто українськими, етноконотованими мотивами (козацтво; сіль; думи;
Дніпро) виконує в тексті вагому інтенціонально-смислову функцію: натяк на
те, що, по-перше, руська отчина є частиною загального слов'янського світу
(лінія слов'янства як окремої етнічної спільності активно розпрацьовувалася
романтиками), і, по-друге, руська отчина – це історично, географічно,
етнічно й мовно виокремлена територія з ряду інших слов’янських земель,
заселена народом, потенційно спрямованим на утворення нації.
Образний стереотип ідилічної України подекуди зазнає у Гушалевича
певної емоційно-оцінної деструкції, вмотивованої іншим конотативним
рівнем рецепції родинної землі (очевидно, це зумовлено певними
психологічними факторами: зміна настрою, внутрішній стан автора, вікові
особливості сприймання об'єкта тощо). Спостерігаємо інший лексичний
декор творення образу рідного краю, що актуалізує слова з негативним
емотивно-оцінним компонентом у семантичній структурі (на відміну від
попереднього фрагмента, в якому було фактажно презентовано об'єкт, цей
уривок відтворює рівень його психологічного сприймання автором, що й
вплинуло на маркованість конотації): І твоя тоска дівственна, І невинная
сльоза, І твій вздох мені понятний, – Ним дишу, скорблю я... А хоть ти мні
невесела, Засмучаєш жизнь мою, Я – любовник мов пристрасний – Все в
тобі ровно люблю: ... І ті пісні заунилі Дів твоїх і молодців... І ті домики
убогі, І спокойство в них святе... (с. 498). Така деструктивна емоційна
тональність характерна для романтичного дискурсу загалом, який
акцентував тему приреченої на страждання особистості, нездатної змиритися
з жорстокою, негармонійною дійсністю (проблема внутрішнього конфлікту).
Персоніфікація України в образі коханки (невісти) і символічна реінкарнація
поета в образ коханця – стандартний для романтизму стилістичний прийом,
поширений у текстових практиках інших українських романтиків: Припавєсь серцем матері до груді, До руської землі, коханки (Устиянович, с. 419).
Художній стереотип ідилічної України зустрічаємо і в поетичному
контексті О. Афанасьєва-Чужбинського, який створює образ-рецепцію –
враження від України солдата-чужинця: Прощай, весела сторона! Я б не
покинув України: Твоя пахучая весна, Твої квітчастії долини, Твої веселі
небеса, Твої луги, твої ліса, Твої густі червоні лози, Під темний вечір
соловей – Усе краса! (с. 225). Емоційний вплив текстового фрагмента на
читача підсилює застосоване автором явище ампліфікації (нагромадження
однотипних вербальних моделей для досягнення більшого емоційного
ефекту) з динамічним розгортанням композиційно структурованих явищасоціацій: весна – весняне цвітіння – весняне небо – весняна природа –
весняний спів соловая – краса як емоційне резюме. Функцію ключових
психоемоційних маркерів поданої образної моделі виконують епітетні
характеристики весела, пахучая, квітчастії, густі, у семантиці яких уже
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закладена однозначно схвальна емотивно-оцінна конотація (епітетиідентифікатори), та етноконотований (у межах української рецепції)
фаунонім соловей, що й впливає на формування стійкого позитивного
стереотипу образу України. Свідомість читача фіксує вербальні коди весела
сторона, пахучая весна, квітчастії долини, веселі небеса, густі червоні лози,
соловей, які реалізують конкретно-чуттєве сприймання об'єкта (Україна) на
рівні всіх можливих рецепторів – емоційного (весела, веселі), одоративного
{пахуча), візуального (квітчастії, густі червоні), фонічного (соловей (спів)).
Емоційно тотожний словесний образок репрезентує і М. Шашкевич: ...В
своїй рідній Україні... Там-то світить сонце ясно, Там-то цвітуть цвіти
красно, В степах буйні вітри віють І травоньки зеленіють, Небо чисте –
все погода І чистенька в Дніпрі вода (с. 352). Стилістична ідентичність
уривків виявляється в ампліфікації словесно-образних аналогій, які набули
ознак традиційних поетичних кліше (більшість з них репродукована з
фольклорного контексту): світить сонце ясно, цвітуть цвіти красно; буйні
вітри віють; травоньки зеленіють тощо (до речі, таке органічне „входження
типових фольклорних слів-образів у нові образні контексти свідчить про
єдність традиційного і новаторського начал у мові художньої літератури"1).
Послідовність розгортання сюжетної ситуації цих уривків подібна: від
зачину {світить сонце) до резюме (чистенька вода). Емотивно-оцінна
конотованість (позитивна) словесних моделей-фрагментів, що структурують
комплексний образ України, зумовлена семантично (денотативні властивості
об’єктів сонце, цвіти, вітри, небо, вода вмотивовують позитивну рецепцію),
граматично (деривативні форми пестливості травоньки, чистенька),
стилістично (епітетні характеристики ясне, красні, чисте; дієслівні
характеристики світить, цвітуть, віють, зеленіють; звукова паронімія
цвітуть цвіти, віють вітри). Така комплексна рецептивна реалізація образу,
продукована романтиками у площину художньої й мовної картини світу
українців, формувала естетичний імідж України з чіткою позитивною
конотованістю, що було стратегічно важливим в умовах тогочасного
виборювання Україною своїх національних пріоритетів у всіх сферах
успільного, культурного й духовного життя.
Український романтизм репрезентує й іншу Україну – образ знедоленої,
скривдженої дітьми матері (неньки), реанімований з полемічних трактатів
Івана Вишенського, в яких Україну уособлювала православна церква. Тема
зради дітей-українців своїй вірі (православній) трансформувалася в
романтичному дискурсі в тему зради національним ідеалам свободи, волі,
незалежності, зречення рідної мови. Носієм національної ідеї виступає
народ, який у складних історичних та суспільно-політичних умовах виборює
право на територіальну незалежність та національну самоідентичність.
Однак акценти щодо участі народу в процесі національного становлення
розставлені в романтичному дискурсі відповідно до інтенціональних засад
романтизму, який актуалізував героїку минулого як пафос історичного
поступу нації і піддавав скепсису тогочасну байдужість українського
1

Єрмоленко С.Я. Фольклор і літературна мова. – К., 1987. – С. 9.
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суспільства до свого національного самовизначення. Для посилення
емоційного впливу на етнореципієнтів (українців) та активізацію їхньої
суспільно-громадянської позиції, романтики продукують образ України –
старої матері, яка розгублено реагує на пасивність нинішніх дітей-українців:
Ненька, ненька старесенька, рідна Україна, – І до мене промовляла, мов до
свого сина! Веселенько, жалібненько, сміється, ридає, А серденько до
матінки так і припадає (Метлинський, с 136). Розуміння психоемоційних
особливостей української натури (емоційна вразливість, чутливість,
сентиментальність) провокує автора поданого фрагмента нагнітати
емотивний фон контексту за рахунок семантично контрастних мовних
одиниць з актуалізованою зовнішньо (граматичні форми пестливості –
веселенько, жалібненько) і внутрішньо (експресивний потенціал внутрішньої
форми слів сміється, ридає) експресивністю (така стилістична методика,
традиційна для українського художнього тексту, витоками сягає у мовнокомунікативні стереотипи уснопоетичної й розмовної практики, вироблені
специфікою етнопсихоментального реагування українців на довкілля).
Протилежною (позитивно-схвальною) емотивно-оцінною конотацією
позначена інша контекстна ситуація, в якій актуалізовано героїку
минувшини на противагу сучасності (формат синхронії): Наша неня, стара
Україна, На поругу чужим, На надію своїм Згодувала гулливого сина. Він
списа не скидав, Білих рук не складав, Як пускався орлом по Дунаю (Щоголів,
с 322). Концептуально-мовний образ України-нені, започаткований
романтиками, органічно спроектувався на зріз ментальної візії України
етнореципієнтами, продукуючи цю вербальну домінанту – знедоленої,
старої, скривдженої України – у художніх практиках подальшого
літературного спадку нації і виявивши при цьому прецедент психоемоційної
констатності й художньої статичності зазначеної лінгвомоделі.
Опозиційність категорій минуле – сучасне виявляє свою оцінну сутність у
відповідних кореляційних модусах: минуле – схвальне, позитивне; сучасне –
несхвальне, негативне. Ця ідейна настанова знаходить підтвердження в
контексті, який, власне, і розпрацьовує презентовану інтенцію, формуючи
емоційно-оцінний канон опозиції минуле – сучасне у ментальній пам'яті
етнореципієнта: Спить Вкраїна та руїни Нові щодень лічить, Гине слава...
та й ту славу Усяке калічить. Не вернеться дідівщина... Нехай не
вертається – За що ж з теї старовини Святої знущаються? (с. 198).
Антитетика протиставних понять вербалізується у поданому контексті
тандемом словесних образів руїни нові – старовина святая, де емоційносмислові навантаження образних моделей розподілені у такий спосіб: перша
модель актуалізує деструктивну конотацію за рахунок внутрішньої форми
іменника руїни ("розвалини", "повний розвал, розорення, занепад чогонебудь"1); друга модель актуалізує конструктивну конотацію за рахунок
внутрішньої форми прикметника святая ("та, що позначена святістю").
Зазначена смислова диспозиція закріпилась у цих образних стандартах, які
активно продукувалися не лише в романтиків, а й у подальших художніх
1

Тлумачний словник української мови / За ред. B.C. Калашника. – Xарків, 2004. – С. 728.
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практиках. При цьому слово руїна увійшло до структури образного
комплексу концепту "Україна" (у межах романтичного контексту),
виконуючи функцію базисного смислового та емотивно-оцінного маркера
моделі: Спи ж у льоху, в привітиці, Велика руїно, Спи, небого сердешная,
Мати Україно! (Костомаров, с 198).
Образ знедоленої України виявився продуктивним (так само, як і образ
ідилічної України), більше у просторі східноукраїнського художнього
мовомислення (творчість харківських романтиків), формуючи ментальні й
вербальні стереотипи її репрезентації. Несхвальна емотивно-оцінна
домінанта загального образу України, закладена в лінгвопоетичній тканині
романтичного макротексту, вступає в опозицію з однозначно схвальною,
позитивною, що вибудовує дві різновекторні образні моделі, однаковою
мірою адаптовані в площині художньої свідомості українського реципієнта,
який органічно сприйняв їх еталонність (така схильність до пріоритетності
крайніх точок опозиції, зосередженість на контрастах при сприйманні
об’єкта загалом властива українській ментальності). Тому в романтичному
контексті органічно співіснують дві версії смислової та емотивно-оцінної
конотованості образу України – позитивна й негативна, матеріалізовані
відповідним лексичним оформленням: Згине панство лукавое, Воскресне
свобода!... Слава тобі, Україно! (Костомаров, с 201); Отоді-то була
радість Нашій Україні, Отоді-то пішла слава На усі чужини (Костомаров,
с 213); На Вкраїні буйнесенькій Мої други милесенькі... Ах, найліпше при
родині В своїй рідній Україні (Шашкевич, с 352); Коли ймеш кидати Чужую
чужину, Соколом вертати В рідну Україну (Головацький, с 410); Ходім,
коню, на Украйноньку Степами блукати (Шашкевич, с 351); Коли з
України руська пісенька Так мило-солодко вколо серця віється (Шашкевич,
с 361) – позитивна рецепція; Було колись: Хмельницький з козаками
Бездольную Вкраїну визволяв (Костомаров, с 146); І вдень і вніч Вкраїна
наша плачеть (Костомаров, с 146); Зажурилась Україна, Що недобра їй
година: Наступають орди ханські, Палять села християнські (Костомаров,
с 206); І вставали з домовини Закуті в кайдани Вірні діти України: Козаки
й гетьмани (Афанасьєв-Чужбинський, с. 227); Як у Глухові з гетьманом
Рада положила, Щоб сердешная Украйна Москалю служила (Корсун,
с. 314) – негативна рецепція.
У даному випадку спостерігаємо динаміку вербальних маркерів
національної картини світу, виявлену в кореляції "традиційних мовних форм
картини світу з набутими в процесі цивілізаційного розвитку новими
поняттєвими маркерами, що також визначаються в наступні періоди
розвитку мови як її ментальні характеристики"1. Так, традиційними мовними
формами, репродукованими з фольклорного контексту у романтичний, є
моделі сонце ясне, степи (поля, луги) широкі, степи розгульні, буйні вітри,
чиста вода, чисте небо, цвіти красні, густі лози. Л. Шевченко генетично
пов'язує ці форми ментального з дохристиянським мовомисленням, яке
1
Шевченко Л.І. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: Теорія аналізу. –
К., 2001. – С 193.
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сформувало вербалізовану етносимволіку, що "понятійно об'єднує номінації
на позначення явищ об'єктивного світу", на основі чого й "вибудовується
найдавніший шар народнопоетичної фразеології, ідіоматичність і
відтворюваність якої є маркерами часової віднесеності й традиційності"1.
Еволюція цих форм ментального найчастіше відбувається в напрямку
необмеженого розширення семантичної сполучуваності компонентів
образного комплексу в форматі літературної практики: ріки сереброструнні,
весна пахучая, долини квітчастії, небеса веселі, що збагачує національну
мовну картину і закріплює репрезентовані лексичні моделі в її текстовому й
ментальному просторі.
Особливості суспільно-політичної історії народу (екстралінгвістичний
чинник), вербально закодовані в форматі романтичного дискурсу, втілились
у нових смислових та емотивно-оцінних маркерах, семантично корельованих
з поняттям Україна: мати Україна; велика руїна; зажурилась Україна;
блукати Украйнонькою; вірні діти України; слава Україні тощо. При цьому
спектр атрибутивних характеристик денотата (Україна) різноаспектно
реалізує художньо-естетичну програму творення словесного образу України,
зумовлену відповідною авторською інтенціональністю: Україна – рідна,
буйнесенька, бездольна, сердешна, козацька тощо. Всі атрибутивні
параметри образу України позначені чіткою оцінною конотованістю,
зумовленою здебільшого лексично, закладеним емотивно-оцінним
потенціалом семантичної структури слова (бездольна, сердешна – мотив
співчуття, конотованість негативна; рідна – мотив схвального сприймання,
конотованість позитивна); а також традиційним для української мовної
картини деривативним фактором (форми пестливості з однозначним натяком
на позитивну рецепцію: буйнесенька).
Важливим мотиватором оцінної маркованості словесного образу є
національно титульні слова – компоненти образної моделі, які в межах
етноконтексту визначають статус конотованості мовних форм ментального
(у форматі будь-якої іншої мовної картини ці слова можуть бути нейтрально
конотовані, оскільки не несуть інформації аперцептивного досвіду).
Національною титульністю позначене слово козак і похідні від нього
козацький, козаччина, козацтво, по-козацьки, козакувати тощо. Образ
козацька Україна формує комплекс асоціативних ситуацій, пов'язаних з
героїкою минулого України, її славою, історичною роллю, тому в свідомості
етнореципієнта він (образ) набув однозначної позитивно-схвальної рецепції.
Оцінно-атрибутивні структури – індикатори слова-образу Україна,
започатковані в романтичному контексті, активно ретранслювались у
подальшій реалістичній практиці (частотність і ситуативна продуктивність
слововживання), що зумовило набуття ними статусу мовних форм
ментального, які в межах діахронії виявилися стійкими (еталонними)
понятійними маркерами України. Це вплинуло на становлення відповідних
концептуальних засад сприймання України етнореципієнтами (або як
знедоленої, безталанної страдниці, або як художньо естетизованого,
1

Там само. – С. 195.
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емоційно забарвленого образу), свідомість яких тривалий час формувалася
художньо-словесною практикою з виробленими стійкими стереотипами й
образними кліше (вербальні форми ментального, екстрапольовані в
етнокультурну пам'ять). Переважними в реєстрі усталених атрибуцій
поняття Україна виявилися моделі з негативною конотованістю, що
генетично вийшли з лексико-семантичних (смислових і емотивно-оцінних)
параметрів творення ментального образу України поетами-романтиками:
Україна – байдужа, безсила, безталанна, бідна, безборонна, зажурена,
зболена, злиденна, знесилена, знічена, зранена, мертва, многостраждалъна,
невільна, нещасна, полонена, розіп’ята, розхристана, сердешна, скута,
стоптана, страдницька, стражденна, страшна, сумна, убога, ув’язнена,
уярмлена, чорна, чужа, шинкарська1. Протилежно конотованими є оцінноатрибутивні моделі художньо естетизованої й емотивно рецептованої
України, текстуально розпрацьовані загальним етнолітературним форматом,
що інтенціонально також було започатковано у добу романтизму: Україна –
багата, бажана, благодайна, велика, весняна, вишнева, гарна, добра,
зваблива, квітуча, кохана, красна, люба, медова, мила, пишна, прекрасна,
рідна, родюча, розкішна, славна, степова, співуча, широка, щаслива, щедра,
щира, ясна2. Це свідчить про те, що значимі, еволюційно змінні в
історичному й психологічному часі вербалізовані символи й образи завдяки
функції в тексті здатні "пам'ятати" знакові для нації етнокультурні концепти
й актуалізувати їх образну модель у ментальній пам'яті реципієнта
відповідно до тих психоемоційних та художньо-естетичних установок, які
визначають специфіку концептуальної і мовної картин світу етносу.
Репрезентуючи в межах нашого дослідження вербальний образ України,
продукований поетами-романтиками у тогочасний формат національної
художньої свідомості і літературного контексту, ми мали намір акцентувати
роль романтичного дискурсу в розбудові української національної ідеї,
реалізованої насамперед у творенні художнього образу України, що вперше
була поетично задекларована як естетично-художній об'єкт (маємо на увазі
авторська література); виявити традиційне і новаторське в мовностилістичному аспекті творення цього образу поетами-романтиками;
дослідити рівень емоційно-оцінних конотацій образу й відстежити
інтенціональну мотивацію наявних емотивних візій. Ця лінгвопоетична
спроба аналізу уможливить реконструкцію еволюційного шляху мовного
образу України в національному поетичному дискурсі, виявить певні
закономірності його світоглядного й естетичного формування в ментальному
просторі українців.

1
2

Словник епітетів української мови. – К., 1998. – С. 369.
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Мойсієнко А.К. (Київ)
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ
У СТРУКТУРІ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ
У статті автор досліджує інтертекстуальні компоненти у структурі
художнього твору на основі аналізу поетичної творчості О. Лапського,
М. Мірошниченка, В. Бровченка.
Поетика текстових структур, що ґрунтується на численних внутрішніх
взаємозв’язках і відношеннях (образних, композиційних, лексикограматичних тощо), у кожному окремому випадку передбачає і другий план
актуалізації таких зв’язків, що реалізуються на основі різних позатекстових
чинників. Ю.Лотман, говорячи про “реальну плоть художнього твору”,
розглядав останній як, власне, текст у його відношеннях до позатекстової
реальності – дійсності, літературних норм, традицій, уявлень1. Адекватна
реалізація таких позатекстових відношень, з одного боку, залежить від
авторських інтенцій і не меншою мірою, з другого боку, від читацького
проникнення в суть художнього твору, освоєння авторового досвіду,
закодованого в останньому. І незважаючи на те, що складність таких
відношень іноді дає змогу зробити лише гіпотетичні висновки, вони, ці
відношення, “стають плоттю художнього твору як структурні елементи
певного рівня”2, що неодмінно вимагають осмислення і відповідних
інтерпретацій.
На особливу увагу заслуговують т.зв. інтертекстуальні відношення, що
вибудовуються на основі взаємопроникнення одних текстових одиниць у
інші, взаємофункціонування їх у системі цілісного мистецького твору.
Різний характер інтертекстуальності літературного твору продиктований
різними завданнями організації художньої цілості, індивідуальноавторськими особливостями творення такої цілості, нарешті, особливостями
авторського бачення зображуваного світу і себе в цьому світі.
Український поет із Польщі Остап Лапський, віднедавна лауреат
Національної премії імені Тараса Шевченка, надто малознаний нашому
читачеві, щоб уявити цю постать у всій багатогранності обдарування, у всіх
складнощах життєвої і творчої долі, нарешті, в неординарності поетичного
почерку, самовираження і світопізнання. Як писала в “Slavia Orientalis”
Олена Дуць-Файфер, світ Остапа Лапського “ніколи повністю не вміщався”
“в рамках цієї літератури”. Поет, перекладач, мовознавець, літературний
критик, публіцист, педагог (викладав у початковій, середній і вищій
школах), він явив нам цілий світ, у якому “поточна хвилина” не розбивається
о камінь, котрий “віками думку будить”.

1
Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тартуско-московская
семиотическая школа. – М., 1994. – С. 213.
2
Там само. – С. 214.
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І в цьому світі надзвичайно органічно існує і своєрідно володарює світ
його поезії. Він дуже предметний, цей світ, ба, навіть автобіографічний – з
українським Поліссям Берестейщини, де народився поет, з різноплановою
атрибутикою сучасної і давнішої України, з десятками імен, вельми знаних і
зовсім не відомих читачеві, не проминутих поетовою увагою в суєтності
буднів, у круговерті подій і справ.
І нерідко саме те чи те ім’я стає у вірші О. Лапського певним ознаковим
компонентом, котрий вглиблює читача у саму суть авторового я, вводить у
ширшу духовну просторовість поетового світу, творить інтертекстуальність
художнього дискурсу.
– Марієчко,– звертається в однойменному вірші до своєї кореспондентки
ліричний герой Остапа Лапського (власне автор), аби через спогад про
загублені дороги поліських зим увиразнити печаль і радість нелегкої
життєвої долі, для якої неодмінним імперативом завжди лишалось оте
“бреди до обрію”: “Важкий, але єдино україногенний путь!”– підсумовує в
кінці вірша автор і тут же докладає Маріїне послання-записочку,
супроводжуючи його такими рядками (уже в прозі): “Я читав, перечитую,
щоб видовжити радість життя”.
Інтертекстуальність – чи не визначальна ознака стилістики Остапа
Лапського. В його віршах – польськомовні, німецькомовні, російськомовні,
діалектні (з Берестейщини) вкраплення: вкраплення-тези, запитання,
сентенції, констатації, діалоги, внутрішні діалоги… В одних випадках такі
вкраплення виконують функцію епіграфа на початку вірша, в інших –
вплетені всередину вірша, ще в інших – заключають поезію. Ці вкраплення
можуть бути власне авторськими, фрагментами з творів відомих авторів, а
так само фразами з приватних листів, розмов тощо. У підсумку, перед нами –
вірші-колажі, з досить розмаїтим набором інтертекстуальної атрибутики.
Для прикладу наведемо повністю один із таких творів – “У суголос
Флоріянові Н.” (криптонім Флоріяна Неуважного, відомого польського
філолога, талановитого дослідника української літератури – А.М.).
У суголос Флоріянові Н.
Остапе Л., чхни, не зважай
на житейську метушню,
а твори, твори: до пізньої пори?!
Те, що курсивом: від
Маланюка.
Олюднений Поляче,
Ти із них один,
хто в незагнузданім,
у дикому мені,
в цій несусвітенній глибині
загострює: людську ідею?!
Не притуплює її
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розмовою абиякою ,
без упину, явний Друже,
з поступовцем ідучи
у світ: за нею?!
Іван Тургенєв: “Прічіна полного, неотразімого вліянія Станкєвіча
заключалась в возвишенной єго пріродє, в способності нісколько нє думать
о сєбє і бєз малєйшєго хвастовства ілі гордості нєвольно: увлєкать всєх за
собой в область ідєала”?! Флоріяне, без найменшого зазнайства кажучи, це
ж про нас обох: про Мене й про Тебе?!
Як бачимо, власне поетичному тексту передують рядки, що є своєрідним
мотто (слова Флоріяна Н., звернені до нашого поета, з вказівкою на
Маланюкове співавторство в заключній частині); асоціативно-образну
паралель творить цитата з Івана Тургенєва, і, нарешті, авторське звернення
до Флоріяна Н., що, таким чином, окаймлює твір загалом.
Своєрідними в таких заключних резюме поезій-колажів є звертання
власне до себе, де віршова форма роздумів ліричного героя, наприклад, про
те, чи не пора “дії міць з юрби в її ж ім’я черпати” – “з хартії обмежень
вирости понад юрбою: духу вежею” доповнюється
(вже в прозі)
конкретикою напучень собі самому: “Остапе, питання, це ж обов’язок поета,
переживай, став, хоч і не розв’яжеш, але покладайся, як і досі: на себе у
своєму, у вибореному словом тут небі”.
У поетиці О. Лапського подибуємо й інші, не менш цікаві у
функціонально-смисловому і структурному плані прозові закінчення
подібних віршів-колажів, як от у побудованій у формі діалогу поезії “Доні”.
На репліку “А зріж ти, тату, тоту бороду: а зріж!” звучить “Я, моя ти доню,
серед іншого: у бороду увірував”, і своєрідною зноскою-тлумаченням
наприкінці вірша постає авторський афоризм “Потопаючий: за бороду
хапається?!”, що асоціативно опирається на народне “Хапатися за
соломину”. Різні афористичні “доповнення” подибуємо і в інших творах:
”Боже, поможи, та сам не лежи” (“Дописувачам”); “Дурній дитині, ні, нині
хочеться: дині” (“Про”); “який Яків, стільки й дяки” (“Мій Боже”) тощо.
Загалом народна стихія, фольклорно-образна традиція глибоко закорінені
в модерній стилістиці Остапа Лапського. Народно-пісенні інкрустації,
ремінісценції з української класичної літератури подибуємо в численних
поезіях автора, як-от: “Себе: сліду шукаючи”, “Катрусю”, “Чому я”,
“Післямова”, “Бугаївці”, “Назустріч непевності”, “Вимріяній Візантії”,
“Сучасся зерня”, “Най собі ламають”, “А оце вже”, “Болото”, “Шерех” і ін.
Приклади інтертекстуального, “сміливого словесного й звукового
експерименту”, де зовнішньо кодовані знання “натякають на міфічність”
(Богдан Рубак)1, знаходимо в поезії Миколи Мірошниченка.
Чи замислювалися ми над тим, що, скажімо, такі історичні поняття, як
Візантія, грецькі календи (від останніх походить назва календаря) закорінені
в наших слов'янських старожитностях? Таке риторичне питання постає після
1

Сучасність. – 1990. – № 1.
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знайомства з Мірошниченковим віршем “Зоряний віз Антії”. І якщо в
перших рядках читаємо: “Зоряний віз Антії котиться дорогами Візантії”, то
це чи не “натяк” на стародавню слов'янську державу антів і сусідню буферну
державу на Босфорі, котра, можна гадати, утворена еллінами для захисту від
наскоків войовничих слов'ян (звідси образна асоціація – віз Антії, Візантія).
А в римських календах
наш колядин свою тінь угледів –
це ще один “натяк” на те, що календи явно перегукуються з нашим
міфічним колядином та колядками, “натяк” на давнішність останніх.
Або вірш – “Казання про Хорса хорошого”.
Це своєрідне поетичне дослідження біблійної легенди про народження
Ісуса Христа.
Поетична логіка підказує авторові цілу низку однокореневих слів з
іменем бога сонця Хорса: хороший (Хорос – хоросий), хоруз (хорус,
тюркська назва півня), Корсунь (Хорсун), Херсон, Хорасан (давнє
азербайджанське шахство), горох (хорос) та ін.
Так етимологічний матеріал достатньо “працює” на концепцію, за якою
сонячний бог Хорос мав далеко не випадкове ім'я у слов'ян. На основі вірша
"диктується"
припущення, що саме Хорс став прообразом
всехристиянського Сина Божого.
Знаючи Схід, поет подає тамтешні варіанти імені Ісуса – передусім це
мусульманський пророк Іса, якого давно визнано за того ж таки Ісуса
Христа. Або славетний індуїстський пустельник Ясас... Якщо мати на увазі,
що на певний час Ісус Христос випав із поля зору своїх сучасників, а потім
по якомусь часі з'явився і почав творити чудеса (на цей предмет в ученому
світі існує версія, що він перебував в Індії і вивчав йогу), то природно
припустити, що це одна і та ж постать”. У “Казанні про Хорса хорошого”
читаємо:
Ясас, Ісус та Іса
звались первіше Яса,
ясен гілками прикрив
морок Марії – Мари,
той, що богів колисав.
Нарешті, вірш-трактат мовби потверджує, що скіфсько-слов'янська
легенда про непорочне зачаття бога сонця Яси-Хорса в лоні богині мороку і
підземного царства Мари (пізніше Марії) лягла в основу відомої
християнської оповіді.
У руслі міфологічного мислення побудована і поема “Біг сонця”, що
починається розділом, у якому автор мовби намагається реставрувати
засобами слова скіфський звіростиль, донесений до нас лише пластичним
мистецтвом стародавніх сколотів (ювелірні вироби, розписи на кераміці
тощо) із зображеннями грифонів, кентаврів та інших чудернацьких істот –
напівптахів і напівзвірів, напівлюдей і напівконей.
А в однім вікні, як глянеш, буде сон,
у якому дивний птах, без голови,
линьма лине над дерева, що на них
не кора, а шкури звірів різних різаних,
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чиї душі тут же бродять – обросли
зовсібіч лише корою, наче карою...
За тією ж “фонологікою”, для поета булава – це зрощене “буйволова
голова” (до речі, стародавня булава як ударна зброя саме таку форму і мала),
і кентавр не є загадковою істотою – це “кінь Таврії”:
Чи чуєш, чи бачиш,
повз Хортицю скачуть
степами кентаври,
і кожен, і кожен – кінь Таврії.
Цікаво подає поет "реставрацію "слова “день” у сьомій частині поеми:
Поскаче знову скіф-козак,
аж поки не замулиться
дев Ень чи деЕнь у часоплині...
Чи ж не про того Дива, що скаче по деревах у “Слові о полку Ігоревім”
ідеться тут, а Ень – то Боже ім'я з ознакою чоловічого начала (у стародавніх
турків і китайців розрізнялися жіночі й чоловічі начала Инь-Інь та Ань-Ень,
зрештою, чи не збереглися донині і в нас у формах поширених суфіксів –
згадаймо хоч би низку назв українських місяців на -ень).
Звичайно, в кожному окремому випадку розуміння інтертекстуального
компонента, а відповідно і цілісної структури художнього твору вимагає
більшої чи меншої роботи читацького інтелекту, певної налаштованості на
“авторську хвилю”. Інтертекстуальність завжди передбачає позатекстовий
контекст з суголосним світом автора і читача.
Наскільки важливо для автора і реципієнта мати такий спільний
позатекстовий контекст, неважко переконатися, наприклад, з цих заключних
рядків вірша Володимира Бровченка “А я вже, видить Бог, не молодію”:
Пощо ота за молодістю туга,
Пощо ті нарікання і жалі?
Все марнота, коли навкруг наруга,
Коли немає правди на землі.
Он коло хати мальви мальовничі, –
У них краса і тайна світова! –
Цвітуть мені і в новому сторіччі,
Хоч пугаченько в лузі не вгава.
О розпроклятий степе! Земле рідна!
Електорат живе тут чи народ?..
А комунізму далей вже не видно,
Лише співає стежка на город.
Проблеми сьогоднішнього дня, що так неприховано постали в новітній
Україні – з численними наругами і неправдами – аж надто дисонують зі
світовою красою українських мальв, яку, зрештою, чи в змозі поцінувати ця
людність, якщо вона є просто електоратом. Рядок “А комунізму далей вже не
видно“ певною мірою є відповіддю на попереднє “Пощо ота за молодістю
туга”. Бо для свого часу прецедентна назва поетичної збірки Павла Тичини
“Комунізму далі видні” вже нікому не говорить про “омріяне світле
майбутнє” нашого народу, та й навряд чи про щось узагалі говорить для
молодшого покоління – у вірші ж В. Бровченка вона несе іронічну
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конотацію, що особливо підсилюється наступним рядком, де блискучий
Тичинин поетизм “Співає стежка на город” набуває таки вбивчої іронії – з
огляду на позатекстовий суспільний, соціальний контекст з печальною
атрибутикою “кучмовозів“ і “кравчучок”, під якими та стежечка вже давно
не співає, а плаче.
Отже, поезія, що розглядається, адекватно прочитується лише з
урахуванням вертикального, тичинівського, контексту, що дає змогу
відповідно декодувати твір, зрозуміти, нарешті, функцію інтертекстуального
компонента, який відіграє надзвичайно важливу образно-композиційну і
смислову роль.

Наумова Т.М. (Маріуполь)
ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ
РИС ХАРАКТЕРУ В ГУМОРИСТИЧНИХ
ТВОРАХ І. ФРАНКА
У статті розглядаються питання мовних засобів вираження
характеристики особи у сатиричних творах Івана Франка. Подано аналіз
співвідношення між денотатами номінацій та їх експресивно-образними
сигніфікатами. Зафіксовано семантичну й естетичну трансформацію
лексем, що впливає на експресивну структуру тексту, формує різні регістри
естетичного та емоційного сприйняття твору.
В українській літературній мові впродовж її історії сформувався шар
лексики та фразеології, що характеризує людину чи то з позитивного, чи з
негативного боків. Це засоби, за допомогою яких мовець висловлює емоції
або спонукає когось до емоційного реагування. Оцінний зміст такої лексики,
інтенсифікація її виразної семантики, найповніше виявляються у сатиричногумористичному дискурсі. Дієвим джерелом створення сатиричногумористичного ефекту в художньому творі виступають номінації особи. У
кожній національній мові семантичне поле “номінації особи” містить вагому
етнокультурну та ментальну інформацію. До явища номінації осіб як
предмета лінгвостилістичного аналізу зверталися українські мовознавці
(З.Т.Франко,
Л.М.Полюга,
Л.О.Белей,
Б.Г.Пришва,
Н.М.Сологуб,
Т.Г.Юрченко, Г.П.Бикова). Дослідники, зокрема, звертали увагу на
семантику номінацій осіб у сатирично-гумористичних творах, де об’єктом
зображення є моделювання негативних комунікативних ситуацій.
У пропонованій статті ми звернулися до творчості І.Франка – провідного
письменника кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Мова І.Франка – це західноукраїнська
видозміна літературної мови, основою якої було писемно опрацьоване
народно-розмовне, з певними південно-західними діалектними рисами
мовлення освіченої частини населення Західної України.
Досліджуючи мовні засоби вираження характеристики особи, маємо
проаналізувати співвіднесеність між денотатами номінацій та їх
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експресивно-образними сигніфікатами. Відношення між поняттям,
позначуваним певним словом, і предметом, який ним називається, полягає в
тому, що поняття як сума певних ознак окремого предмета лягає в основу
його оцінної характеристики, а ім’я вже вичленовує конкретні ознаки,
властиві певному денотату.
Ознаки, покладені в основу найменування, поза контекстом виявляють
віддалені значення. У межах контексту вони утворюють нові концептуальні
характеристики об’єктів. У процесі текстотворення ці ознаки можуть
перекодовуватись або й зовсім зникати. У художньому тексті експресивні
слова-номінації адекватно передають реальні денотативні ознаки об’єкта.
Найчисленнішою
тематичною
групою
номінативних
лексем,
представленою сатиричними творами І.Франка є найменування, що даються
референтам за їхніми внутрішніми властивостями чи певними зовнішніми
рисами. Лексеми, що формують назване субполе, можуть мати позитивну чи
негативну семантику. Але за умов сатиричного контексту спостерігаємо
пересування позитивної експресії у бік негативної. Саме тому сатиричні
твори І.Франка фіксують назви, що негативно оцінюють риси характеру і
поведінки людей за їхніми діями, станом, внутрішніми якостями. Лексеми,
що складають цю групу, об’єднує обов’язковий семантичний компонент
оцінної характеристики особи.
Основні риси людини, що реалізуються у зв’язках та під впливом умов
життя, зумовлюють певну поведінку особи. Це є підґрунтям для мотивації та
узагальнення людських якостей, що згодом, зазнаючи об’єктивації у психіці
людини, виражаються певними лексичними формами.
У лексико-семантичній структурі найменувань, що вказують на певні
характерні риси особи, виділяються лексеми, де внутрішня форма мотивує
оцінну семантику назви, і лексеми, що не мають прозорої внутрішньої
форми.
З погляду виражально-зображальних можливостей у текстах І.Франка
серед номінативних лексем, що вказують на риси характеру особи і мають
чітко виражену внутрішньоформну концептуальну ознаку, переважають такі,
що утворюють інгерентно експресивні дериваційні модифікації з негативнооцінною семантикою: скупар1, скупиндряга2, скупарисько3 – про надмірно
жадібну й ощадливу людину4. Третій компонент цього ряду скупарисько
фіксується тільки текстами І.Франка: Сей олій з Кірасу просто / Варт був,
певно, п’ястрів зо сто, – / Та ніхто не купував: / Абу-Касіим скупарисько /
Безсумлінно всю бутлисько / За три п’ястри сторгував5. Функціонуючи в
прямому номінативному значенні лексема скупарисько вирізняється високим
ступенем вияву зневаги. Враховуючи контекстну ситуацію, у якій
здійснюється негативна оцінна номінація, лексему скупарисько можемо
1

Франко І. Зібрання творів у 50 т. – К.: Наукова думка, 1976. – Т. 4. – С. 309.
Там само. – С. 310.
Там само. – С. 304.
4
Словник української мови: В 11-ти т. – К.: Наукова думка, 1970-1980. – Т. 9. – С. 334;
Словник синонімів української мови: В 2 т. – К.: Наукова думка, 1999-2000. – Т. 2. – С. 631.
5
Франко І. Зібрання творів у 50 т. – К.: Наукова думка, 1976. – Т. 4. – С. 304.
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розглядати як авторський оказіоналізм, що створює додаткову гумористичну
експресію.
Окрему групу становлять номінації-субстантиви, які будучи іменниками
за частиномовною належністю, водночас є мотивовані дієсловами, бо мають
семантичні елементи на позначення дії: брехун1, брехач2, бреха3, підбрехач4.
Означені лексеми мотивовані спільною семою ‘брехати’ – говорити
неправду5 й утворюють синонімічний ряд6.
Помірною експресивністю визначаються лексеми брехун і брехач.
Синонімічний словник подає їх з ремаркою розмовне. Але допускається
варіювання стилістичної валентності лексеми брехач, бо загальномовний
словник визначає тут експресію зневажливості7.
Іменник підбрехач не тільки номінує особу, що говорить неправду, він
виокремлює додаткову дію, виконувану референтом – допомагати комусь
брехати8. Не зафіксовано у словнику лексему бреха. Як словотвірний
композит вона трапляється у слові скоробреха – вправний брехун9. Прозора
внутрішня форма оказіональної лексеми бреха актуалізує її негативну оцінну
семантику, передусім, у контексті, поряд з іншими характеристичними
лексемами: Ні, – гарчить Неситий, – годі! / Знаю я, який ти злодій, / Бреха і
крутій єси! / Обіцяєш злота мірку / А по тому завше дірку / Із обарінка
даси10.
Оскільки номінація завжди будується з опорою на певну ознаку денотата,
що виділяється, яка більшою чи меншою мірою його ідентифікує, то добір
номінативних лексем залежить не тільки від властивостей номінованого
об’єкта, а й від лексичного фону, на якому фігурує та чи інша номінація.
Так, семантично близькими до поняття “говорити неправду” є концепт
обманювати, що виділяємо у номінації крутій – “1. Хитра та спритна у своїх
учинках людина; шахрай, ошуканець. // Нещира в своїх стосунках з іншими
людьми особа, лицемір”11. Оскільки номінація крутій не має прозорої
внутрішньої форми, бо у розмовному варіанті ця лексема називає особу, яка
крутить що-небудь12, то певна властивість референта (обманювати)
виокремлюється й підтримується у тексті стрижневим (контрольним) словом
бреха.
Сема ‘обманник’ реалізована у найменуванні ошуканець13 і є синонімом
до слова брехун14. Номінативні лексеми брехун, брехач, бреха, крутій,
1

Там само. – С. 151.
Там само. – С. 129.
Там само. – С. 163.
4
Там само. – С. 378.
5
Словник української мови: В 11-ти т. – Т. 1. – С. 223.
6
Словник синонімів української мови: В 2 т. – Т. 1. – С. 91.
7
Словник української мови: В 11-ти т. – Т. 1. – С. 223.
8
Там само. – С. 400.
9
Словник синонімів української мови: В 2 т. – Т. 1. – С. 91.
10
Франко І. Зібрання творів у 50 т. – Т. 4. – С. 163.
11
Словник української мови: В 11-ти т. – Т. 4. – С. 376.
12
Там само.
13
Там само. – С. 152.
14
Словник синонімів української мови: В 2 т. – Т. 2. – С. 21.
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ошуканець у казці І.Франка характеризують одну й ту саму рису персонажа.
Ці номінативні лексеми у тексті мають певне розташування – бреха і крутій,
брехун і ошуканець. Емоційний, зокрема гумористичний, ефект тексту
збільшується внаслідок того, що номінативні лексеми бреха, брехун
виокремлюють і підкреслюють спільну сему з сусідньою номінацією: Перед
бога й царські очі / Я стою й бороться хочу, / Та на смерть, не на життє, /
Щоб ствердить, що ти поганець, / і брехун, і ошуканець, / Топчеш все, що
є святе!1.
Синонімічний словник до слова брехун у порівнянні подає лексичний ряд
– обманщик, ошуканець, дурилюд, дурисвіт2. Поетичний словник І.Франка
засвідчує функціонування останніх двох лексем: Ось вам, ви, пани-приблуди,
/ Чи купці, чи дурилюди, / Вся історія моя3; “Ха, ха, ха! Дурисвіт, не Матій!
Нібито, – каже, – ось нікого нема над мене! Що я витримаю, - то не ваша
сила! Угу на тебе, чудо чудне!”4.
Прозора внутрішня форма добре усвідомлюється й мотивує семантичне
значення. Перший композит дури- визначає негативну експресію номінацій.
Другий композит -світ, -люд визначає об’єкт обдурювання, хоч
найменування дурисвіт передбачає значно ширше поле діяльності для
об’єкта номінації, ніж дурилюд. Внутрішньоформний аналіз зазначених
лексем уточнює оцінний, пейоративний компонент – той, хто дурить світ,
зокрема людей. Тлумачення цих номінацій у словнику розгортає ширшу
семантику: дурисвіт – “Той, хто обдурює кого-небудь; нещирий, нечесний у
стосунках з іншими”5. Оскільки лексеми дурисвіт і дурилюд словник
синонімів визначає як абсолютні6, то вважаємо пояснення назви дурисвіт за
тлумачним словником рівноправним і для лексеми дурилюд, бо окремої
словникової статті на неї не подано, оскільки лексема дурилюд рідше
вживана.
Характерологічні ознаки референта у текстах І.Франка представлені
також номінацією проноза: А Микита, той проноза, / Ну ж метати риби з
воза, / В кадці лиш лишився квас...7 Зазначена номінативна лексема у даному
контексті доповнює інформацію про героя: проноза – “спритна, хитра
людина; пронира”8. Крім виділеної семи ‘хитрість’ у словах бреха, брехун,
крутій, ошуканець, проноза, остання номінація виділяє ще одну рису
референта – спритність. Ця характерна ознака героя експлікується
контекстом: швидкий перебіг подій, миттєве реагування героя на ситуацію, у
якій той опинився (Взяв Микиту за хвостину / та й на віз між рибу кинув, /
Сів і їде в божий час) передано експресивним словосполученням ну ж
метати. Лексема проноза входить до синонімічного ряду слів крутій, лис,

1

Франко І. Зібрання творів у 50 т. –Т. 4. – С. 151.
Словник синонімів української мови: В 2 т. – Т. 1. – С. 92; Т. 2. – С. 21.
3
Франко І. Зібрання творів у 50 т. – Т. 5. – С. 112.
4
Там само. – Т. 4. – С. 152.
5
Словник української мови: В 11-ти т. – Т. 11. – С. 438.
6
Словник синонімів української мови: В 2 т. – Т. 1. – С. 478.
7
Франко І. Зібрання творів у 50 т. – Т. 4. – С. 73.
8
Словник української мови: В 11-ти т. – Т. 8. – С. 243.
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лисиця, штука1. Штука – так називають людину, “яка має незвичайні якості,
є загадкою для оточення; хитра, потайна людина”2: Батько мій був горда
штука. / Фінансовая наука / Був його любимий фах3.
Наявність семантичного значення “хитрість” відзначаємо і в номінації
штудерники. Похідне від німецького studіeren – вивчати, кальковане з
німецької форми слово має в українській мові значення прикметника:
штудерний – “діал. 1. Хитрий, кмітливий”4. Словники не фіксують
словоформи штудерний у значенні іменника, однак І.Франко у сатиричній
формі “панове штудерники” називає частину консервативної галицької
інтелігенції, рутенців: Зійшлися були панове штудерники / Попросту звані
живодерники5. Зібралися хитрі й кмітливі політики, австрійські прихильники
вирішувати питання, як “з голої липи лико драти”.
Отже, мовотворчість І.Франка актуалізує сему ‘хитра особа’ у номінації
штудерник. Варто зазначити, що в авторському тексті ця лексема має різку
негативну експресію, що зумовлюється й римуванням з негативно-оцінною
номінацією співживодерники. В інших контекстах слово штудерник може
мати й позитивне значення, бо словник пояснює штудерний, ще й як “уміло,
майстерно зроблений”6. Зважаючи на таке тлумачення, припускаємо, що
номінація штудерник має й позитивну оцінну семантику – вправний
майстер, який добре володіє певним умінням, досконало знає свою справу.
У сатиричних текстах І.Франка функціонують також лексеми на
позначення певних емоційних або вольових рис характеру. Ці назви не
утворюють синонімічних рядів. Використання їх є ситуативним, бо вони
презентують ту внутрішню ознаку денотата, яка в конкретній ситуації була
домінантною. Сатиричні тексти традиційно завжди емоційно насичені, тому
ситуативні номінативи, уживані в них, можуть мати конотацію лайки.
Наприклад, номінативна лексема роззява у словнику має чотири значення:
“1.Неуважна людина. 2. Забудькувата людина. 3. Людина, яка гайнуючи час,
задивляється на когось. 4. Вайлувата, неповоротка людина”7. У казці
І.Франка “Коваль Бассім” цей номен виконує синтаксичну функцію
звертання: [Бассім до Халіфа]: “Ти, поганая роззява” – / Тут Бассім
підскочив жваво / І ухопив бук до рук8.
Частиномовна належність номінатива роззява не змінює семантики
мотивованої дієсловом роззявляти – відкривати рот9. Фразеологічний
словник фіксує широкі потенційні можливості лексеми роззявляти у складі
сталих словосполучень: роззявляти рота, роззявити пащеку, пороззявляти
пельки. Ці словосполучення охоплюють широке поле сигніфікативних
значень: кричати, говорити, уважно слухати, бути враженим, бути
1

Словник синонімів української мови: В 2 т. – Т. 2. – С. 843.
Словник української мови: В 11-ти т. – Т. 9. – С. 546.
3
Франко І. Зібрання творів у 50 т. – Т. 4. – С. 106.
4
Словник української мови: В 11-ти т. – Т. 9. – С. 546.
5
Франко І. Зібрання творів у 50 т. – С. 416.
6
Словник української мови: В 11-ти т. – Т. 9. – С. 546.
7
Там само. – Т. 8. – С. 681.
8
Франко І. Зібрання творів у 50 т. – Т. 5. – С. 115.
9
Словник синонімів української мови: В 2 т. – Т. 2. – С. 546.
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неуважним, просити їсти, посягати, зазіхати на що-небудь чуже1. Отже,
спираючись на змальовану І.Франком ситуацію, на поширення дієслівної
енергії фразеологізму роззявляти рота на похідний субстантив, номінативну
лексему роззява, вживану автором, пояснюємо як “зазіхач на щось чуже”. Це
значення є суто оказіональним і словники його не фіксують.
Моделювання негативно-оцінної характеристики притаманне також
номінативним лексемам зрадник, юда: [Вовк]. Будем биться! Най умру, / А
тобі, брехуне, вбіце, / Зраднику і кровопійце / Хавку клятую запру2!
[Мурлика]. Лис Микита злодій є. / Він сумління, честь і віру / За дриглі,
горівки міру / Без вагання продає. / Таж то нехрист, таж то Юда! /
Патріот – у нього злуда. / Хто ж добра від цього ждав?3 Фундаментом
емоційно-оцінного значення лексеми зрадник є внутрішня форма,
мотивована дієсловом – “Той, хто зраджує”4. Сигніфікативний зміст
номінації зрадник визначає особу, що діє підступно і віроломно: Се, брехуне
ти огидний, / Твій поступок був єхидний, / Справка підлая твоя5. Словники
не подають стилістичних ремарок до лексеми зрадник, проте синонімом до
нього є слово юда, що лексикографічні праці подають з позначками
зневажливе6, лайливе7.
Сатиричним творам взагалі притаманне висміювання певних людських
вад. Але особливої емоційної яскравості набувають ті текстові сегменти, де
критиці підлягає надмірний вияв природних потреб. Так, у казці І.Франка
“Лис Микита” Вовка названо прожерою. Яскрава внутрішня форма
номінативної лексеми характеризує істоту, “що багато їсть, любить поїсти”8.
У словниках не знаходимо графічного варіанта прожора, хоч зафіксоване
вульгарне й рідко вживане прожера9 і прожора10. На початок ХХ ст. це
слово не мало такої чітко вираженої негативної конотації, про що свідчить
Словник Б.Грінченка11. Синонімічний словник фіксує графічну форму
прожера у значенні вияву зневаги12. Адгерентна негативна експресивність
номінації прожора у тексті аргументована прикметниками неситий,
зажертий; іменником убійця: Вовк неситий! Вовк зажертий! / Вовк усе є
гідний смерті... / Вовк убійця! Вовк прожора! 13
Значною експресивністю відзначаються ті оцінно-характеристичні
номінативи, що виконують функцію самокритики. Назва віхоть у прямому
1
Фразеологічний словник української мови: В 2-х т. – К.: Наукова думка, 1993. – Т. 2. –
С. 750.
2
Франко І. Зібрання творів у 50 т. – Т. 4. – С. 157.
3
Там само. – С. 71.
4
Словник української мови: В 11-ти т. – Т. 3. – С. 698.
5
Франко І. Зібрання творів у 50 т. – Т. 4. – С. 157.
6
Словник синонімів української мови: В 2 т. – Т. 1. – С. 632.
7
Словник української мови: В 11-ти т. – Т. 4. – С. 57.
8
Словник синонімів української мови: В 2 т. – Т. 1. – С. 987.
9
Словник української мови: В 11-ти т. – Т. 7. – С. 179.
10
Там само. – Т. 8. – С. 181.
11
Словарь українької мови: В 4-х т. / Упор. Б.Грінченко. – К.: Наукова думка, 1996-1997. –
Т. 3. – С. 466.
12
Словник синонімів української мови: В 2 т. – Т. 1. – С. 987.
13
Франко І. Зібрання творів у 50 т. – Т. 4. – С. 112.
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значенні передає не тільки уявлення про предмет – “1. Жмут соломи, сіна.
2.Жмут клоччя, шматок старої тканини тощо для миття й чищення чогонебудь”1. У переносному значення ця лексема визначає емотивне ставлення
та оцінювання об’єкта номінації – “3. перен., зневажл. Про м’яку, безвільну
людину”2. У тексті віхоть – елемент самокатування героя, що потрапив у
складну для нього ситуацію: Будь я не купець, а віхоть, / Як чужого, хоч на
ніготь / До моїх прилипло рук3.
Реалізація переносного значення лексеми віхоть спирається на конкретну
текстову ситуацію, змальовану автором. Це дає змогу використати
стилістичні відтінки слова віхоть. Різностильові лексеми купець – віхоть на
ґрунті їх контрастування передають емоційне напруження. Сатирична
виразність номінатива віхоть збільшується не тільки комічною
конситуацією, а й зіткненням семантики контрастних одиниць купець –
віхоть, їх несподіваними асоціаціями: купець – “1. Власник торговельного
підприємства, особа, що займається приватною торгівлею”4; віхоть – “3.
перен., зневажл. Про м’яку, безвільну людину”5. Соціальний статус купця
передбачає наявність у нього вольової, твердої вдачі, що повністю
суперечить лксичному значенню номінації віхоть.
Серед зафіксованої у досліджуваних текстах лексики на позначення
негативних рис людського характеру – скупості, брехливості, жорстокості
розрізняємо назви, що функціонують на периферії лексичної системи
української мови (діалектні, рідковживані), і слова-лайки, що належать до
загальномовного лексикону. Стилістично марковані назви осіб належать до
часто вживаних і семантично вузлових. Аналіз матеріалу свідчить про те, що
фактуальна інформація урізноманітнена мовними засобами, використанням
лексичних одиниць у переносному значенні, формуванням незвичних
ситуативних контекстів з образним змістом. Зафіксовано семантичну й
естетичну трансформацію лексем, що впливає на експресивну структуру
тексту, формує різні регістри естетичного та емоційного сприйняття твору.
Структурно-семантичний аналіз назв осіб виявляє специфіку індивідуальної
мовотворчості І.Франка. У полісемічних словах спостерігаємо дифузність
значень, відсутність чітких меж між ними. У таких випадках слово виявляє
здатність до семантичної стабілізації, до смислового самовизначення тільки
за наявності мовного контексту чи контексту ситуації. Залежно від
комунікативно-прагматичної, емоційної, естетичної авторської мети кожна
конкретна текстова ситуація доповнює номінативну лексему додатковими
змістовими ознаками, що показують референта у новому семантичному й
стилістичному сприйманні.

1

Словник української мови: В 11-ти т. – Т. 1. – С. 690.
Там само.
Франко І. Зібрання творів у 50 т. – Т. 4. – С. 310.
4
Словник української мови: В 11-ти т. – Т. 4. – С. 310.
5
Там само. – Т. 1. – С. 690.
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Рогожа В.Г. (Хмельницький)
МОДАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ
ДОСТОВІРНОСТІ ТА ЗАСОБИ
ЙОГО ВИРАЖЕННЯ В ТЕКСТАХ
КОДЕКСІВ УКРАЇНИ
У статті розглядається модальне значення достовірності в текстах
кодексів України та засоби його вираження: розповідні речення з
модальними модифікаторами та з відсутністю експліцитних маркерів
достовірності; синтаксичні моделі: обставинні структури, відокремлені
означення та конструкції складнопідрядного речення.
Зміна суспільного статусу української мови спричинила підвищений
інтерес до офіційно-ділового стилю, зокрема до його законодавчого
різновиду. Специфіка нормативного акту з характерним монологічним
способом викладу, інформативністю, цілісністю структурно-смислових
параметрів, логічною стрункістю і повнотою змісту зумовила підбір та
використання відповідних засобів вираження модальності.
Категорія модальності належить до ряду найбільш різнопланових та
поліаспектних мовних категорій, що охоплює всю гаму реально наявних у
мові
різноманітних
та
різнохарактерних
способів
кваліфікації
повідомлюваного. Ця складна і багатогранна категорія включає
найрізноманітніші характеристики, що виявляються в різних аспектах, часто
накладаючись одна на одну. Центральним значенням модальності є значення
реальності/нереальності.
У вітчизняному законодавстві представлені норми права, які
встановлюють певні права й обов’язки суб’єктів, проте за згодою суб’єкта
допускають їх доповнення (диспозитивні); встановлюють варіанти бажаної,
але необов’язкової поведінки (рекомендаційні); встановлюють засоби
заохочування на здійснення бажаних або корисних для держави або
суспільства діянь (заохочувальні) та ін.1 Тобто у текстах кодексів широко
представлене модальне значення, що відображає динаміку зв’язків між
реальністю та нереальністю. Саме такі зв’язки трансформовані поняттям
реальної потенційності.
„Сфера потенційності, – як зауважує А.В. Бондарко, – безпосередньо
охоплює модальні значення можливості і необхідності, а також
гіпотетичності”2. Значення реально-потенційної модальності в об’єкті
нашого дослідження сприймається саме як значення реальності з можливим
правом вибору суб’єктом відповідної ситуації або ж її доповнення,
обґрунтування.
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Теорія держави і права / За заг. ред. В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 180-

2

Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. – Л.: Наука, 1990. –

С. 75.
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Отже, категорія модальності формує у текстах кодексів повідомлення в
плані реальності і реальної потенційності. Звідси, виділяємо типи значень,
які мають різні засоби вираження з відтінком експресивності та вольового
навантаження:
тип реальної вольової модальності – вираження у ствердній формі
реальності предикативних відношень, повідомлення про які не
супроводжуються суб’єктивною оцінкою з боку мовця; уявлення мовця про
об’єктивну дійсність, актуальну на певній визначеній часовій осі фактичного
відтворення;
тип реально-потенційної вольової модальності – охоплення певного
субстрату реально можливих явищ, що відповідають модальним значенням
можливості, необхідності, достовірності; уявлення мовця про об’єктивну
дійсність з можливим правом вибору відповідної ситуації, зумовленої
волевиявленням суб’єкта дії.
Категорія індикатива репрезентує об’єктивно-модальне значення
реальності, часової визначеності: зміст повідомлення може відповідати
різним часовим планам: теперішньому, минулому, майбутньому. Крім того,
„було б неправильно також заперечувати будь-яку роль слів з модальним
значенням у формуванні основної (об’єктивної) модальності”1, коли йдеться
про тип модальних відношень між дією (предикативною ознакою) та її
суб’єктом, який виражається найчастіше модальними словами, що входять
до складу предиката. Модальні значення можливості, достовірності,
бажаності, необхідності, повинності, ймовірності та ін. розглядаються, як
правило, як різновид ірреальної модальності. Але це значення іншого плану,
що не збігається з відношенням висловлення до дійсності. Коли ж речення з
модальними словами містять повідомлення про реальний факт, в такому разі
„і можливість виконання дії, і бажання, і необхідність оформлені ... як факт
реальної дійсності”2. Отже, значення повинності, достовірності,
необхідності, ймовірності, можливості... – це не модальні значення речення
(у реченні стверджується реальність факту), а „внутрішньосинтаксичні
модальні відношення між дією та її суб’єктом”3 і виражаються переважно
лексичними засобами.
Речення з модальним значенням достовірності ми відносимо до типу
реально-потенційної вольової модальності: усе залежить від того, як мовець
оцінює повноту своїх знань про явища об’єктивної дійсності – зміст
висловлювання може передаватися як такий, що відповідає дійсності, або ж
виявляється як можливий, необхідний.
Зміст висловлювання відповідає дійсності, коли він переданий у формі
розповідного речення, у якому стверджується чи заперечується подія, факт,
явище дійсності, встановлюються реальні відношення між суб’єктом і
ознакою: Господарський суд порушує справи за позовними заявами (ГКУ, ст.
2); Громадянам гарантується недоторканність житла (КПКУ, ст. 14-1);
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Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – М.: Наука, 1973. – С.

2

Там само. – С. 151.
Там само. – С. 152.
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Особисте життя громадян, таємниця листування, телефонних розмов і
телеграфних повідомлень охороняється законом (КПКУ, ст. 14-1). Такі
висловлювання розглядаються як „імпліцитно достовірні”1 із значенням
констатації, відповідно до якого визначаються інші відтінки достовірності.
Часто модальність достовірності виокремлюється як самостійний тип,
названий В.З.Панфіловим „персуазивним”2, модальністю достовірності3,
модальністю істинності4, що виступає тоді, коли мовець подає
висловлювання як таке, що відповідає дійсності, безпосередньо відображає
факти дійсного світу.
Модальне значення достовірності відображає ступінь повноти і характер
знання мовця про дійсність і найбільш регулярно співвідноситься з
розповідними реченнями, які передають реальний стан справ. У таких
реченнях значення достовірності накладається „на граматичний грунт
речення, що вже має модальне значення”, утворюючи „начебто другий шар
модальних значень у смисловій структурі”5. Оцінка достовірності
(модальний модифікатор дійсно) підсилює основне модальне значення
речення: Прокурор ... зобов'язаний перевірити, чи дійсно затриманий є
тією особою, яка розшукується ... (КПКУ, ст. 139); Сторона ... зобов'язана
довести, що заявлені збитки або витрати дійсно повинні бути визнані ...
(КТМУ, ст. 289).
Нам імпонує аналіз Е.І. Бєляєвою семантичної структури поля
достовірності, що визначається двома оцінками: оцінкою істинності (передає
суб’єктивне відчуття впевненості чи проблематичності висловленої
пропозиції) та оцінкою ймовірності (передає потенціал мовця щодо
вичерпності характеру знань про предмет)6.
Оцінка істинності. Залежно від того, наскільки мовець переконаний у
глибині і фактичності повідомлюваного, наскільки глибоко пізнав і
відображає процеси об’єктивної дійсності, виділяють типи категоріальних
ситуацій, які розрізняються за шкалою впевненості чи ступенем
достовірності: ситуація простої достовірності, ситуація категоричної
достовірності, ситуація проблематичної достовірності (терміни В.З.
Панфілова)7. В об’єкті нашого дослідження виділяємо перші два типи.
Ситуація простої (імпліцитної) достовірності виявляється тоді, коли
мовець вважає, що ствердження чи заперечення зв’язку предикатних
предметів не потребує обґрунтування. Така ситуація передається
розповідними реченнями з дієсловом дійсного способу і не має експліцитних
1
Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред. І.К.Білодіда. – К., 1972. –
516 с.; Современный русский язык / Под ред. В.А. Белошапковой. – М.: Высшая шк., 1981. –
С. 479.
2
Панфилов В.З. Категория модальности и её роль в конституировании структуры
предложения и суждения // Вопросы языкознания. – 1977. – № 4. – С. 39.
3
Теория функциональной грамматики. – С. 157.
4
Грепл М. О сущности модальности // Языкознание в Чехословакии. – М., 1978. – С. 278.
5
Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке //
Избранные труды: Исследования по русской грамматике. – М., 1975. – С. 59.
6
Теория функциональной грамматики. – С. 163.
7
Панфилов В.З. Назв. праця. – С. 49.
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маркерів достовірності: Умови морського перевезення вантажів
визначаються договором (КТМУ, ст. 128); Верховний Суд України здійснює
нагляд за судовою діяльністю всіх судів України (КПКУ, ст. 24); Усі судові
рішення укладаються у письмовій формі (ГПКУ, ст. 4-5); Судочинство у
господарських судах здійснюється на засадах змагальності (ГПКУ, ст. 4-3).
Імпліцитно достовірні висловлення співвідносяться з двома класами
пропозицій. Перший клас становлять пропозиції, джерело яких визначається
однозначно, що виключає усякий сумнів чи будь-яке незнання. Такі
пропозиції передають загальноприйняті та очевидні істини1: Судочинство
провадиться українською мовою або мовою більшості населення даної
місцевості (ЦПКУ, ст. 9); Надра – це частина земної кори, що
розташована під поверхнею суші та дном водоймищ ... (КупН, ст. 1); Суддя
при одноособовому розгляді справи діє від імені суду (ЦПКУ, ст. 7); ...
бюджет місцевого самоврядування – бюджети територіальних громад сіл,
селищ, міст ... (БКУ, ст. 2); Військові суди регіонів ... здійснюють нагляд за
судовою діяльністю військових судів гарнізонів (ЦПКУ, ст. 12); Обставини
цивільних справ з’ясовуються судом на засадах змагальності (ЦПКУ, ст.
15).
До другого класу належать пропозиції, джерелом яких є минулий досвід
мовця або свідчення, отримані з авторитетного джерела, вказівка на котре
слугує підставою істинності пропозиції: Судові документи, відповідно до
встановленого законом порядку, вручаються особам, які беруть участь у
справі ... (ЦПКУ, ст. 9); Обсяг і межі повноважень прокурора під час
розгляду справ визначаються цим Кодексом (ЦПКУ, ст. 13); Розірвання
шлюбу засвідчується Свідоцтвом про розірвання шлюбу, зразок якого
затверджує Кабінет Міністрів України (СКУ, ст. 115). Імпліцитно
достовірними є висловлювання, побудовані на презумпції, що мовець має
достатньо вагомих підстав на підтвердження істинності повідомлюваного.
Ситуація категоричної (підкресленої) достовірності виявляється тоді,
коли мовець вважає, що в нього є достатньо підстав для підтвердження
істинності змісту висловлення. Така ситуація співвідноситься з
пропозиціями, стосовно яких можливі певні незнання або деякий сумнів, і є
прагматично зумовленою, тобто вона виникає тоді, коли потрібно розв’язати
такі сумніви і підтвердити істинність висловленого раніше припущення.
Підкреслена достовірність виражається за допомогою модальних
модифікаторів достовірності: дійсно, фактично, насправді, достовірно,
завідомо, точно: Митною вартістю за методом оцінки за ціною угоди щодо
товарів, які імпортуються, є ціна угоди, фактично сплачена ... (МКУ, ст.
267); Удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого
правочину, який вони насправді вчинили (ЦКУ, ст. 235); Не є співучастю
обіцяне до закінчення вчинення злочину неповідомлення про достовірно
відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин (ККУ, ст. 27). Ненадання
без поважних причин допомоги хворому медичним працівником ... якщо йому
1
Дмитровская М.А. Глаголы знания и мнения: (Семантика и употребление): Автореф. дис.
… канд. филол. наук. – М., 1985. – С. 12-13.
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завідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого, ...
карається ... (ККУ, ст. 139); В заявах про притягнення третіх осіб ... слід
точно зазначити, на яких підставах третіх осіб належить притягти ... до
участі в справі (ЦПКУ, ст. 108).
У разі актуалізації значення впевненості мовця в істинності своєї оцінки
дійсності вживається модифікатор достовірності явно: Не підлягає
кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно
злочинний наказ або розпорядження ... Особа, що виконала явно злочинний
наказ або розпорядження ... підлягає кримінальній відповідальності на
загальних підставах (ККУ. ст. 41); ... якщо обвинувачений і його захисник
явно намагатимуться затягнути закінчення справи, слідчий вправі ...
визначити певний строк для ознайомлення з матеріалами справи. (КПКУ,
ст. 218).
Значення достовірності може бути передано синтаксичними моделями.
Іноді законодавець для підтвердження змісту речення, для передачі ступеня
повноти знань про ситуацію, а також з метою доказовості, переконливості
посилається на інші джерела, користуючись обставинними конструкціями:
відповідно до, згідно з, а також відокремленими означеннями, складовими
яких є дієприкметники: зазначений, вказаний, передбачений, встановлений:
Суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною
першою статті, ... закриває кримінальну справу ... (КПКУ, ст. 11-1);
Відновлення справи в цих випадках проводиться відповідно до глави ... цього
Кодексу (КПКУ, ст. 13); Якщо суд не визнає за можливе застосувати
давність, довічне позбавлення волі згідно з частиною четвертою статті ...
не може бути призначено (КПКУ, ст. 11-1); Якщо в ході дізнання до
досудового слідства протягом строків, зазначених у частині ... не
встановлено особу, ... прокурор ... направляє кримінальну справу до суду ...
(КПКУ, ст. 11-1); Кримінальна справа, надіслана з одного суду до іншого в
порядку, встановленому статтями ... повинна бути прийнята цим судом ...
(КПКУ, ст. 42); Співучасники можуть доручити вести справу одному із
співучасників, якщо він не є особою, вказаною в пунктах ... цього Кодексу
(ЦПКУ, ст. 104). Законодавець таким чином підтверджує істинність,
достовірність свого висловлення.
Оцінка ймовірності. Модальність ймовірності базується на висновкових
знаннях і є результатом логічної операції умовиводу, побудованого за
певними передумовами, доказова сила яких оцінюється за шкалою
ймовірності. Шкала ймовірності являє собою семантичну безперервність з
полюсами епістемної можливості та епістемної необхідності1.
Оцінка події як епістемно можливої визначається тоді, коли мовець не
має точних даних про ситуацію та шляхи її реалізації, оскільки не
передбачаються обставини, які б суперечили праву вибору одного з них.
Складається враження вільного вибору варіантів виходу. Епістемна
необхідність передбачає вихід із ситуації як єдино можливий, зумовлений
1
Шинкарук В.Д. Категорія модусу і диктуму у структурі речення. – С. 45; Теория
функциональной грамматики. – С. 163.

197

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІ

непрямим підтвердженням мовця. Таким чином, оцінка ступеня ймовірності
події залежить від того, як мовець оцінює доказову силу даних, якими він
володіє. Семантична антитеза значень епістемної можливості та епістемної
необхідності в юридичних текстах закріплена за модальними лексемами
може та повинен. В.Д. Шинкарук такі значення називає значеннями
персуазивної можливості та персуазивної необхідності1. Пор.: Суд ... може
також уповноважити заінтересовану сторону ... одержати письмовий
доказ для представлення його суду (ЦПКУ, ст. 47) ; ... суд повинен
зазначити, яка саме частина майна конфіскується ... (ККУ, ст. 59).
Е.І. Бєляєва виділяє два типи висловлень, які базуються на висновкових
знаннях: передбачення та умовивід2. Семантичною основою цього
протиставлення є значення епістемної можливості та необхідності, які
розрізняються оцінкою ступеня ймовірності події, про яку йдеться у
висловленні. Така оцінка – результат опрацювання мовцем інформації,
переданої у висловленні через його структуру, послідовність логічних
зв’язків та елементи самого контексту. Залежно від того, як мовець оцінює
ймовірність події, вираженої в пропозиції, в мікрополі висновкових знань
виділяють різні типи ситуації:
а) висока оцінка ймовірності того, що подія відбудеться. Така ситуація
виражається найчіткіше у мові права модальними модифікаторами повинно,
може, очевидно. Самі висловлювання являють собою логічний висновок чи
прогноз, що базується на непрямих даних, якими володіє мовець. Ситуація з
оцінкою ймовірності може відноситися до будь-якого часового поля:
теперішнього, минулого, майбутнього – і виникає тоді, коли чуттєве
сприйняття мовця безпосередньо спрямоване на об’єкт оцінки: Засуджені до
позбавлення волі повинні працювати в місцях і на роботах, які
визначаються адміністрацією колонії (КВКУ, ст. 118); Статут суб'єкта
господарювання повинен містити відомості про його найменування і
місцезнаходження, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення
статутного та інших фондів ... (ГПКУ, ст. 57); Для створення
акціонерного товариства засновники повинні зробити повідомлення про
намір створити акціонерне товариство, здійснити підписку на акції,
провести установчі збори і державну реєстрацію акціонерного товариства
(ГПКУ, ст. 81). Ставки податків мають нормативний характер і не
можуть встановлюватись індивідуально для окремого суб'єкта
господарювання (ГКУ, ст. 17); Земля в Україні може перебувати у
приватній, комунальній та державній власності (ЗКУ, ст. 78). Іноді
модальність ймовірності виражається через модель складнопідрядного
речення з підрядним причини (із значенням мотивації права). При цьому
вживається модальний модифікатор має право: Якщо під час виконання
роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином,
замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків
(ЦКУ, ст. 849); ... за наявності очевидних підстав вважати, що вона (одна
1
2

Шинкарук В.Д. Назв. праця. – С. 45.
Теория функциональной грамматики. – С. 164.
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із сторін) не виконає свого обов'язку у встановлений строк ... друга сторона
має право зупинити виконання свого обов'язку ... (ЦКУ, ст. 538);
б) середня оцінка ймовірності того, що подія відбудеться, тобто лише
припускається можливість здійснення пропозиції. Ситуація епістемної
можливості виражається також модальними лексемами повинен, може, має
право, але із вказівкою на обмеження можливості виконання дії: При
розгляді претензії підприємства та організації в разі необхідності повинні
звірити розрахунки (ГПКУ, ст. 7); У разі переведення працівника на роботу
на інше підприємство ... грошова компенсація за не використані ним дні
щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на
рахунок підприємства .., куди перейшов працівник (КзпПУ, ст. 83); ...
Верховна Рада України може прийняти вмотивоване рішення про його
(Державний бюджет України) відхилення у разі невідповідності цьому
Кодексу ... (БКУ, ст. 39).
Значення припущення виконання дії розкривається через конструкцію
складнопідрядного речення: Коли шкоду заподіяно неповнолітнім, який
досяг шістнадцяти років і має самостійний заробіток, а сума шкоди не
перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, суддя має
право покласти на неповнолітнього відшкодування заподіяної шкоди ...
(КупАП, ст. 40); або через елементи контексту: Підприємство, організація,
які одержали пропозицію про зміну чи розірвання договору, повинні
відповісти на неї не пізніше 20 днів після одержання пропозиції. ... у разі
неодержання відповіді у встановлений строк ... заінтересована сторона
має право передати спір на вирішення господарського суду (ГПКУ, ст. 11);
Можлива ситуація, коли в одній статті кодексу трапляються різні лексеми
з модальним значенням ймовірності: ... потерпілий має право під час
судового розгляду особисто або через свого представника підтримувати
обвинувачення. Потерпілий може брати участь у судових дебатах (КПКУ,
ст. 49)
Особливістю статті кодексу є ситуація, за якої у реченні з однорідними
поширеними конструкціями модальна лексема вживається одноразово:
Висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених
досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на
поставлені господарським судом питання. (ГПКУ, ст. 42). Типовим виявом
цієї ж синтаксичної ситуації є своєрідна форма статті:
Заява про вжиття запобіжних заходів повинна містити:
1) найменування господарського суду, до якого подається заява;
2) найменування заявника і особи, щодо якої просять вжити запобіжні
заходи, їх поштові адреси; документи, що підтверджують за заявникомгромадянином статус суб'єкта підприємницької діяльності;
3) вид і суть запобіжного заходу;
4) обставини, якими заявник обґрунтовує необхідність вжиття
запобіжних заходів;
5) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви;
6) підпис заявника або його представника ... (ГПКУ, с т. 43-3).
Таким чином, значення достовірності визначається сполученням оцінки
істинності та оцінки ймовірності. Модальні елементи, які виражають
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епістемно можливість та необхідність, сполучаються з модальними
лексемами, які виражають суб’єктивне відчуття мовця стосовно істинності
висловлювання: У справах про поновлення на роботі незаконно звільнених ...
працівників суд може з власної ініціативи притягти до участі в справі як
третю особу на стороні відповідача службову особу, за розпорядженням
якої було проведено звільнення ... ... суд в тому ж процесі повинен покласти
на винну службову особу обов'язок відшкодувати ... шкоду (ЦПКУ, ст. 109).
Така сполучуваність елементів у межах однієї статті свідчить про
неоднорідність цих видів оцінки. У такому разі пропозиція отримує
подвійний модальний відтінок – з погляду можливості і стосовно
достовірності. У процесі актуалізації ситуації спочатку відбувається оцінка
пропозиції за шкалою ймовірності, а потім – за шкалою достовірності.
Ареал модального значення достовірності, представлений у текстах
кодексів лексичними модифікаторами або конструкціями без експліцитних
маркерів достовірності, являє собою функціонально-семантичну єдність із
багатогранними аспектами вираження та змісту та ще потребує глибокого
дослідження.
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Степаненко М.І. (Полтава)
ОЛЕСЬ ГОНЧАР
ПРО “ЗАПАШНЕ, СПІВУЧЕ, ГНУЧКЕ,
МИЛОЗВУЧНЕ, СПОВНЕНЕ
МУЗИКИ Й КВІТКОВИХ ПАХОЩІВ”
УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО
Статтю присвячено дослідженню щоденникових записів Олеся Гончара,
у яких ідеться про значення рідної мови в розбудові української нації,
діалектні риси української мови, український фольклор, народнорозмовну
стихію.
Олесь Гончар належить до тих письменників, для яких рідне слово –
найяскравіше світло на духовному овиді нації, душа і серце її, воно літопис
народу, тобто його минуле і сучасне, воно – його майбутнє. Свої
розмірковування він висловив у численних статтях і опублікованих після
смерті щоденниках. В одній із статей – “Цвіт рідного слова” – автор
“правдиво і натхненно, з великою повагою і достойною скромністю веде…
неспокійно-творчий пошук оригінальних шляхів свого мистецького поступу,
щоб виправдати перед народом своєю працею “оте велике слово
“художник”1. Олесь Гончар, без сумніву, сповна виправдав його. Він, як
свого часу Іван Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Василь Стефаник, Степан
Васильченко, Леся Українка, Іван Франко, став совістю української нації й
української літератури, взірцем служіння рідній мові. У вже згаданій статті
“Цвіт рідного слова” її автором переконливо доведено, що народна мова є
цілющим
джерелом
для
художника.
Майстерність,
професійна
підготовленість його до складної і відповідальної творчої діяльності
виявляється, передусім, у тому, чи вміє він душею сприймати й відчувати
народне слово, його інтонаційні малюнки, виражену зовні і приховану
глибоко красу. Не було такого випадку, твердить О.Гончар, щоб видатний
твір був написаний “сірою мовою, щоб вдалось його вибудувати словами
зужитими, знебарвленими до пересічності, до нудної стертості п’ятака”2.
Письменник має володіти особливим даром – уміти віднаходити в мовному
океані, де знаннями, а де інтуїтивно, те, що становить художню цінність, що
є справжньою народною перлиною. Своєю працею він зобов’язаний надати
слову нового блиску, відшліфувати його як діамант, подарувати його
народові в новому звучанні, у не поміченому досі обарвленні, збагатити ним
царину літературної мови.
Письменник волів зняти з української мови наличку "діалект мови
російської або польської", доводив, що в нашій мові є все, чим уславились
інші мови: "і мелодійність італійської, і міць латинської та німецької, і
1
Гончар О. Цвіт слова народного // Письменницькі роздуми: Літературно-критичні статті. –
К.: Дніпро, 1980. – С. 17.
2
Там само. – С. 298.
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багатство російської"1, з гордістю повідомляв, що вона – одна з найкращих
європейських мов2, яка "за даними ЮНЕСКО … серед найпоширеніших мов
світу займає 22-ге місце, а серед слов’янських – друге (після російської)"3,
що їй на конкурсі мов, який відбувся 1934 року в Парижі, де мали визначити
красу мов, заслужено відведено третє місце (перше було віддано
французькій, друге – перській). У столиці Франції мову оцінювали не за
суржиком, не за чиновницьким канцеляритом, а за пісенним Тарасовим
словом4. Олесь Гончар належав до тих митців, які відчували тонкощі мови й
могли передати їх у своїх творах, які прагнули збагнути всі мовні секрети,
які надзвичайно вимогливо ставилися до своєї мовотворчості, шліфували
кожне своє слово, щоб воно було “хоч трохи схоже з народною піснею”5. Він
радив ніколи не публікувати своїх інтерв’ю – цей “підступний жанр” – без
додаткового й найсуворішого редагування, бо усна мова – це одна річ, а
слово друковане сприймається зовсім інакше, у ньому не повинно бути
стилістичної неохайності, невиправданих повторів, словесної полови, де
губиться зерно цінних думок. “Без авторизації – до друку ні слова! – такий
категоричний наказ дає сам собі Олесь Терентійович. – Хай інші
набалакують тексти, а ти пиши густо, дорожи своїм словом”6. Мова творів
письменника не рафінована, вона в міру “проціджена” крізь фільтр
літературної норми, яскравіє неповторними народними барвами. Саме за
ними ми пізнаємо героїв романів, повістей, оповідань, новел. Чути слово,
"яким говорять степи"7, розуміти феномен рідної мови вдається не кожному
майстрові пера. О. Гончар замиловується живомовною стихією, закликає
тих, хто присвятив себе літературі, тих, чия “професія – мислити…
образами”8, прислухатися до народної поетики, до фольклорних багатств,
запевняє, що їм треба "більше б чути, уважніше б слухати… живу народну
мову"9. На третьому пленумі правління Спілки письменників її голова Олесь
Гончар звертається з таким духовним посилом до майстрів художнього
слова, сподіваючись, що вони його зрозуміють і прагнутимуть утілювати в
життя: “Одні вирощують хліб, другі добувають вугілля, треті варять сталь, а
ми маємо справу зі словом, з тим художнім поетичним словом, про яке
колись сказав великий наш поет:
Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється-ожива,
1
Гончар О. Щоденники: У 3-х т. / Упоряд., підгот. текстів, ілюстр. матеріалу В.Д. Гончар. –
К.: Веселка, 2003. – Т. 2 (1968-1983). – С. 201.
2
Гончар О. Щоденники: У 3-х т. / Упоряд., підгот. текстів, ілюстр. матеріалу В.Д. Гончар. –
К.: Веселка, 2004. – Т. 3 (1984-1995). – С. 258.
3
Там само. – Т. 2. – С. 558.
4
Там само. – Т. 3. – С. 518.
5
Там само. – С. 513.
6
Там само. – С. 476.
7
Там само. – С. 453.
8
Гончар О. Щоденники: У 3-х т. / Упоряд., підгот. текстів, ілюстр. матеріалу В.Д. Гончар. –
К.: Веселка, 2002. – Т. 1 (1943-1967). – С. 442.
9
Там само. – Т. 2. – С. 457.
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Як їх почує!..
…Можливості слова – невичерпні і воістину незбагненні. Хто виміряв
бездонну глибину народної мови – цього океану краси, мудрості і поезії?
Філологи-лінгвісти можуть обчислювати кількість слів у тій чи іншій мові,
але ніяка електронна машина ніколи не буде в спромозі підрахувати
безмежну кількість їх значень і відтінків, передати пахощі мови… нюанси
смислу й почуття, що їх народ і майстри-художники вкладають у свою
словесну творчість. Слово невичерпне, як душа і розум народу, воно є одним
з найдивовижніших чудес, створених народним генієм”1. Ця любов до слова
йде з дитинства, з юності письменникової: від доброї і лагідної бабусі,
працьовитого й мудрого дідуся, від односельців, від учителів. Студентфілолог Харківського університету, доброволець-визволитель рідної землі
від злого ворога Олесь Гончар убирав, як губка, народну говірку, записував
її у хвилини між боями. Подаємо деякі його щоденникові записи:
"З уманських сміються:
– Гандрій гузенькою гуличкою повіз горачам гобідати"2. "Говірка за
Бугом:
– Хтів… Ніж маємо ми загибати всі, геть вивтікали; свинарня горить…
Все пикраси́ло, коцюба, мастила хату, прийня́ла, підéмо… Ондогó, осьогó,
горáти, теперка, всеньке, ляй (лий)"3.
"Кіровоградська говірка:
– Ген позавчора повз хати такі праники летіли. Осьогó впав. Ондогó.
Гайда. Тікайте, каже, хлопці, лугами-берегами, мені ходити недобре,
помулив ногу"4.
"Вінницька говірка:
– Ідуть партизани, перед усе здорові буцматі хлопці, і скільки їх – не
годен перерахувати. Поклали (поставили) мене головою. Знайшов би ся.
Супокій.
– Най почекаю. А вона приймила іншого. Ти куди будеш пішов?"5.
Коли 1965 року письменник потрапив на Буковину, його причарувала
тамтешня говірка: “Острови – сіно, настромлене на смеречину. Оборога –
сіно, вкрите піддашшям. Гамованки – вода, збирана бокорашами (для
резерву). Бокораші – кермачі. При правій руці (гуцульське) – праворуч.
Драниця – ота дерев’яна "черепиця", що гуцули криють дахи"6. Перебуваючи
у Філадельфії 1973 року, він прислухався до мови українських діаспоритів –
“тутешніх українців”:
“– Ми тут багато риби налапали.
– Ой побіжу, бо запаркував кару на стриті!..
– Мамо, а як буде “горбич” по-англійському?
1

С. 3.

Літературна Україна: Газета письменників України. – 1962. – № 4 (1767). – 10-11 січня. –

2
Гончар О. Щоденники: У 3-х т. / Упоряд., підгот. текстів, ілюстр. матеріалу В.Д. Гончар. –
К.: Веселка, 2002. – Т. 1 (1943-1967). – С. 37.
3
Там само. – С. 42.
4
Там само. – С. 37.
5
Там само. – С. 52.
6
Там само. – С. 360.
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– А це ж і є по-англ.: сміттьова урна”1.
“Не пригадую жодної поїздки по Україні, – напише Олесь Гончар у
мирний час в одній із своїх статей, – яка б не принесла радості мовної
знахідки. Ось перша-ліпша сторінка дорожнього блокнота:
– Гляньте, як гостро мчить степом кінь!..
– Земля така – цвяхи посій і ті зійдуть…
– Вітерець воду на озері вівсюжить…
Для письменника, надто ж повістяра чи романіста… просто необхідно
чути такого типу вислови, випадкові репліки, народні жарти, дотепи, адже це
і є та мовна стихія, що допомагає в творчій роботі. Буває ж іноді, як з одного
почутого слова несподівано виникає ціле гроно образів, формується
задум…2 Почута й записана народна говірка згодом оздобить канву його
творів. Щоденники рясніють вихопленими з вуст народу висловами на
зразок "Ніколи я не забуду часи нашого щасливого прожитку, літа наші
молодії", "Хліба стоять, як сонце, ввійдеш – і з головою поринеш", які
письменник називає "поетичними коштовностями"3.
Нотатки О. Гончара багаті на етносентенції, підслухані якось на
засіданні, у гущі народу, серед партапаратівців або ще деінде, написані на
паркані чи ще десь: "Голова без пуза, що справка без печатки!”∗4; "Весь в
боротьбі: до обіду борюсь з голодом, після обіду – (борюсь) зі сном"5;
"Такий скупий, що за копійку гнав би блоху до Коломиї кувати…"6; "По селу
йде так, наче на голові миску з борщем несе"7; “Там дорога “держи шляпу”,
“Наїв портрет і сидить”; “П’янки нема, саме торжество”8. А чого варті
вислови на зразок “…Воли на фронті, корови гуляють з німцями, а свині в
поліції” (його “народив Харків” у роки Другої світової війни9), чи "Комунізм
– це радянська влада плюс русифікація" (він "ходив… в Одесі"10), або
частівка про Потебенька – “примітивного і озлобленого ставленика
партократії”, прокурора республіки, який домагався у Верховній Раді
арештувати депутата Степана Хмару, позбавивши його депутатського
імунітету:
Ой тяжкі настали дні
в України-неньки:
колись були Потебні,
1

Там само. – Т. 2. – С. 172.
Гончар О. Цвіт слова народного // Письменницькі роздуми: Літературно-критичні статті. –
К.: Дніпро, 1980. – С. 302-303.
3
Гончар О. Щоденники: У 3-х т. / Упоряд., підгот. текстів, ілюстр. матеріалу В.Д. Гончар. –
К.: Веселка, 2002. – Т. 1 (1943-1967). – С. 51.
∗
Пор.: “Їж, Кресафте, не бійсь потовстіти! Голова без пуза – як справка без печатки”
(оповідання “Кресафт”) // Гончар О. Твори: В 7-ми т. – К.: Дніпро, 1987-1988. – Т. 2. – С. 489.
4
Гончар О. Щоденники: У 3-х т. / Упоряд., підгот. текстів, ілюстр. матеріалу В.Д. Гончар. –
К.: Веселка, 2002. – Т. 1 (1943-1967). – С. 341.
5
Там само. – С. 362.
6
Там само. – Т. 2. – С. 487.
7
Там само. – С. 487.
8
Там само. – Т. 1. – С. 250.
9
Там само. – С. 19.
10
Там само. – Т. 2. – С. 51.
2

204

Україна – мова
1

тепер – Потебеньки! ;
або висловлювання дотепників про телепрограму “Время”: “Все о Нем
[Брежнєвє. – М.С.] и немного о погоде…”2; або епіграми на поета Миколу
Бажана, які передавалися з уст в уста в 50-х роках, чи науковця Миколу
Шамоту часів його служби в московській “Литгазете” і в Інституті
літератури імені Тараса Шевченка:
Бажанові культ особи
Гірше всякої хвороби.
Доскорочувавсь до цурки.
Залишились палітурки3;
Сердце ноет, грудь болит
И в ногах ломота.
Жизнь ничем не веселит,
На душе шамота4;
То шаленіє не трезор,
Даруйте, то – полеміка:
Шамота бреше на собор
В лівреї академіка5;
або прислів’я 20-х років “Стоїть пшениця така гарна та плаче, бо за
границю дорогу свою баче… А кукурузка хоч погана, зате сміється, бо
вдома зостається…”6; або гіркий афоризм нашого часу “На кожній тайній
вечері є свій іуда”7; або фрази дотепників “Лупайте сю… скабу!”∗8; “Якщо
хочеш добре пройти по Декаді – тримайся за Скабу!”9; “Правды” нет,
“Россия” продана… Остался “Труд” за 2 копейки”10. Трапляються на
сторінках “Щоденників” і уривки з пісень, які були заборонені, бо їх співали
петлюрівці чи інші вороги більшовизму й комунізму:
Вставай, Гаврило і Данило,
Беріть кочерги, рогачі,
Женіть кацапів з України,
1

Там само. – Т. 3. – С. 330.
Там само. – Т. 2. – С. 337.
3
Там само. – Т. 1. – С. 210.
4
Там само. – Т. 2. – С. 29.
5
Там само. – С. 38.
6
Там само. – С. 167.
7
Там само. – С. 51.
∗
Скаба Андрій Данилович (1905-1986) – український радянський історик; був
відповідальним редактором обласної газети “Соціалістична Харківщина”; працював міністром
освіти, секретарем ЦК Компартії України з ідеологічної роботи, директором Інституту історії
АН УРСР; академік АН УРСР зі спеціальності “Історія радянського суспільства”. Олесь Гончар
у “Щоденниках” називає його “трупно-зеленим, мертвооким катом української інтелігенції”,
“озлобленим, мстивим нікчемою”. “Гаркавий земляк… “Яцуба”-Скаба” [родом він із
Кобеляччини, с.Хорішки. – М.С.], знаходимо запис у щоденниках письменника, “скабував” його
життя, “ділив на якісь “етапи”, “поспішав розламувати” добрі наміри, які виявляв хтось щодо
Олеся Гончара та його творчості // Гончар О. Щоденники: У 3-х т. / Упоряд., підгот. текстів,
ілюстр. матеріалу В.Д. Гончар. – К.: Веселка, 2002. – Т. 1 (1943-1967). – С. 373.
8
Там само. – Т. 1. – С. 339.
9
Там само. – Т. 2. – С. 55.
10
Там само. – Т. 2. – С. 268.
2
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Щоб не переводили харчі!∗1.
Записував Олесь Гончар і мудрі народні анекдоти, які були “вершиною…
духовного життя” “гладких розгодованих на соцвідгодівлі кабанів
революції”, котрі реготали над дошкульною й повчальною народною
творчістю, коли “в номерах об’їдалися та обпивалися”2:
“Поїхав професор від Товариства “Знання” читати лекції в Запоріжжі.
Виявив бажання зустрітися в степу з механізаторами. Просвіщав. Потім
зайшла мова про можливість створення другої партії.
– Е, ні, – встає крутоплечий механізатор, – скажіть там, у Києві, що другу
партію ми вже не в змозі будем прогодувати…”3;
“– Культпросвіт – що це таке?
– Маленький просвіт між двома культами”4.
Серед партпрацівників він почув такий афоризм: “До Вишні
прислухається народ, а до Тичини начальство”5. Сподобався Олесеві
Гончару “кучерявий вираз”, який 1987 року блукав по Москві: “Ви нам
Чорнобиль – ми вам – Коротича…”6 Деякі крилаті вислови письменник
прагне розгорнути в цілий образ і створити цікавий людський характер. Сам
він нерідко цитує, а подеколи й коментує в щоденниках видатних людей
(Вольфганг Борхерт, Вільям Шекспір, Адольф Дистервег, Гердер ЙоганнГотфрід, Генрі Торо, Георг Вільям Фрідріх Геґель, Йоґан Вольфґанг Ґете,
Жуль Ренар, Андре Моруа, Лорд Ноель Бейкер, Джозеф Конрад, Клод Моне,
Рей (Роман) Лапіка, Маргарет Тетчер, Олександр Пушкін, Володимир
Мономах, Федір Достоєвський, Микола Чернишевський, Костянтин
Ушинський, Костянтин Паустовський, Арсеній Тарковський, Йосип Сліпий,
Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко,
Володимир Короленко, Євген Маланюк, Микола Хвильовий, Володимир
Винниченко, Василь Земляк, Михайлина Коцюбинська, Галина Кальченко,
Павло Тичина, Катерина Білокур, Янка Бриль та ін.), підкріплюючи їхніми
оригінальними і глибоко змістовними розмислами свої думки,
виправдовуючи власні або чужі вчинки, когось застерігаючи, повчаючи чи
даючи комусь образну позитивну або негативну оцінку. Ось деякі з них, на
наш погляд, вельми промовисті й вічно актуальні: “Талант – це любов.
Подивіться на закоханих – вони завжди талановиті”, – підмітив якось
Толстой”7; “Здається, Дідро сказав: “Тільки той добре прожив, хто добре

∗
Відомі й інші варіанти цієї пісні:
Повстаньте, гнані та голодні,
Беріть кочерги й рогачі.
Женіть “буксир” із України –
Не переводив би харчі.
1
Гончар О. Щоденники: У 3-х т. / Упоряд., підгот. текстів, ілюстр. матеріалу В.Д. Гончар. –
К.: Веселка, 2002. – Т. 1 (1943-1967). – С. 171.
2
Там само. – Т. 2. – С. 101.
3
Там само. – Т. 3. – С. 290.
4
Там само. – Т. 1. – С. 345.
5
Там само. – С. 161.
6
Там само. – Т. 3. – С. 152.
7
Там само. – Т. 2. – С. 15.
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сховався”. Перегукується зі Сковородою: “Світ ловив мене, але не впіймав”1;
“Інтелект – уже само собою щось диспропорційне. Він нівечить гармонію
обличчя” [Оскар Уайльд]2; “Повага до минувшини – це риса, яка відрізняє
освіченість від варварства” [Олександр Пушкін]3; “Справжня мистецька
простота не антипод складності, а її найвищий вияв” [Михайлина
Коцюбинська]4; “…Геній – це щось величне, але недосконале” [Жуль
Ренар]5; “Гріхи людей ми ріжем на металі, їх доблесті ми креслим на воді”
[Вільям Шекспір]6; “Світ – це гармонія гармонії і дисгармонії. Іншими
словами, поряд з “ладом” існує “безладність”, випадковість,
нерозпізнаність…” [Фрідріх Геґель]7; “Природа завжди права. Помилки ж
ідуть від людей” [Йоґан Вольфґанг Ґете]8; “Лиш правда є вічна, а то все
трава” [Павло Тичина]9; “Невиправний рід людський все більше черствіє
душею в міру того, як вдосконалюється” [Джозеф Конрад]10; “Як нікуди не
дінешся від сонячних променів, так нікуди не дітись письменникові від
старих істин, вічних моральних законів” [Янка Бриль]11. Поряд із цими
натрапляємо на влучні вирази, автор яких Олесеві Гончару невідомий.
Записуючи їх до щоденників, він використовує безадресні форми “хтось
сказав”, “чийсь афоризм” і т. ін. Досить часто О. Гончар розряджається
мовними перлами, у яких – профіль української духовності, трагізм нашої
історії, перипетії українського сьогодення, занепокоєність завтрашнім днем,
наші чесноти, вади, запас людської душі, багатий людський досвід: "Любов
– джерело всіх вірувань"12; "Дерево народу єдине, а з нього такі різні
виростають"13; "Київ – Мекка всіх слов’ян…"14, "Нема прекрасного, яке не
було б простим!"15, “Немає вічності без нічого, вічність тільки через
конкретне, реальне щось…”16; "Слово – категорія моральна"17, "Бути
майстром у своєму ділі – от чого має прагнути кожен"18, “З усіх “сяючих
вершин” комунізму найвищим виявився чорнобильський саркофаг”19. Роль
крилатих висловів у щоденниках надзвичайно важлива. Вони, як говорив
свого часу видатний французький письменник Віктор Ґюґо, “оздоблюють
гарну думку і зберігають її”. “Поетичні коштовності, – процитуємо ще
1

Там само. – С. 29.
Там само. – С. 37.
Там само. – С. 54.
4
Там само. – С. 97.
5
Там само. – С. 101.
6
Там само. – С. 145.
7
Там само. – С. 200.
8
Там само. – С. 245.
9
Там само. – С. 261.
10
Там само. – С. 489.
11
Там само. – С. 505.
12
Там само. – С. 29.
13
Там само. – С. 39.
14
Там само. – С. 48.
15
Там само. – С. 75.
16
Там само. – Т. 2. – С. 28.
17
Там само. – Т. 3. – С. 454.
18
Там само. – Т. 2. – С. 161.
19
Там само. – Т. 3. – С. 426.
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одного письменника – Ефенді Копієва, – прикрашають душу, подібно до
квітів, що прикрашають кімнату”. Цікаво читати гончарівські рубрики
“Пам’ятка собі”, “Моя філософія”, “Завдання твоє”, “До братівписьменників”, зміст яких – вимоги, передусім, до себе як людини,
громадянина, митця слова, а також до письменників: “Цінуй людину не за
чинами та рангами, а лише за ступенем порядності”, “Будь добрим!”, “Зроби
людині, хай і незнайомій, хоч маленьке добро і відчуєш, як стане легше й
світліше на душі, в ній запанують людяність і чистота”1; “…роби людям
добро”2; “…своєю творчістю служити своєму народові, великим
прогресивним ідеям віку, в який ти живеш”3; “Кожен з нас мусить багато що
подолати в собі, щоб бути достойним нашого життя і нашої мрії”, “Поки що
в нас, в наших звичаях, багато ще варварства, дикості, і боротьбу проти
цього треба вести послідовну, уперту, нещадну”4. Автор “Щоденників”
подеколи вдається до філологічних експериментів, створює оригінальні
індивідуально-авторські слова, мовні звороти. У цьому він убачає один із
шляхів збагачення й оновлення мови. Згадаймо хоча б про випадково
вихоплене О. Гончаром десь у степах слово тронка, з якого народився в
українській літературі прекрасний образ, чи почуте в колі білоруських друзів
слово розвітання, що входить у наш мовний ужиток. Гончарів неологізм
кінецьсвіття, що повторюється в щоденниках 9 разів, досить яскраво передає
події, які наближають Страшний суд: “Віруючі, певне, відчувають
кінецьсвіття, і не дивно, якщо декотрі вважають, що диявол ходить по
планеті”5, “Привид кінецьсвіття з’явивсь на початку віку в теорії
відносності, у формулах Енштейна”6, духовне винародовлення,
чорнобильську трагедію: “Прелюдія кінецьсвіття. Так зараз сприймається
Чорнобиль. Ще кілька днів про це поліське містечко ніхто не знав, зараз про
нього як про щось зловісне гомонить уся планета. Як про зловісний знак
того, що буде, може бути для всіх”7. Витворений письменником прикметник
порогооббивальний харакетризує людей, котрі звикли лестощами,
догідливістю, спинопрогинанням, доземнокланянням домагатися власної
вигоди, користі. Мовний зворот “підфарбоване Горбачовим новітнє ярмо” –
це друга назва
союзного договору, який готував “солодкоголосий
Михайло”8: “Партократія й вояччина казяться: рятуймо імперію, тому будьщо давай їм Союзний договір, це підфарбоване Горбачовим новітнє
ярмо…”9 Розряд “поетичних коштовностей” доповнюють прислів’я на
зразок “Іноді й блазень щось бовкне путяще…”10, “Лунають голоси обурення

1

Там само. – С. 486.
Там само. – С. 531.
3
Там само. – Т. 1. – С. 212.
4
Там само. – С. 278.
5
Там само. – Т. 3. – С. 124.
6
Там само. – Т. 2. – С. 180.
7
Там само. – Т. 3. – С. 91.
8
Там само. – С. 297.
9
Там само. – С. 317.
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Там само. – С. 334.
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– а цап і далі стереже капусту…” та силогізми типу “…Не правдою повинна
пожертвувати література в ім’я комунізму, а навпаки, бути вірною правді, бо
якраз правда вигідна справжньому комунізмові, працює на нього”2.
Зафіксовані Гончаром “згустки афористично тугої народної мислі”3,
власні його новотвори свідчать про те, що Письменник справді був
“нервовою клітиною нації”, людиною, яка Богом подароване українське
слово оберігала від усякої скверни, домагалася, аби воно яскравіло
різноманітними барвами, впливало на думки і почуття людей, робило їх
добрими й неповторними у своїх помислах та діяннях.

Сюта Г.М. (Київ)
„МАЙБУТНЄ В ЧАШЕЧКАХ НА
СТОЛИКАХ ХОЛОНЕ...”
(лінгвосвіт поезії Емми Андієвської)
Стаття присвячена мовотворчості Емми Андієвської. Автор аналізує
поетику та стилістику творів визначної представниці модерного дискурсу
через призму її індивідуального світосприймання.
Індивідуальна мовно-поетична картина світу Е. Андієвської, як і поетика
та стилістика її творів загалом, для українських шанувальників словесності,
вихованих здебільшого на естетиці силабо-тонічного віршування та
традиційно-поетичної образності, виявилися достатньо специфічними й
непростими для сприймання.
Уже від самого початку своєї творчості (сер. 50-х років ХХ ст.) у
літературно-мистецьких колах діаспори поетеса була одностайно визнана
визначною представницею модерного дискурсу, її ім’я називали в числі
авторів „досить виразних і своєрідних, щоб мати право на певне місце в
історії українського письменства навіть у тому – на щастя, цілком
неправдоподібному – випадку, якби вони від сьогодні не написали більше ні
одного рядка”4. Натомість навіть на початку 1990-х, коли твори
Е. Андієвської стали доступними широкому читацькому загалові в Україні,
не кожен український читач був готовий до осягнення ускладненої
метафоричності, глибоких асоціативних комплексів, які визначають
індивідуальну манеру текстотворення у її поетичних (а це понад двадцять
збірок – “Поезії”, “Народження ідола”, “Риба і розмір”, “Первні”, “Базар”,
“Пісні без тексту”, “Наука про землю”, “Каварня”, “Архітектурні ансамблі”,
“Атракціони з орбітами й без”, “Вілли над морем” та ін.) і прозових (романи
“Герострати”, “Тигри”, “Джалапіта”, “Роман про добру людину”, “Роман про
1

Там само. – Т. 2. – С. 339.
Там само. – С. 6.
Там само. – Т. 1. – С. 298.
4
Державин В. Українська молода поезія на сьогодні // Фенікс. – 1959.– № 9. – С. 48.
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людське призначення”) творах. Адже саме вони стали підставою для
визначення поезії Е. Андієвської як „інтелектуальних візій всесвіту”,
„поетичного сюрреалізму”.
На асоціативність поетичного викладу Е. Андієвської часто
нашаровується філософсько-екзистенціальне звучання нереалістичних
замальовок, у яких вона „бере конкретні реальні фрагменти, переставляє їх
(це є стиль) і творить з них дивний індивідуальний світ”1. Пор.: В брилі – що
клюмба з Канн – заходить у каварню кінь; дерева, як з діжки тісто, муром
стікали в барвисте2. Несподіване авторське одномоментне бачення звичного
„уже з перших рядків [..] примушує нас піднімати голову з буденного
занурення в пересічність речей, примушує нас вдивлятися і вслухуватися у
те, чого ми, знуджені та стомлені буденники, не помічаємо”3.
Фотографічність – специфічна, впізнавана ознака індивідуального стилю
Е. Андієвської, що визначає і спосіб поетичного бачення світу, і
сюрреалістичну образність, і особливий тип поетичного синтаксису. Адже
кожен вірш поетеси – це миттєве видиво, секундне сприйняття і викликані
ними ж під впливом першого враження асоціації: Повітря в виразках,
киплять боліди,/ а він долонями – кораблики з болота, / конем йому обвисло
півщоки; Каварня, коли зайчиків циклопи; Над містом грім – кровопролитну
змову і т. ін. На думку Б. Бойчука, це „наскрізь індивідуальний сюрреалізм
Е. Андієвської і типово східний, чи, якщо хочете, український”4, завдяки
якому поетеса щоразу бачить яскраві барви у сірому, казково-містичне у
реальному. І в своєму намаганні донести це бачення до читача вона активізує
мовно-стилістичні шукання, витворює парадоксальні асоціації та метафори.
На синтаксичному рівні вказана фотографічність бачення і сюрреалізм
відтворення провокують активне функціонування еліптичних конструкцій –
на цьому неодноразово і не завжди схвально наголошували критики:
„найбільшою проблемою Андієвської є риски. Риски не творять добрих
асоціативних мостів між словами чи образами, а радше творять сприймальні
провалля, розриваючи рядок [..]. Виглядає, що Андієвська збуває рисками те,
що треба було б зв’язати словами”5. Пор.: вже не питаючи ні – пощо, ні –
звідкіль, – / Крізь плоть – троянду протягти витку; Ти б кожного повісив на
суку,/ А я волію із людьми – у згоді; Чи там вигулькує з-під долі перевесел /
Майбутнє, що – до вітру, – як гульвіса; У закутку, де спалахів гопліти,/ Що
літо бабине – на самородки. Однак проілюстроване насичення поетичних
текстів рисками можна трактувати і як маркер пропонованої авторкою
свободи семантичного декодування образу. Вона подає тільки власне
одномоментне бачення фрагмента дійсності, набір спостережених фактів,
залишаючи на місці еліпсованого конкретизатора (здебільшого це присудок)
1
Бойчук Б. Декілька думок про Нью-Йоркську групу і декілька задніх думок // Сучасність. –
1979. – № 1. – С. 24.
2
Тут і далі цитуємо за виданням Андієвська Е. Каварня: Поезії. – [Б.м.]: Сучасність, 1983. –
126 с.
3
Митрович К. Поезія Е. Андієвської: міт і містика // Сучасність. – 1968. – № 7. – С. 12.
4
Бойчук Б. Декілька думок про Нью-Йоркську групу і декілька задніх думок // Сучасність. –
1979. – № 1. – С. 27.
5
Державин В. Українська молода поезія насьогодні // Фенікс. – 1959.– № 9. – С. 52.
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простір для самостійного осмислення її видива. Пор.: Бо й тим, кому хребет
забрак,/ Церують душу, щоб – добро; За столиком сидять самі піжами./ Від
декого – маленька купка жому; Сопілка – цівочку – в незриме. Таким чином,
тире слугують своєрідними індикаторами здійснення мовно-поетичної
інтеракції: якщо читацьке прочитання адекватно накладається на імпліковані
поетесою в контексті-підказці асоціації, залишена семантична пауза
заповнюється, сюрреалістичний образ набуває змісту.
Очевидно, у відповідному типові синтаксичного оформлення тексту
виявляється ще й абсолютний дар слова Е. Андієвської, на якому свого часу
наголошував Е. Райс: „Враження таке, що вона здібна повнотою висловити
все, що їй хочеться, що мова не чинить їй ніякого опору, що вона піддається
їй цілковито”1. Ця підкореність мови творчій манері поетеси яскраво
простежується також у сфері образності, фоностилістики, експресивного
словотвору, у використанні традиційних засобів національної поетики: Інша
річ, що й усталені, впізнавані образи чи символи авторка теж сприймає і
відтворює через призму „в сюрреалізмі захованого класицизму”: Каварню –
жужмом – на чебрець і мальви; місто в садах – як в кріслі; Нема землі,
повітря, як наждак.
Продуктивним способом інтенсифікації смислових та експресивних
можливостей поетичного тексту Е. Андієвська обрала фоностилістику.
Відкинувши звичну для силабо-тонічної поезії риму, вона максимально
експлуатує виражальність верлібру, експериментує із комбінаторикою
звукосполучень
і
звукокомплексів,
творить
ущільнений
потік
семантизованих асонансів і консонансів. У систематичних звукосмислових
перегуках цілеспрямовано демонструється самоцінність звука як засобу
смислової організації тексту. Пор. як поетичний сенс творитьcя за рахунок
зміни чи нарощення єдиного голосного (На шиї зав'язавши мертву рись /
Сидять красунi рiзних душ i рас; Не тiльки царства, якi щойно мав, – / А й з
пазухи - в каварнi - зграю мев; А там, де зорi сипав сприт,/ Крiзь серце –
потойбiччя спрут; Видмухує, аби кохання пал/ Тебе сягнув, ще заки я – на
пил; Габою губиться сузiр'я,/ Губою голубник порушили; рештки сині – в
стільники осині) або ж на тлі мозаїчної гри вокалізму (Балянс всесвiтнього
активу,/ Де вiчности гуде октава; Зеленi ятiрцi з усесвiту висильнi/ У
мозку - плиннi вежi – пiдтюпцем васальним; Iз кисню – для обох – намет – /
i в простирала, – їх бо дримба – / На корчi свiтла - й геть вiд драм би;
Серед каварнi – торс iз тарiлок / киця... / Юнак смерчем пiдняв повiтря
куце; Самi щаблi – у просвiти веде,/ де вже нi палуби, нi тiла, нi води).
Захоплення верлібром дозволяє Е. Андієвській цілковито звільнитися від
фоностилістичної інерції римування, позбутися сприйняттєвих стереотипів
традиційних звукокомплексів. Саме з цього „виростає” показове для її
індивідуальної поетики творення поетичного сенсу на балансуванні (зміні,
нарощенні, комбінаториці) консонантного складу лексем, пор.: Нiмфа на
бильцi нiмба/ Пливе за метеликом з мiста; морок мозок ссе; Щоб пiдскоком
– через життєвi вирви,/ Ще заки всi каварнi – пiтьми варвар; Кожен
1

Райс Е. Класицизм і модернізм в українській поезії // Терем. – 1966. – Ч. 2. – С. 53.
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наступний ступiнь/ мусить наступом стати; Ступа, наче їде в ступі,/
ступні цеглиною тупить; Голубиться голубок/ До булок голубих; ратицями
– долю – на льоду; Аж латаття в лiтепле лопотить:/ Весь свiт
потоплять).
Відзначимо також увагу Е. Андієвської до внутрішньосистемного змісту
та фоносемантичного потенціалу власних назв (мiфологiчних, географічних,
імен iсторичних осiб, культурних діячів тощо). Їх уведення у
звукосмисловий простір тексту сприяє максимальному зрощенню
звукообразу та номена-образу. Пор.: дедалi далi крила Дедала; У лiсi усi
ввiчливi Улiсси; До мiсяця – яйце – iз мармурових пащек,/ Де водограй –
метилових гепардiв спирту / [..] Бо ж дехто – для прозрiнь, а дехто – задля
спорту, – / Тарпейську скелю в грудях, а в клiтинах – Спарту; I Суд
Страшний - сирен виття, / Щоб десь – в майбутньому життi – /
Пастушка й краєвид Ватто.
Природно, що встановлення звукосмислових відношень між складниками
поетичного тексту інтенсифікує його образність – „це пов’язано із
накладанням звукової подібності на вихідне лексичне та образне значення
компонентів тропів, внаслідок чого ускладнюються та оновлюються їх
семантичні зв’язки”1. У відповідних менталізованих художнiх образах
розвивається внутрішня форма об’єкта метафоризації: Царство
самотности – охровий вихор; Впритул до скронь - омари марив; Навколо
ходять пуми пiтьми; Дощ, синi незаконний син; море омаром ворушиться
тощо. Такі паронімічно організовані епітетні сполучення, метафори,
порівняння
стають
індивідуально-поетичною
нормою
творчості
Е. Андієвської.
Показовим стильотвірним параметром поетичної мови Е. Андієвської є її
насиченість індивідуально-авторськими новотворами. На тлі створюваних за
традиційними моделями неологізмів типу огірочник, унедійснити,
звукокістяк, всевиддя (Угору голосу пульсує огірочник; Як унедійснити
кулястий клопіт; Вгорі пливе звукокістяк тарані; Розчахнуло пам’ять
всевиддям) вирізняємо смислово непрозорі утворення, значення яких часто
залишається лише пунктирно означеним у рамках контексту (Каварню –
ягодами – щець) та оказіоналізми відфраземного походження
(Молочногубий – поруч з юнкою – розвора – пор. молоко на губах не обсохло
– дуже юний).
Відзначена Е. Райсом „підкореність мови перу авторки” простежується
також у використанні традиційних складників національної поетики:
міфологічні, фольклорні, біблійні образи, поетизми часто використовуються
як смислова основа для оригінальних функціонально-семантичних
трансформацій: Русалка пронесла акваріюм в колінах/ І – в гамівну сорочку
світ, що і не писне; Вгорнувшись в простір, як в листок зіпрілий/ Набік – до
дна – Гоморру і Едем; Рікою гніву, віниками бурі/ Прочисти світ, як Авгія
обору; Що немощі, що небуття, що розпач, біль,/ Коли Харон з човном до
1
Дащенко Н. Л. Паронімічна атракція в українській поезії 60–80-х років ХХ ст.: Автореф.
дис. .. канд. філол. наук. – К., 1996. – С. 19.
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послуг; Не кави склянка, а пальне, – / Хрящів кришталь, мажором жорна, – /
І знов – худі корови – жирних.
Розгляньмо також особливості індивідуально-авторського використання
традиційно-поетичних одиниць. До таких, наприклад, належать поетизми
сонце та час. В ідіостилі Е. Андієвської вони розвивають нетипову
асоціативну сполучуваність і змінюють тип аксіологічної маркованості. Так,
у баченні поетеси образ сонця послідовно виявляє апокаліптичні семантичні
прирощення, оскільки асоціативно пов’язується із мотивом Страшного
Суду: Не сонця вогнедихальна мозоля,/ А синя стружка, що легені лиже/ У
полудень, як Суд Страшний на пляжі; Бігцем – повз видмухи останні,/ Де
Суд Страшний вже спину чуха/ Об неба надувну панчоху; Крізь скриньку –
Суд Страшний:/ дідок в нужді – / Нема землі, повітря, як наждак. Таким
чином, знижується висока експресія поетизма, підкреслюється негативна
конотація семи ‘нестерпність’.
Виявляємо також переконливий зразок свідомого зниження (навіть
вульгаризації) усталеної оцінності поетизма сонце в авторському парафразі:
вогняна цибуля/ Вилущується з потойбіччя рам.
Схожі
процеси
функціонально-семантичного
переосмислення
спостерігаємо при освоєнні Е. Андієвською поетичного абстракта час та
його текстових конкретизаторів доба, день, вічність тощо. На них вказують
нові напрямки епітетизації та включення у нетипове контекстне оточення:
Всеїдний час випасують на березі циклопи; Так під гобої лиха і ганьби/
Чекає людство на нову добу; Й поволі, уповільнюючи біг,/ В серцях – намети
– кочова доба.
Стилістична манера поетичного сюрреалізму визначає просторову
(Посіяв бабки з-під хвилястих/ нош/ І часу й простору розсунув межі; часу
камери потрійні) та антропоморфно-вульгаризовану (Й печінка часу – на
ланцюг прикута) інтепретації абстракта час. Пор. також його асоціативне
опредметнення в генітивних метaфорах такого змісту: Тут вихорець з
обличчям листопада / Дмухнув, і полетіли шкірки часу; Світ – нахильцем: у
оці стежка/ Чавунність часу – автогеном; серце скинуло у хвилю пута, – /
світанку найамебніший хітон; Із дна на дзигах світла – стовбур/ дня іде;
Стебло годин, що гирі на ходу,/ Вже прочиняє в грудях світлий берег;
Палац – щільник, де вічности вощина й мед.
Переосмислення аксіоматичних філософських параметрів часу
спостерігаємо на прикладі поетичної реалізації образу вічність. В
індивідуальному сприйнятті Е. Андієвської відповідна поетична номінація
втрачає кодифіковане в СУМ значення „плин часу, що не має початку й
кінця”1, набуваючи діаметрально протилежних кваліфікативних сем
‘скінченність’, ‘здатність до руйнування’, пор.: Напружився – і вічність
розжував; Всіх поземів – цілюща ноша,/ Де бутлю вічности розбито.
Мовотворчість Е. Андієвської має непересічну наукову цінність і як
складник єдиного простору української ментальності, і з погляду
осмислення загального та специфічного в контексті становлення
1

Словник української мови. – К.: Наук. думка, 1970. – Т. І. – С. 692.
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національної поетики. Її вивчення пов’язане з осмисленням взаємодії різних
рівнів виразових засобів, їх зв’язку з позамовними чинниками. Здійснене
дослідження дає підстави стверджувати, що творчість в умовах відірваності
від рідномовного середовища помітно позначилася на індивідуальній
стильовій манері поетеси (неприйняття традицій силабо-тонічного
віршування, тяжіння до радикальних модерністичних тенденцій образо- і
текстотворення тощо). Cеред визначальних стильотвірних рис поезії
Е. Андiєвської відзначаємо увагу до фоносемантичного оформлення тексту,
намагання інтенсифікувати його образність за рахунок звукосмислових
ресурсів поетичної мови. Специфічне сюрреалістично марковане
мовомислення авторки спричиняє також помітні функціонально-естетичні
трансформації одиниць поетичного словника (фольклоризмів, міфологізмів,
бібліїзмів, поетизмів тощо). Вказані риси становлять основу індивідуальної
поетичної норми Е. Андієвської.

Безверха Т.В. (Дніпропетровськ)
МОВНЕ ПИТАННЯ В СУЧАСНІЙ
ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ
У статті досліджується роль державної політики у визначенні статусу
української мови і російської в Україні.
Питання державного статусу української мови і статусу російської мови в
Україні стало одним із ключових моментів політичної боротьби уже з
перших років незалежності України. Але під час останніх президентських і
парламентських виборів зусиллями учасників передвиборчої гонки воно
набуло такої гостроти, що в суспільстві виникла загроза розколу і
дестабілізації. Мовне питання стало предметом детального розгляду не лише
як елемент політичних і правових дискусій, а й з точки зору національної
безпеки держави. Так детальний аналіз мовного питання набуває вкрай
важливого значення.
При розгляді мовного питання спостерігаємо сумлінну роботу
науковців, які вбачають майбутнє України лише з однією державною мовою
– українською і майже немає робіт, які б висвітлювали позицію прибічників
двомовності. Авторів, які присвятили свої праці збереженню єдиної
державної мови можна поділити на науковців (А.Білецький, Е.Головаха,
Д.Дроздовський,
І.Лопушинський,
В.Малинкович,
В.Мозговий,
Т.Недашківська, І.Плотницька, В.Радчук та ін.) і публіцистів (М.Босакевич,
Б.Будкевич, Е.Перегуда, І.Свита, С.Лозунько, С.Кот та ін.). Що стосується
двомовності, то цю позицію відстоюють переважно політичні сили,
наприклад, у Дніпропетровську – це коаліція “Рідний Дніпропетровськ”.
Досліджуючи мовне питання, автор вважає за доцільне зупинитися на
тлумаченні деяких важливих термінів. Мова – це ідеальна система одиниць
(звуків, слів, моделей речень тощо), що існує поза часом і простором.
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Національна мова – це тип національного мислення, спільної національної
культури, філософії і психології, що може реалізовуватися в різноманітних
варіантах мовної, мовленнєвої і національно-культурної діяльності.
Державна мова – це мова, якою розмовляє або вміє розмовляти більшість
населення країни незалежно від національної або територіальної належності
її громадян, а офіційна мова є найвищою її формою і представляє державу на
міжнародному рівні1, – зазначається в загальному курсі ділової української
мови в державному управлінні.
Перебуваючи протягом кількох століть у складі сусідніх іншомовних та
інокультурних держав, Україна зазнала мовно-культурної експансії,
головним чином, з боку російського самодержавства (безкінечні накази,
укази, розпорядження про заборону української мови й українського
друкованого слова, переселення представників корінної нації у віддалені
кутки імперії й заміна їх чужорідним елементом, що прибрало масового
характеру в радянські часи через голодомори й репресії та всілякі оргнабори
робочої сили), – усе це не могло не накласти свій відбиток на психологію,
поведінку й культуру українців, що в кінцевому підсумку змінило
демографічну й етнокультурну картину населення нашої країни2.
Національне відродження, що розпочалося у другій половині 1980-х
років, проголошення незалежності України, конституційне закріплення
української мови як державної, хоч і з деякими кон’юнктурними
застереженнями, все ж таки вселяли оптимізм і віру в подальший наш
мовнокультурний розвиток, але саме в ці роки надзвичайно активізувалася
мовна інтервенція на наших теренах3. І.Лопушинський відзначає “значне
звуження сфери поширення української мови і водночас помірне поширення
російської в публічній сфері”4. Спостерігається засилля російськомовної
друкованої продукції (художня й наукова література, газети, журнали та ін.):
з Росії до нас надходить більше літератури, ніж друкують українські
книговидавці5, засилля англомовної та іншої чужинецької продукції на
телеекрані. Більшість цієї продукції з огляду її моральної, етичної,
естетичної, культурної і мистецької цінності справедливо піддається осуду6.
Витримати таку іншомовну інтервенцію чужорідної культури й
псевдокультури довго неможливо. Це загрожує просто існуванню
української мови, спричиняє звуження сфери її застосування.
З іншого боку – “не повинно бути такого, щоб мова, рідна для переважної
більшості дніпропетровців, офіційно вважалася “іноземною”, – це слова

1
Мозговий В.І. Ділова українська мова в державному управлінні. Частина I. Загальний курс.
– Донецьк: Технопарк ДонДТУ “УНІПЕКС”, 2005. – C. 25.
2
Постовий В. На сторожі коло державної мови треба поставити закон. І неухильно його
дотримуватися // Дивослово. – 1998. – № 12. – С. 2.
3
Там само.
4
Лопушинський І. Провідна роль рідної (української) мови в становленні національномовної особистості школяра // Вісник НАДУ. – 2006. – № 1. – С. 302.
5
Дроздовский Д. ...Значит Бог существует // Зеркало недели. – 2006. – № 33. – С. 15.
6
Постовий В. На сторожі коло державної мови треба поставити закон. І неухильно його
дотримуватися // Дивослово. – 1998. – № 12. – С. 2.
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почесного депутата Дніпропетровської міської ради І.Соловйова1, а коаліція
“Рідний Дніпропетровськ” (до неї входять Партія регіонів, блок Лазаренка,
Компартія, Блок Наталії Вітренко, фракція СДПУ(о) і республіканців) з
цього приводу відзначила: “увімкнувши телевізор на каналі ТЕТ і
побачивши російські програми “Дім-2”, “Велике прання” або “Детали” з
Тіною Канделакі в перекладі на українську, залишається лише здогадуватись
– кому із чиновників це знадобилось і як це позитивно вплине на розвиток
української мови?” і додає “нещодавно проведені в місті соціологічні
опитування показали, що більш ніж 50% дніпропетровців вважають
російську мову рідною і наполягають на необхідності її вільного
використання в різних сферах рівно як і української”2. Дана позиція, на
жаль, не має наукового обґрунтування і відстоюється лише політичними
фігурами.
Однак існує ще один бік цієї проблеми, який висвітлює І.Плотницька: “За
радянських часів українська мова стала вважатися мовою села, а мовою
великого міста стала російська мова”3. А причиною слугував процес, який
В.І.Ленін влучно назвав розселянюванням селянства, тобто зростанням
чисельності населення України за рахунок етнічних росіян після скасування
у 1861 р. кріпацтва. Промислові підприємства поповнювалися
представниками російського пролетаріату, які були більш згуртовані й
політично активні. Як наслідок, процес розвитку і розповсюдження
української мови в великих містах майже зовсім перервався. “Саме в
радянські часи мовна політика мала свої ідеологічні плани розвитку, що
призвели до викривлення мовного дзеркала і уявлень про мову, вигнанню
лінгвістичного
дискурсу
через
умисний,
запланований
параліч
внутрішньомовних ресурсів”, – вважає Д. Дроздовський4. Мова йде про
мешканців сіл, які є основними зберігачами народних традицій, які
опиняючись у місті, починають соромитися рідної мови, намагаються
якнайшвидше опанувати все “міське” – манеру одягатися, вести себе і,
звичайно, розмовляти, щоб не видавати своє “сільське” походження. Хоча
фактично, як мінімум половина Луганщини – це сільські райони, де
українські села існують с XVII ст., і до того ж з прекрасним чистим
“полтавським” мовленням5.
Мова – це підґрунтя культури, безмежний невичерпний океан
вселюдського досвіду. Підкреслюючи значення слова у людському житті,
народна мудрість ставить його поряд з хлібом. Рідна мова пов’язує нас не
тільки з іншими сучасниками, а і з минулими та прийдешніми – всіма
генераціями нашого народу. Тому, доки існує мова – живе й народ, а її

1
Рудов В. Не может родной язык считаться иностранным // Свое мнение. – 2006. – № 19. –
С. 11.
2
Коалиция «Родной Днепропетровск»: обещали – выполняем! // Лица. – 2006. – № 47. – С.
4.
3
Плотницька І.М. Українська мова в державному управлінні: теоретико-методологічний
аспект: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – С. 36.
4
Дроздовский Д. Феникс над пепелищем языка // Зеркало недели. – 2006. – 23 июля. – С. 18.
5
Кот С. На запад или на восток? // Зеркало недели. – 2006. – № 33. – С. 17.
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зникнення означає не тільки втрату історичної пам’яті, а й зникнення цілої
нації, її розчинення серед інших людських спільнот.
Мовою нації визначається моральне здоров'я народу, його розвиненість,
культурність, – сказав Олесь Гончар1. Мова – найважливіший засіб
людського спілкування та інтелектуального виявлення особистості, основа
духовності народу, його історичної пам'яті й сучасного буття. Єднаючи
покоління та формуючи національну свідомість, кожна національна мова
відображає не тільки самобутність народу, який нею володіє, а й є
культурним надбанням усього людства. Навіть відомий американський
професор невролог Майкл Персінгер переконаний, що “одна ділянка мозку
відповідає за самосвідомість, мовні процеси і самоідентифікацію. Ось чому
мова в такій мірі повязана з людським “я” ... саме тому рідна мова настільки
важлива для людини. Бували часи, коли люди були ладні померти за мову і
свою культуру”2. В інтересах розвитку цивілізації – забезпечити збереження
та розквіт усіх мов. Українська ж мова – це мова багатомільйонного народу,
що стала однією з найбагатших мов світу і може задовольняти потреби
суспільства в спілкуванні, розвитку культури, освіти, науки і техніки.
Усе це підкреслює виключну роль української мови особливо у наш час,
коли спостерігається глибокий розкол українського суспільства, саме зараз
єдина мова – це один із найважливіших шляхів консолідації населення.
“Національна мова об’єднує людей більше, ніж класова, партійна або
релігійно-конфесійна належність, більше ніж історія народу, а інколи навіть
більше, ніж етнічне походження”, – зазначає В.Мозговий у своєму
підручнику “Ділова українська мова в державному управлінні”.
“Помаранчева” революція, на думку магістра державного управління
О.Бабенка, викликала “позитивні демократичні зрушення в Україні –
свобода ЗМІ та зміцнення громадянського суспільства”3, але й загострила
багато питань – політичні, ідеологічні, соціальні і, звичайно, питання мови.
Однак останнє можна з повною відповідальністю віднести у політичну
площину: “з початком “незалежності” в Україні мовне питання із
лінгвістичної сфери перейшло в політичну площину”, – підкреслює
Д.Дроздовський і додає: “все це призвело до того, що сьогодні політики
намагаються вирішити мовне питання: захистити “пригноблену” в Україні
російську мову”. І як наслідок – місцеві ради Донецької, Запорізької,
Харківської, Миколаївської, Луганської областей, а також Харкова,
Севастополя, Дніпропетровська, Донецька й Луганська, попри протести
представників виконавчої влади, прийняли рішення про надання на своїх
територіях російській мові статусу регіональної. Фактично ж йшлося про те,
що російська мова має замінити українську як мову діловодства та
документації4.
1

Свита І. Українське небажання українського // Днепровская правда. – 2006. – С. 6.
Цит. за: Дроздовский Д. ...Значит Бог существует // Зеркало недели. – 2006. – № 33. – С. 15.
Бабенко О.О. Українська література в управлінні процесами національного
самоусвідомлення: Магістерська робота. – Дніпропетровськ, 2005. – C. 15.
4
Хасан Бермек: Хартія не применшує значення державної мови / В.Кравченко,
О.Приходько // Дзеркало тижня. – 2006. – № 28. – С. 15.
2
3
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Експерт Інституту національних стратегій А.Мушак вважає, що “...при
Кучмі це було б неможливо. А зараз, коли центр ослабнув, і регіони
тимчасово опинились надані самі собі, нічого дивного в цих подіях немає”1.
Так коментують події російські засоби масової інформації: “Президент
ухилився від прийняття рішення, переклавши відповідальність на місцевих
прокурорів. Ті сприйняли наказ розібратись буквально: “розборки”
закінчились вимогою відмінити рішення про статус”2. І хоча рішення,
прийняті місцевими радами, спирались і на Конституцію України, і на
Європейську хартію регіональних мов та мов меншин, у юридичному
висновку за рішенням обласних і міських рад, підготовленому
Міністерством юстиції України стверджується, що місцеві ради порушили
принцип законності, вийшовши за рамки своїх повноважень. До того ж,
експерти Мінюсту вважають безпідставними і посилання на Європейську
хартію регіональних мов і мов меншин3. Остання була прийнята в Стразбурзі
5 листопада 1992 р. і прийнята Верховною Радою України 24 грудня 1999 р.,
але вже 12 липня 2000 р. Конституційний Суд визнав її неконституційною і
повністю відмінив, проте 15 травня 2003 р. знову був прийнятий Закон про
ратифікацію хартії. Вона, як виявилось, непридатна як юридичний документ,
переклад її з англійської супроводжується багатьма помилками й
неточностями, навіть терміни визначені помилково: “раптом виникли
суперечки про те, чи можна трактувати англійське словосполучення minority
languages як “регіональні мови”... Насправді каверзне словосполучення має
перекладатися як “міноритарні мови”, і відповідно, всю Хартію слід
трактувати як документ, спрямований на захист вимираючих мов”, –
зауважує Радчук4.
Досліджуючи мовне питання, було б помилкою не згадати про Універсал
національної єдності. Саме в цьому історичному документі, підписаному
Президентом, Головою Верховної Ради, Прем’єр-міністром України й
уповноваженими фракцій Партії регіонів, Нашої України, Соціалістичної і
Комуністичної партій вказується, що одним із першочергових завдань
держави є “всебічний розвиток і функціонування української мови як
державної та мови офіційного спілкування у всіх сферах суспільного життя
на всій території України – як основи самоідентифікації народу і держави”5.
На сьогодні Президент Віктор Ющенко наклав вето на Закон “Про
ратификацію Європейскої соціальної хартії”6, а Прем’єр-міністр зауважив:
“Питання про статус російської мови визначене статтею 10 Конституції.
Щоб його змінити, потрібно або зібрати конституційну більшість, або

1

Босакевич М. Трудности перехода // АИФ в Украине. – № 21. – С. 7.
Там само.
3
Хасан Бермек: Хартія не применшує значення державної мови / В.Кравченко,
О.Приходько // Дзеркало тижня. – 2006. – № 28. – С. 15.
4
Босакевич М. Трудности перехода // АИФ в Украине. – № 21. – С. 7.
5
Універсал національної єдності // Вісті Придніпров’я. – 2006. – № 66. – 26 серпня. – С. 2.
6
Ющенко не подписал закон о ратификации Европейской социальной хартии // Свое
мнение. – 2006. – № 31. – С. 2.
2
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провести референдум. І той, і інший шлях на сьогоднішній день не
здійснимі”1.
Так сучасний період розвитку України як держави й українського народу,
як суспільної єдності, неоднозначно впливає на мовну ситуацію загалом і на
нормалізацію мови зокрема. З одного боку, державна незалежність відкриває
нові можливості для розвитку мови насамперед поширенням демократії на
цей аспект суспільного життя, розширенням сфер її використання, у
зміцненні інтересу до оволодіння українською мовою та зростанні кількості
мовців, у поглибленні наукового вивчення, у забезпеченні правових засад
функціонування української мови поряд з іншими мовами. Але з другого
боку, не всі можливості використовуються повною мірою2.
Нічим не виправдане звуження сфери функціонування мови корінного
населення в державному, економічному, політичному та громадському
житті, – зазначається в Державній програмі розвитку української мови3 й,
очевидно, ще досить тривалий час даватиметься взнаки інертність держави
щодо врегулювання мовного питання. У цій ситуації, якщо Українська
держава не виконуватиме регулювальної й конституційної ролі в мовній
сфері, поширення російської мови зростатиме хоча б тому, що вона є однією
зі світових і з часом зможе перебрати на себе в Україні функції державної, –
застерігає І.Лопушинський4.
У зв’язку з цим завдання держави та її інституцій полягає в тому, щоб
сприяти всебічному розвитку і функціонуванню української мови в усіх
сферах суспільного життя як важливого чинника повнокровного розвитку
духовних творчих сил українського народу, гарантування його суверенної
національно-державної майбутності, для чого вкрай необхідне підвищення
престижу української мови, особливо в східних регіонах. Це обумовлює
необхідність побудувати ієрархію цінностей і розставити акценти
національно-мовної політики так, щоб зберегти своєрідність мовної
культури, дати можливість їй розвиватися, поповнюючи скарби національної
мови, звернувши особливу увагу при цьому на юридичну базу, яка мала б
забезпечити підвалини для подальшого розвитку мовної ситуації.

1
Янукович: Украина не готова изменить статус русского языка // Свое мнение. – 2006. – №
31. – С. 2.
2
Недашківська Т. Мовна норма в інформаційній системі // Вісник НАДУ. – 2006. – № 2. – С.
423.
3
Про державну програму розвитку української мови та інших національних мов в
Українській РСР на період до 2000 року: Постанова Ради Міністрів Української РСР від 12
лютого 1991 р. № 41 // Українська мова та література в школі. – 1991. – № 6. – С. 3-17.
4
Лопушинський І. Провідна роль рідної (української) мови в становленні національномовної особистості школяра // Вісник НАДУ. – 2006. – № 1. – С. 302.
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Дикан О.В. (Івано-Франківськ)
РАДЯНІЗАЦІЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ
ЗЕМЕЛЬ ТА ВПЛИВ МОВНОКУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛІНСЬКОГО
РЕЖИМУ НА МОВНУ СИТУАЦІЮ
НА ПРИКАРПАТТІ
У статті розглядаються особливості мовної ситуації на Прикарпатті в
період існування сталінського режиму. Автор висвітлює основні заходи
радянського уряду в сфері мовної політики у вказаний період, акцентуючи
на заходах у сфері освіти, релігії, ідеології, аналізує їх вплив на мовний
розвиток регіону та мовно-культурну ідентичність населення Західної
України.
Мовне питання в сучасній українській державі продовжує залишатися
однією з найгостріших проблем суспільного життя нашої країни. Сучасна
мовна ситуація в Україні і надалі характеризується такими ознаками, як
неповнота функціонування української мови в окремих регіонах,
домінування прагматично-утилітарного ставлення до рідної мови та
деформації метамовної свідомості значної частини українців. Вище вказані
явища з одного боку спричинені відсутністю цілеспрямованої мовної
політики української влади, а з другого – сучасна мовна ситуація в Україні
значною мірою визначається історично зумовленими реаліями, і насамперед
мовно-культурною політикою, що проводилася в СРСР.
Питання впливу мовної політики в СРСР на розвиток української мови
висвітлювалося в працях Л. Масенко, О. Тараненко, О. Ткаченка.
Опосередковано цієї теми торкалися зарубіжні лінгвісти В. Алпатов,
М. Вахтін, О. Жиронкіна, В. Любусь.
Проте ті праці, які існують, майже не висвітлюють мовну ситуацію на
західноукраїнських землях радянського періоду, концентруючи увагу на
східному і центральному регіонах України. А складність та
багатоаспектність мовного питання для України зумовлює необхідність
ґрунтовного та об’єктивного вивчення мовних процесів з урахуванням їх
регіональної специфіки.
Мета статті – з′ясувати особливості мовної ситуації на Прикарпатті в
період сталінського режиму під впливом політики радянського уряду в сфері
мови з урахуванням регіональної специфіки.
Відповідно до мети визначено такі завдання:
з’ясувати специфічні риси мовно-культурної ситуації на Прикарпатті на
початку 50-х років ХХ століття;
охарактеризувати основні заходи мовно-культурної політики Кремля в
період сталінізму;
розкрити вплив ідеології на мовно-культурну свідомість населення
Прикарпаття.
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Період перших років після встановлення радянської влади – важливий
етап у мовному розвитку Прикарпаття. Після закінчення Другої Світової
війни Й. Сталін, розширюючи межі Радянської імперії, вирішив і доленосну
українську проблему – об’єднав в одній державній структурі дві розрізнені
частини українського етносу, що об’єктивно прискорило процеси
консолідації українського народу в єдиний організм.
Всі українські землі вперше за багато століть об’єдналися в межах однієї
держави, що означало подальшу спільність суспільно-політичного,
культурного, а, відповідно, і мовного розвитку для українського народу.
Аналізуючи мовні особливості Прикарпаття в аспекті взаємозв’язку мови
і суспільства, насамперед варто зазначити, що геополітичне становище та
історичне минуле України зумовило ряд відмінностей соціальноекономічного, політичного й культурно-релігійного характеру між західним
і східним регіоном, що
спричинило і певні відмінності процесу
встановлення та функціонування радянської влади на цих територіях.
Майже трьохсотлітнє перебування Східної України під владою
Російської імперії, встановлення радянської влади тут ще у 1917 році, а
пізніше, у 1922 році, утворення Української Соціалістичної Радянської
Республіки, що мала тільки теоретичну незалежність, а фактично була
інкорпорована Росією, спричинило домінування впливу російської культури,
мови, традицій та поступову втрату українцями сходу своєї національної та
мовної ідентичності.
Населення Західної України, що перебувало під владою Польщі та
Австро-Угорщини, де асиміляторська політика була не настільки жорсткою,
як у Російській імперії, зуміло зберегти свою культуру, ментальність,
національну,
і
найголовніше,
мовну
ідентичність.
Приєднання
західноукраїнських
земель
означало
автоматичне
поширення
великодержавницької, шовіністичної мовної політики Москви і на ці
території, а отже, спричинило загрозу для функціонування української мови
в Галичині, однак для української мови в цілому мало позитивне значення.
Л. Масенко зазначає: «Політику внутрішнього зросійщення української мови
загальмували політичні події 1939 р. – об’єднання УРСР із
західноукраїнськими областями, де вживання української мови відзначалось
соціальною й функціональною повнотою і де суспільство чинило потужний
опір русифікації»1. Вже з перших років встановлення радянської влади ЦК у
сфері мовно-культурної політики особливу увагу звертає на Західну Україну.
Однією з найголовніших ділянок реалізації цієї політики стає освіта.
Усвідомлюючи
надзвичайну важливість молодого покоління для
функціонування тоталітарного режиму в майбутньому, радянське
керівництво особливого значення надає навчально-виховній роботі в
Західній Україні. Ще 27 вересня 1944 р. ЦК КП(б) була прийнята постанова
«Про недоліки в політичній роботі серед населення Західних областей
УРСР», яка зобов’язувала вчителів виховувати учнів у дусі радянського
1

18.
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патріотизму, викривати українських націоналістів та інше1. Ця постанова
визначила і особливу роль вчителя у сфері пропаганди радянського уряду:
функції вчителя не обмежувалися навчально-виховним процесом, його
обов’язком стала і активна ідеологічно-пропагандистська робота. Для
ефективного виконання вище вказаних завдань великих масштабів набуло
скерування педагогічних кадрів зі східних регіонів України та інших
республік СРСР, лояльних до нової влади. На Прикарпаття масово
виряджали випускників педінститутів і педучилищ. Тільки у 1946 – 1950 рр.
на Прикарпаття прибуло 4,4 тис. вчителів2. Однак реалізація заходів
радянського уряду в ідеологічній роботі на західноукраїнських землях була
не надто успішною, оскільки шкільне виховання вступало у протиборство з
вихованням родинним, до того ж все це відбувалося в умовах національновизвольної боротьби. Таким чином, розгорнулася справжня боротьба за
молодь і за вчителя. Вчителі опинились у вкрай важкому становищі,
відчуваючи постійний тиск одночасно з боку радянської влади та з боку
підпілля, яке виявляло непримиренність до ідеологічного наповнення
радянської освіти. Ставлення ОУН УПА до навчання молодого покоління
відбивають їх програмові засади: «Стоїмо за масове навчання молоді в
школах. Ми українські повстанці, допоможемо вчителям в охопленні молоді
шкільним навчанням, але рівночасно домагаємося, щоб у вихованні
української молоді зникло вироблювання радянського патріотизму та
прищеплювання любові до «найкращого друга – батька Сталіна»3.
Говорячи про стан освітніх справ у регіоні, не можна не вказати на певні
здобутки у сфері освіти, зокрема, якщо у 1939 році тут працювало лише 135
українських шкіл, то на початок 1959-1960 навчального року було тільки на
Прикарпатті 849 шкіл, в тому числі 150 середніх4. Щодо вищої освіти,
кількість вузів збільшилася майже у 7 разів. У 1950-1951 рр. тут
функціонували вже 24 вищі навчальні заклади5. Однак русифікація
зневільовувала значення цих надбань для розвитку української освіти.
Зокрема, вже на початку 50-х років розпочалося запровадження викладання
російською мовою у вищій школі західних областей, що викликало загальне
невдоволення мешканців краю. Додамо також, що в цей період починається
активне проникнення російської мови в діловодство державних установ
Прикарпаття.
У сфері мовного навчання органи народної освіти у своїй діяльності
керувалися постановою РНК та ЦК КП(б)У ще від 13 березня 1938 року
«Про обов’язкове вивчення російської мови в школах національних
республік і областей», яка вимагала, щоб учні, котрі закінчували неповну
середню школу, вміли вільно і правильно висловлюватися російською
мовою, одержали знання основ російської граматики і синтаксису та
1

Німець О. Тернистий шлях до світла: З історії освіти в Україні. – Косів, 2000. – С. 99.
Прикарпаття під прапором радянським / За ред. О.Ю. Карпенко. – Ужгород, 1989. – С. 144.
Сворак С.Д. Освіта на західноукраїнських землях у повоєнний період // Український
історичний журнал. – 1997. – № 2. – С. 33.
4
Прикарпаття під прапором радянським / За ред. О.Ю. Карпенко. – Ужгород, 1989. – С. 144.
5
Політична історія України ХХ століття: У 6-ти томах. – К.: Генеза, 2002. – Т. 6. – С. 84.
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літератури. Ця постанова була продубльована постановою ЦК КП(б)У від 4
вересня 1945 р. №70, відповідно до якої необхідно було запровадити
вивчення російської мови у всіх школах України, починаючи з другого
класу1.
На початку 50-х років політика русифікації набирає стрімких темпів,
особливо в закладах освіти і культури. Приводом для цього не в останню
чергу слугували праці Й. Сталіна з питань мовознавства. Їх змушували
вивчати вчителів та науковців на республіканських нарадах, на курсах
підвищення кваліфікації. Ці процеси мали особливо болісні наслідки для
національних меншин, розпочалася масова ліквідація шкіл з мовами
навчання національних меншин.
В україномовних школах предмет російської мови набуває надзвичайної
важливості. Вчителі та викладачі, значна частина яких, як зазначалося, була
приїжджою, особливу увагу звертали на викладання російської мови, що
почало приносити певні результати. У річному звіті Станіславського
педагогічного училища за 1950-1951 навчальний рік вказано: «Також слід
відмітити, що результати екзаменів показали, що знання випускників з
російської мови значно кращі, ніж з української мови»2.
Зазначимо, що не тільки у сфері освіти відбувалось активне залучення
кадрів з інших регіонів України на Прикарпаття. Практика підозріливого
ставлення до національних кадрів взагалі, і до місцевих зокрема, яскраво
виявилася у кадровій ситуації в регіоні на початку 50-х років. Недовіра до
місцевих жителів, яка посилилась у післявоєнні роки, спричинила відверту
дискримінаційну політику відносно місцевих кадрів. Радянська керівна
верхівка не вважала за потрібне призначати керівниками вихідців з
місцевого населення. Влада всіляко обмежувала висунення місцевих
фахівців на керівні посади. Ця тенденція охопила не лише партійні,
радянські та профспілкові органи, але й усю управлінську номенклатуру.
Так, на початок 50-х років у Станіславській області тільки 7,6 % керівних
посад в обкомах було зайнято вихідцями з місцевого населення3. Переважна
більшість із багатотисячної армії приїжджих відчувала себе в тимчасовому
відрядженні і відповідно себе поводила. Ця категорія населення здебільшого
погано володіла українською мовою й не вважала за необхідне вивчати її та
користуватися нею. Нерідко навіть у культурно-освітні установи на керівні
посади призначали осіб, які не володіли українською мовою та зневажливо
до неї ставилися. До того ж, приїжджі не знали ні особливостей регіону, ні
його традицій, все це зумовлювало напруження у їхніх стосунках із
місцевим населенням та спричиняло деформації мовно-культурної ситуації
краю. Зазначимо також, що в цей період у західні області УРСР починає
надходити значна кількість друкованої продукції російською мовою з метою
задоволення потреб російськомовного населення, передусім дитячих та
молодіжних журналів. Однак це не відповідало потребам регіону та відсотку
1
Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 1, оп. 73, спр. 346,
арк. 12.
2
Державний архів Івано-Франківської області, ф. Р 3, оп. 2, спр. 204, арк. 41.
3
Нариси історії / За ред. П.П. Панченко. – К.: Либідь, 1997. – С. 161.
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російськомовних дітей у регіоні. Так, в Станіславській області у 1950 році
тираж журналу «Піонерія» становив 1000 примірників українською мовою,
та 100 російською1. Таким чином, кожний десятий журнал надходив
російською мовою, коли російськомовних дітей у цей період в області було
менше 5%.
У той же час значна частина місцевої молоді, що закінчувала вищі
навчальні заклади, під різними приводами скеровувалася до східних
областей України та за її межі. Крім того, випускників шкіл із Західної
України масово відсилали на донецькі шахти та освоювати цілинні землі в
інші республіки СРСР. Значна частина з них на Прикарпаття вже не
повернулась, а ті що повернулися, зазнали відчутного русифікаторського
впливу.
Таким чином, зміни, які виявилися в національно-мовній політиці, що
провадилася на західноукраїнських землях, можна певним чином пояснити
міграційними процесами в регіоні.
Провідним важелем мовно-культурної політики радянського уряду
завжди була ідеологія. Ідеологізація майже всіх сфер суспільного життя –
одна з сутнісних характеристик тоталітаризму. Звичайно, що тоталітарний
режим ґрунтується значною мірою на методах примусу та репресивних
заходах, однак він не може існувати без підтримки широких мас. І саме
ідеологічні тексти дозволяють владі спрямовувати населення в потрібному
їй напрямку. На провідну роль мови щодо впливу на масову свідомість
вказує російський лінгвіст О. Марченко: «Ідеологічна структура суспільства,
як «розум» соціуму здатна впровадити в масову свідомість особливу систему
моральних, правових, політичних ідей, цінностей і директив дії, що є
основою, чи точніше, доктриною для принципів організації і управління
суспільним життям і нерозривно пов’язаною з ним сферою культури.
Провідником цих ідей була і залишається мова»2. Із впровадженням
радянської системи на західноукраїнські землі населенню насаджується
монопольна роль комуністичної ідеології. Засилля догматизму стало
гальмівним фактором духовного життя. Засобами масової інформації
прикарпатцям нав’язувались утопічні міфи, які панували в СРСР. Монополія
вищої партійної влади на суспільну істину спричинила однотипність
мислення і групової поведінки. У вищих навчальних закладах, установах
культури місцева науково-мистецька еліта проходила болісний процес
ідеологічного перевиховання.
Однак найбільш дієвим заходом для влиття західних українців у радянську
спільноту, поряд із придушенням національно-визвольного руху, була заборона
греко-католицької церкви. Практично всі уніатські приходи на початок 50-х
років були ліквідовані, а їх храми і монастирі передані Російській православній
церкві. Греко-католицьких священиків змусили перейти у православ’я, а ті, хто

1
Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 7, оп. 6, спр. 1864,
арк. 61.
2
Марченко О.И. Язык как власть // Этическое и эстетическое: 40 лет спустя: Материалы
научной конференции 26-27 сентября 2000 г.: Тезисы докладов и выступлений. – СПб.: СанктПетербургское философское общество, 2000. – С. 97.
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не піддався тиску були піддані репресіям. Боротьба радянської влади проти
греко-католицької церкви мала своєю метою винищення одного з найбільше
стійких чинників національної самобутності українців. У руслі цього
відбувалась і секуляризація навчально-виховного процесу, що стало важким
випробування для українців Західної України і Прикарпаття зокрема. Адже
церква була важливою складовою виховання підростаючого покоління. На
релігійних засадах базувалося як шкільне, так і родинне виховання.
Запровадження марксистсько-ленінських атеїстичних ідеалів, заперечення
офіційною владою та школою віковічних цінностей на тлі заборони грекокатолицької церкви було одним з найбільш ефективних заходів радянської влади
відносно західних українців щодо руйнування підвалин національного
патріотизму.
Однак довголітні плюралістичні тенденції у більшості населення збереглися.
На Західній Україні ніколи не було глибокого закорінення в радянську
ідеологію, вона ніколи не могла проникнути глибоко у свідомість людей,
оскільки надто важливими були для західних українців національні традиції,
патріотичні ідеали, що, як вже зазначалося, було зумовлено більш лояльною
мовно-культурною політикою держав, під владою яких перебували
західноукраїнські землі в минулому. Характеризуючи вплив тоталітарної
пропаганди на масову свідомість, відома дослідниця тоталітаризму Ханна
Арендт зазначає: «Не факти переконують маси, і навіть не сфабриковані факти, а
тільки несуперечність системи, частиною якої вони є … Відхід мас від
реальності – це звинувачення світу, в якому вони змушені жити і в якому вони
жити не можуть. В їх ситуації духовної і соціальної неприкаяності здоровий
глузд став неможливим. Тоталітарна пропаганда може знущатися з здорового
глузду тільки там, де він втратив своє значення»1. Таким чином, тоталітаризм
має успіх там, де можна заповнити духовну порожнечу. Тому ефективність
пропагандистських заходів радянського уряду на Прикарпатті була дуже
низькою. Населення в переважній більшості не сприймало масовану
психологічну пропаганду, а особливо її атеїстичну спрямованість. Культурнорелігійна стійкість прикарпатців зумовлювала і їх мовну стійкість. Внаслідок
цього, і заходи мовної політики не приносили швидких, бажаних для радянської
влади, результатів. І радянська ідеологія, і російська мова сприймалися
західними українцями як явища, чужі для них.
Та певні здобутки радянська пропаганда все ж отримала, спричинивши
непевність та розгубленість серед населення, певною мірою почало виявлятися
національне і мовне пристосуванство та тривале панування морально-ціннісних
подвійних стандартів.
Таким чином, приєднання Прикарпаття до СРСР спричинило поширення
мовно-культурної політики Кремля, основним завданням якої була асиміляція
неросійських народів Радянського Союзу, і на ці території. Відмінність
історичного минулого Західної України від решти території УРСР дозволила
західним українцям зберегти свою національну і мовну ідентичність та певним
чином уникнути асиміляторських впливів. Однак, жорсткі заходи у сфері релігії,
освіти, придушення національно-визвольного руху, насадження комуністичної
ідеології не минули безслідно, спричинивши деформації мовно-культурної
ситуації в краї.
1

Арендт Х. Истоки тоталитаризма. – М., 1996. – С. 464-465.
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Жук О.О. (Чернівці)
ПРОБЛЕМА ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ
МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
У МОЛОДІЖНИХ ТЕЛЕПРОГРАМАХ
Сучасне молоде покоління важко захопити красою і високим
інтелектуальним рівнем української мови – у нього більший інтерес
викликають жаргонізми і варваризми. Навіть серед науковців час від часу
звучить теза, що пора перестати називати мову “солов’їною”, бо в ній є
чимало слів і висловлювань з воронячим карканням або лев’ячим риком.
Збирають і навіть популяризують цей словесний мотлох, який хоч і справді
є в просторіччі, але ніколи не був джерелом збагачення мови літературної,
тобто культурної. Чи достатнім є рівень мовної компетенції сучасних
журналістів, зокрема працівників молодіжних газет, радіо і телебачення
та яка роль цих працівників у збереженні і примноженні найбільшої
національної цінності – мови про це йдеться у статті.
Журналістика в сучасній Україні належить до престижних
спеціальностей, хоч журналістський фах непростий. Серед основних
предметів, які майбутні працівники пера мають засвоїти ґрунтовно, –
сучасна українська мова, стилістика і культура мови. Як в освітніх закладах,
так і в ЗМІ нині працює чимало людей, які або мають дипломи випускників
відділень російської мови і літератури, які ще десять років тому гарантували
краще місце роботи, ніж диплом випускника відділення української мови і
літератури, або які хоч і вчилися у ВНЗ з українською фаховою мовою, але з
різних причин не послуговуються нею поза службовими обов’язками, а
отже, не є мовними особистостями і, очевидно, не прагнуть цього. Такий
стан справ спричиняє цілу низку проблем, яких не мало б бути в
українському інформаційному просторі, який має чимало неординарних
творчих особистостей.
І перша проблема – це невідповідність деяких працівників ЗМІ тому
ідеалові, що починається з високого рівня культури мовлення. “Мовна
культура людини – поняття надзвичайно складне і об’ємне. Адже йдеться
про силу прив’язаності до мови, розвинуте почуття відповідальності за її
долю, повагу до неї та її багатовікових традицій, про любов до рідного
слова”1. І справа не лише в самому мовцеві, а й у відсутності державницької
політики влади щодо функціонування і розвитку української мови, адже ж
“важливу роль відіграє і діяльність суспільства, спрямована на те, щоб
якнайкраще пізнати її (мови – О.Ж.) багатство і красу”2.
Важлива роль у підвищенні експресивності сприйняття змісту і форми
будь-якого тексту належить, як відомо, авторському “я”. Образ оповідача1
Гнатишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури
української мови. – К.: Знання, 2006. – С. 5.
2
Там само.
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репортера, кореспондента, інтерв’юера, ведучого радіо- або телепрограми –
це важлива категорія писемного або усного тексту. Найбільш вдалим буде
такий текст, у якому логічні та образно-емоційні елементи взаємо
підпорядковані і складають єдину стилістичну систему. Мабуть, не лише до
рекламного, а й до будь-якого іншого тексту стосуються слова відомого
вченого і журналіста М.Кохтєва, який вважає, що емоційний вплив тексту (у
нього – рекламного) залежить: по-перше, від матеріальних і духовних потреб
людей; по-друге – від змісту, фактичного боку тексту, його інформативності;
по-третє, від новизни і конкретності цієї інформації; по-четверте, від дієвості
відібраних арґументів, їх доказовості і логічності; по-п’яте, від емоційного
насичення тексту, його жвавості, оригінальності; по-шосте, від мовленнєвої
доцільності, тобто від точного вибору слів і правильного їх
компонування, поєднання для створення бажаного образу1 (виділено
нами – О.Ж.).
Якщо п’яту вимог до тексту забезпечує суто фаховий рівень журналіста,
то для шостого необхідне ще й вроджене “чуття” мови, а також мовна
компетентність щодо синонімічних ресурсів, лексичних, фонетичних і
граматичних варіантів, міжрівневої (просторічне – розмовне – літературнонормативне: загальновживане, професійне тощо) диференціації, щодо
“моди” і традиції тощо.
М.Кохтєв звернув увагу на текст реклами. А чи можемо запропонувати
перелік вимог до таких жанрів мовлення ЗМІ, як телерецензія, телеміст,
тележурнал, теледетектив, телеархів або радіофестиваль, радіожурнал,
радіотиждень. Оці порівняно нові слова з компонентами кіно-, теле-, радіовимагають і відповідних підходів до їх реалізації, у яких мовні засоби
потребують не лише особливого диференційованого підходу, а ще й
постійного збагачення як індивідуального словника журналіста, так і
фахової термінології усієї теле- і радіоіндустрії. Ситуація в інформаційному
просторі сьогодні така ж, як була майже тридцять років тому. “Ускладнення
суспільних відносин, підвищення (вибіркове – О.Ж.) культурного рівня
населення, величезне збільшення обсягу інформації, постійне зростання
вдосконалення технічних засобів призвели до того, що сучасна людина все
більше і більше пізнає навколишній світ не “на власні очі”, безпосередньо, а
опосередковано”2.
Відмінність лише в тому, що вже немає на світі автора цих слів –
талановитого українського професора-журналіста і що обсяг інформації став
багатовекторним і значно менше політично заанґажованим. А ще в тому, що
менш українським став словник українського журналіста. Зізнаємось, що й
на свою адресу приймаємо закид В.Дончика, що в сучасному мовленні рідко
почуєш такі слова: намарно, навдивовижку, мерщій (хіба що в казках –
О.Ж.), спересердя, знетями, вщерть, небавом, навідліг, смерком, всуціль,
живосилом, ницьма, навздогад, похапцем, покраєм, допевне, достоту,
доконче, притьма, геть-чисто, долілиць, навперейми, обіруч, відтепер,
1

Див.: Кохтев М.Н. Ассоциации в рекламе // Русская речь. – 1991. – № 3. – С. 69.
Здоровега В. Слово тоже есть дело: Некоторые вопросы теории публицистики. – М.:
Мысль, 1979. – С. 4.
2
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надмір, над силу, над усе, несамохіть, силоміць, оповесні, понад те, до
крихти, до решти, без ліку тощо1. Щоправда, одне слово, яке було в
переліку вченого, – відтак – тепер аж надто часто вживається і не лише у
значенні “після цього”. Таким же невизначеним діапазоном контекстів
володіє і слово “наразі” (чи на разі?).
Шкода, але правда у словах: “саме телевізія широко відчинила двері
різного роду “сміхоробам”, які, здається, інших засобів досягти комічного
ефекту в гуморі “на українську тему”, як суржик, і не знають”2, є правдою і
сьогодні – за п’ять років знущання з української мови не припинили ні
сердюки з сердючківнами, ні кролики вкупі з їх екрано- і сценодавцями.
Відповідь на спроби “цнотливих філологів” захистити мову від цих короїдів,
на жаль, теж правдива: “А народові це нравиться, та і нам не заважає”.
Переглядаєш архівні матеріали з виступами О.Пономаренка, А.Сови та
інших сміхотворців (саме – творців, а не – робів) і думаєш: “А володіли ж
засобами!” Або інша думка: “А чому ж не знущаються у такий спосіб зі своєї
мови “гвозди”, “столпы” програм російського гумористичного сценічного
мистецтва М.Задорнов, М.Галкин, Є.Петросян та ін.”?! Мабуть, усе залежить
від відчуття належності або неналежності до народу, наявності або
відсутності внутрішньої культури, яка не вимірюється аншлаґами.
Взагалі суржик – це теж “діагноз” сучасного масового мовлення. І
розпізнати це явище не завжди вдається у чиємусь мовленні, а не лише у
власному – так глибоко вкоренилися кальковані слова, словосполучення і
граматичні форми. Добре, що нині виходить чимало довідників з культури
мовлення, авторами яких є навіть журналісти3, перевидаються словникидовідники Б.Антоненка-Давидовича, С.Караванського (хоч і в них
трапляються раритетні явища, які сучасний мовець не сприймає
беззастережно). То усе ж: трубка (телефонна) чи слухавка? Гвинтокрил чи
ще й вертоліт? Тільки летовище чи можна й аеродром? Лише мапа чи
карта, мірило чи й масштаб? Чи тир – це стрільбище, а мандат –
грамота? Мабуть, добре, що в українську мову повертаються її “питоменні”
(чи є й таке?) слова, але, гадаємо, що це синоніми узвичаєних іменувань.
Інша справа – явні помилки: не рибалка – а риболовля; не простуда, а
застуда; не карманний, а кишеньковий; не область, а галузь знань; не
направлений, а спрямований; не бояришник, а глід; не глиба, а брила; не
великан, а велетень; не виконуючий, а виконавець; не керуючий, а керівник; не
командуючий, а командувач; не дратуючий, а дратівний; не бруднослів’я, а
лихослів’я; не землероб, а хлібороб; не наступаючий (рік), а прийдешній; не
заспокоюючий, а заспокійливий тощо.
Мабуть, замало знати помилку і позбутись її – треба ще й дошукуватися
причини помилки, змогти обґрунтувати підстави для надання переваги одній
із паралельних форм. Порівн.: безумовно – поза сумнівом, по суті – власне,
1
Дончик В. Мова не винна (Про суржик, двомовність і грамотність на українському
телебаченні) // Слово і час. – 2001. – № 2. – С. 76.
2
Там само. – С. 69.
3
Волощак М. Неправильно – правильно: Довідник з українського слововживання. – К.: Укр.
видавнича спілка, 2003. – 160 с.
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властиво; правду кажучи – сказати правду; між іншим – до слова, хочеш-нехочеш – хоч-не-хоч, лікарня – шпиталь, вочевидь – вочевидьки, стати
господарем – загосподарювати, новотвір – нове утворення, за чутками – з
чуток, урядовець – службовець, земляк – краянин, тиск – тиснява, потішати
– розраджувати, добробут – гаразди, ощадливий – дбайливий, трохи – ледьледь. Народнорозмовна мова не утримує абсолютні синоніми, тому вона
була і є надійним джерелом синоніміки літературної мови, у якій
“приховані” від некомпетентного ока найнесподіваніші відтінки значення,
що увиразнюють мовлення або предметно-образно, або формальностилістично.
В. Гей у статті-рецензії “Культура мови в реґіональних ЗМІ”1 поряд із
масштабними бідами – провінційність, консервативність мислення,
сексопатологія, захоплення соціолектами, констатує і традиційні: суржик,
різнобій правопису, порушення евфонії, захоплення абревіатуротворенням,
невміння відмінювати прізвища і географічні назви. “Корінь” стійкості
традиційних помилок – у нетривкості знань курсу сучасної української мови
та правописних норм (до слова, маємо визнати й шкідливість затягування
затвердження нової редакції українського правопису: “законопослушні”
пишуть і говорять за правописом 1995 року, а “авангардисти” і
“постмодерністи” заходилися самотужки утверджувати “Проєкт”). Причин
же захоплення сленгом (жаргоном чи арґо) є декілька. Якщо донедавна
народні звичаї накладали суворе табу на вживання матірних слів, як про це
пише Л. Масенко, то тепер “розкувалися заковані” в ці звичаї люди (і не
лише молоді!), і в мовленнєву практику ринули табуйовані слова і
висловлювання. І їх доцільність підтримують визнані авторитети в галузі
унормування літературної мови (О. Горбач, Ю. Шевельов), а також молодші
мовознавці (Л. Ставицька). Побутує навіть думка, що необхідно лише, щоб
сленг і жаргон (тут існує термінологічна невизначеність – О.Ж.)
формувалися у межах своєї мови2. На наш погляд, більш необхідне те, щоб
жаргон, зокрема молодіжний, не був брутальним, вульгарним.
Але ще важливіше, щоб журналіст не погнався за дешевим авторитетом у
молодіжного глядача і не перевершував його у своєму знанні і вживанні
такого жаргону. Бо ж вульгаризація мовлення окремих верств суспільства
або його корпоративних груп є показником низької культури, а не свободи
поведінки, а “мова є і засобом інтелектуально-культурних досягнень, і
способом їх презентації у суспільстві”3. Якщо словники сучасної
ненормативної лексики, які нині з’являються великими накладами і миттєво
розкуповуються, презентують “інтелектуально-культурні” досягнення, то
незабаром доведеться “переучуватися”, щоб не відстати від “досягнень”. Не
заперечуючи, що ведучі молодіжних телепрограм, особливо розважальних,
мають знати молодіжний сленг (це полегшуватиме спілкування), але маємо
переконання, що це можуть бути лише ті слова, у яких немає вульгарного
1

Див.: Урок української. – 2003. – № 4. – С. 23-24.
Див.: Масенко Л. До проблеми вульгаризації мови // Дивослово. – 2003. – № 6. – С. 21.
Матимемо те, що зробимо (до питання формування мовної культури) // Дивослово. – 2001.
– № 9. – С. 3.
2
3
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підтексту. Напр.: клас, класно, проесемесити, прикольно (весело, дотепно),
дістали, забембали, предки (батьки), тачка (таксівка), відриватися
(відпочивати), тусуватися (проводити час у колі інших людей), круто!, клава
(клавіатура), ком (комп’ютер), мишодром (килимок для мишки комп’ютера),
чайник (початківець роботи з комп’ютером), закачати (завантажити
інформацію) і под.

Як виявляється, “у тяжкі кризові часи, коли вирішується історична доля
народів, цілком природним є загострення інтересу до явищ, що становлять сенс
національного буття”1. Перше десятиліття ХХІ віку продовжує кризові часи.
Можливо, саме тому спостерігаємо розділення суспільства на ретроградів (у
розумінні спрямованих назад, до старого) і постмодерністів, які іменують себе
часто прогресистами, створюють об’єднання прогресивної молоді. Але і вони
діляться на таких, що утверджують свободу думки й її вираження, і таких, що
сконцентровують свою увагу на волюнтаризмі. Перші не гребують жодним
словом із загальнонародної скарбниці – навіть такими, що й чоловіки не всі між
собою промовлять, не те що назагал озвучать, а другі звужують свій лексичний
запас до лексики негативнооцінної. Не беремо на себе сміливість критика, але
скажемо, що у всі віки золота середина була все ж золотою, тобто забезпечувала
рівновагу між поспішністю і затягуванням рішення, терплячістю і
нетерплячістю, дієвістю і байдужістю. У ситуації змагань між мовним пуризмом
і мовно-естетичним нігілізмом перемагати має здоровий глузд, а не мода і
кон’юнктурність.
Погоджуємось, що ходульність, фразерство, двозначність, туманність,
неясність, поверховість – протипоказані справжньому журналістові. Стати
справжнім журналістом з перших років роботи неможливо. І знову ж
погоджуємось, що без праці, таланту, смаку, традиції, натхнення, самокритики,
здорового глузду і навіть професійної удачі не буде оцієї справжності.
Скористаємось з вдячністю знайденою Л.Мацько сентенцією з праці Лесі
Українки “Замітки з приводу статті “Політика і етика”, бо надто вже вона
співзвучна з нашим часом і ситуацією в розмовній та публіцистичній практиці.
Отже, Леся Українка писала: “Взагалі цікаво б знати, що думає шановний
публіцист про те, чи не час би, власне, постаратись впливовим публіцистам
ужити свого впливу до оздоровлення полемічного стилю в пресі і на трибуні?
Може б, наш український гумор обійшовся без тої нетовченої солі, що пересипає
грубо всі наші часописи, без виїмку і соціал-демократичної “Волі”. Коли наш
розум має розвиватись і йти вперед, чому наше почуття має йти назад і приймати
те, що відкинув давно наш народний гумор в своїх ліпших об’явах? Час уже
встановити виразну різницю між корчемним і публіцистично-ораторським
стилем хоч принаймні передових партій”2.
Загальновідомо, що радіо й телебачення є другими після вчителів
навчителями доброї літературної мови, своєрідними коректорами орфоепії
(вимови й акцентуації). “Освоєння громадянами, отже, й учнями, культури
мовлення в її публіцистичному вияві (а також у телевізійних і радійних жанрах –
О.Ж.) забезпечує, – пише І.Гамрецький, – окрім іншого, осягнення важливої
1
Сидоренко Н.М. Українська преса як фактор формування національної свідомості (ХІХ –
поч. ХХ ст.) // Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо. – 1992. – № 24. – С. 3.
2
Мацько Л. Формування культури мови: чинники лінгводидактичні та культурологічні //
Урок української. – 2004. – № 8-9. – С. 35.
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частини тих потреб суспільства, які пов’язані з політикою, адміністративною і
господарською практикою держави. Культура публіцистичного мовлення, її
формування – це інтегруючий (об’єднуючий) і вкрай важливий процес розумовоемоційного творення юної особистості (виділено нами – О.Ж.) в умовах школи й
поза нею”1. А тому ні в інформаційних, ні в розважальних, ні в т.зв.
інтелектуальних програмах журналіст, ведучий, редактор і т.д. не можуть
помилятися, не можуть розмовляти реґіональними варіантами мовлення, не
можуть реалізувати власні “подобається/не подобається”.
На жаль, це розуміє не кожен. А ще, “на жаль“, молодь у своїй переважній
більшості не слухає ні морально-етичних, ні літературно-мистецьких програм,
хіба що їх до цього зобов’язують батьки (що трапляється рідко) або вчителі. А
ось розважальні шоу-програми їм до смаку. І що нам показує столиця України?
Правду пише Л. Мацько: “На наш погляд, на українському телебаченні повинні
бути українські передачі та передачі іншими мовами, численна кількість
представників (носіїв? – О.Ж.) яких живе в Україні. Це демократично, порядно,
цікаво, це всіх нас збагачуватиме культурою один одного (на Чернівецькому
обласному телебаченні в цьому аспекті є цікаві приклади – О.Ж.). Але ж не має
бути кілька мов в одному реченні, як це спостерігаємо, коли одну передачу
ведуть одночасно двоє ведучих, один українською мовою, другий російською. В
результаті вони самі помиляються, збивають з літературних мовних норм один
одного і співрозмовника (як правило – “на користь“ мови російської – О.Ж.), на
якого накидаються з двома варіантами одного запитання“2. Така практика не має
жодного переконливого пояснення: ані психологічного, ані лінгвістичного, ані
культурологічного, ані… Хіба що політичне – так ми демонструємо
прихильність до мови сусідньої держави, співкомерційні глядачі якої зрозуміють
бодай половину з того, що побачать.
Актуальною проблемою молодіжних телепрограм, як і всіх творчих
інституцій, є добір кадрів, який продовжує відбуватися не лише за критерієм
фаховості і відповідності жанрові, а й за багатьма віддаленими від цього
критеріями.
Окремої уваги заслуговує проблема суспільної моралі, яку має і яку дозволяє
собі пропонувати сучасне телебачення. Дві проблеми, які тривожить пересічного
громадянина, – це патогенна і сексуальна інформація, яка вже навіть не враховує
частку доби, коли їй би не можна з’являтися. Кажуть, що ми живемо в часи
постмодернізму, а воно “хоче і вміє“ формувати відчуття “негативного сенсу
життя, в якому панують хаос, абсурд, невизначеність“3. Постає проблема
екології масмедіа в умовах практичної відсутності контролю (хіба що з боку
засновників та їх патронів) інформаційних потоків. І тут перше слово має
належати мові. Головне, щоб його почули.

1
Гамрецький І. Основа духовності учня, вчителя, нації. Розвиток культури мовлення –
найважливіша проблема // Рідна школа. – 2001. – № 5. – С. 41.
2
Мацько Л. Формування культури мовлення… – С. 35.
3
Бідзіля Ю., Тарасюк О. Патогенна інформація на сторінках всеукраїнської газети “Факты“
// Науковий вісник Ужгородського університету: Серія філології. – Ужгород, 2004. – Вип. 9. – С.
119.
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Кравченко О.В. (Київ)
ЕТИКЕТНІ ФОРМУЛИ ЗВЕРТАННЯ
В ОФІЦІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ
У статті розглядаються етикетні формули звертання, які вживаються
в офіційному спілкуванні і відповідають національно-культурним традиціям
українського суспільства; подаються рекомендації мовцям щодо
правильного використання
цих словесних формул ввічливості у
комунікативному процесі.
Сучасна людина в демократичній країні має усвідомлювати, що
досконале володіння державною мовою є головною ознакою самоповаги і
великої пошани до власного народу. Глибоке знання української мови,
вміння правильно користуватися всіма її засобами, культура усного й
писемного мовлення – показники високого інтелекту освіченої людини,
громадянина нашої країни, найкраща рекомендація для особи в її
професійній діяльності й житті. Головним у вивченні мови є усвідомлення
життєвої необхідності володіти нею, розуміння її високого статусу,
прагнення не лише пізнати мову, історію, культуру її носіїв, а й творчо
застосувати здобуті знання у повсякденному спілкуванні.
На сьогодні, як зазначає Л.І. Мацько: “Сучасне українське суспільство на
загал не відзначається високою культурою і етикою мовного спілкування ні
українською, ні російською мовами. Елітні прошарки суспільства –
інтелігенція, різночинне владне чиновництво – не тільки не переймаються
суспільними й державними проблемами мови, а часто шокують громадян
своїм суржиковим, до карикатурності звульгаризованим мовленням”1 Отже,
існує проблема підвищення культури мови, актуальною стає потреба
етикетно-мовного вдосконалення особистості.
У сучасному мовознавстві мовний етикет досліджують у своїх працях
учені: Н.Д. Бабич, М.П. Білоус, С.К. Богдан, С.Я. Єрмоленко, А.П. Коваль,
Л.І. Мацько,
Я.К. Радевич-Винницький,
В.С. Русанівський,
Н.І. Формановська та ін. Лінгвістами цей термін трактується як система
“усталених мовних зворотів, типових формул, які використовуються у
певних ситуаціях спілкування і відповідають національно-культурним
традиціям суспільства або окремого соціуму. В широкому розумінні мовний
етикет – це узвичаєні правила, норми мовної поведінки людей в обставинах
безпосереднього контактування”2. Увібравши давні національні традиції,
звичаєві приписи українців, правила мовного етикету становлять особливу
групу стереотипних, стійких форм спілкування, своєрідних кліше, що
відповідають тій чи іншій комунікативній ситуації. Мовцеві необхідно

1
2

Мацько Л.І. Мова – інтелектуальний портрет народу // Дивослово. – 2004. – № 9. – С. 3.
Українська мова. Енциклопедія. – К., 2004. – С. 362.
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правильно обирати мовні засоби і грамотно їх використовувати під час
спілкування.
У структурі мовного етикету виділяють формули, що вживаються для
встановлення комунікативного контакту між мовцями – формули звертань і
привітань; для підтримання контакту – формули вибачення, прохання,
подяки та ін.; для припинення контакту – формули прощання, побажання
тощо. Кожен мовець у певній комунікативній ситуації не створює щоразу
нової словесної форми, а може скористатися однією з можливих для
взаєморозуміння. Важливо добре засвоїти чинники, що впливають на вибір
етикетної мовної формули в конкретній мовленнєвій ситуації: тип
спілкування (офіційне і неофіційне), фактор адресата (його вік, стать і т. ін.),
комунікативні умови (місце, час, тривалість спілкування), характер взаємин
між співрозмовниками тощо. На жаль, у сучасному офіційному спілкуванні
не всі мовці, навіть освічені, досконало володіють необхідними навичками
правильного вживання етикетних мовних формул.
Метою написання статті є необхідність дослідження звертання як однієї з
найголовніших складових комунікативного процесу. Головним завданням є
спроба ознайомити з найуживанішими етикетними вербальними формулами
звертання, які функціонують в офіційному спілкуванні; систематизувати їх.
В Україні протягом століть і навіть протягом лише XX ст. реєстр слівзвертань офіційного вжитку змінювався. Українська офіційно-ділова сфера
має власну історію цього питання. У часи Київської Русі поширеними були
звертання княже, князю, дружино, людіє. За часів Запорозької Січі
вживалися звертання, подібні до звертань у родині: батьку (гетьмане,
отамане), діти мої, братове, браття. У часи УНР в офіційному вжитку
переважали звертання пане, пані, панове, рідше – добродію, добродії (із
прикметниковими означеннями – високодостойний, високоповажний,
вельмишановний). За радянських часів з мови витіснилися звертання пан,
добродій, натомість продуктивно стали функціонувати товариш,
громадянин. Сьогодні повернуто до активного вжитку звертання пане,
добродію, поряд із товаришу, і всі три слова є придатними для офіційної
комунікації. Усе залежить від мовленнєвої ситуації та індивідуальних
уподобань комунікантів. Отже, як зазначає М. Кронгауз: “Слід говорити не
про зміну одних звертань іншими, а про зміну однієї системи звертань
іншою”1.
На вибір форм звертання впливають соціальні, етичні, емоційні
особливості спілкування. Найчастіше в ролі звертань використовують ім’я
або ім’я та по батькові. На ім’я звертаються до ровесника, доброго
знайомого, а до людини, старшої за віком, посадою – на ім’я й по батькові
(Михайле, Олександро Іванівно). Проте в офіційному спілкуванні таке
звертання є ненормативним. Для того, щоб показати соціальний статус
співрозмовника,
під час звертання існують загальні іменники або

1
Кронгауз М. А. Как вас теперь называть? // Мова тоталітарного суспільства. – К., 1995. –
С. 57.
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словосполучення, у яких іменник є семантичним і граматичним центром.
Такі іменники поділяються на слова-індекси і слова-регулятиви.
Слова-індекси (лат. index, від indico – “вказую”) вказують на соціальномовленнєвий статус мовця: його вік і стать (юнак, дівчина, бабуся), посаду,
рід занять (викладач, директор, віце-президент, лікар), вчений ступінь,
звання (доктор, магістр, професор, доцент), ранг (майор, капітан,
полковник, генерал), сан (єпископ, митрополит, патріарх), титул (барон,
граф, князь).
Під час офіційного спілкування, звертаючись до співрозмовника,
потрібно бути дуже уважним, щоб не помилитись у титулуванні, званні,
інших словах-індексах, які використовуються. Важливо не лише не
применшити гідність свого партнера, а й не завищити його титул. Крім того,
необхідно знати національні особливості мовного етикету інших країн.
Наприклад, такі звання, як “доктор” чи “професор”, в інших державах
можуть означати лише належність до творчої професії. У деяких країнах
(Німеччина, Англія, Італія) титул доктор дається всім, хто має
університетську та медичну освіту. У США будь-якого викладача можуть
назвати професором, а в Австралії звертання “докторе” застосовують щодо
медиків, докторів наук, акторів, музикантів.
Слова-регулятиви (лат. regula – “правило, норма”) – це іменники
(іменникові
словосполучення),
які
регулюють
взаємини
між
співрозмовниками відповідно до мовленнєво-етикетних стандартів і норм,
прийнятих у певному суспільстві. Функція звертання у комунікативному
використанні цих слів може переважати над функцією називання (у ролі
підмета, додатка тощо). У сучасній українській мові це слова пан, добродій,
громадянин, товариш, колега, друг, брат, сестра (у породинному значенні)
та ін.
Етикетні мовні формули становлять категорію історичну, отже змінну, у
кожному суспільстві вони чітко детерміновані характером суспільних
відносин. За радянських часів з української мови вилучили словарегулятиви, пов’язані з традиційною культурою етикетних взаємин. У
словниках тієї доби слово-регулятив пан кваліфікувалось як застаріле, як
ввічлива форма звертання до офіційного представника чи громадянина
іноземної держави. У свідомості радянських людей слово пан закріпилося із
значенням гнобителя, тобто слово мало негативну конотацію. На сьогодні це
слово-регулятив позбавилося соціальної маркованості, стало офіційним,
величальним звертанням.
Як зазначає Я. Радевич-Винницький: “Слово пан в українській мові
вживається щонайменше сім століть. У цьому легко пересвідчитися, взявши
до рук, наприклад, “Материалы словаря древнерусского языка”
І.І. Срєзнєвського або “Словник староукраїнської мови ХІV-ХV ст.”. Цим
словом послуговувалися князі й бояри, гетьмани й козацька старшина. Але
вживалося воно не тільки до представників вищих соціальних верств, а й до
козаків, міщан, селян”1. Слово-регулятив пан присутнє в усіх
1

Радевич-Винницький Я. К. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2001. – С. 79.
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західнослов’янських мовах і в етикетному застосуванні є засвідченням
поваги до адресата. Звертання пане, пані, панове можуть використовуватися
самостійно, зазвичай стосовно незнайомих людей. У ролі прикладки при
слові пан виступають як власні, так і загальні іменники. Ім’я людини при
слові пан рекомендують вживати лише тоді, коли співрозмовники приблизно
одного віку і мають рівний соціальний статус. Звертатися так до поважних
осіб (міністра, народного депутата, вченого та ін.) нетактовно. Ім’я й
прізвище разом зі словом пан вживається в офіційних ситуаціях (прошу до
слова пана Миколу Жулинського), під час знайомства, в разі листування з
незнайомими або малознайомими людьми, а також у привітаннях, вітальних
адресах (Вельмишановний пане Михайле Слабошпицький!). У переліку осіб
слово пан (пані) перед кожним ім’ям і прізвищем не вживається (Пропоную
до складу редакційної колегії пана Василя Фольварочного, пана Валерія
Герасимчука, пана Анатолія Крима). Достатньо вжити перед переліком
слово пан (пані) у множині або взагалі обійтися без цього слова (Пропоную
до складу редакційної колегії (панів) Василя Фольварочного, Валерія
Герасимчука, Анатолія Крима). У різних країнах зі словами-регулятивами,
що відповідають нашому слову пан, уживаються неоднакові прикладки. Так,
поляки зазвичай додають лише ім’я (рап Jaп, рапі Jadwiga), німці, канадці,
американці – прізвище.
Ім'я та по батькові зі словом пан не поєднуються. Відомий дослідник
української етнопедагогіки професор М. Стельмахович заявляє: “Інородне,
невластиве українському етикету звертання по батькові, бо принижує жінкуматір. А в українців це не прийнято робити й, якщо вже називати батька, то
треба не забувати й про маму, тобто казати, наприклад, “син Василя і
Галини” чи “донька Миколи і Катерини”. Або не називати нікого, бо назва
одного принижує того, кого не називають, а конче мусили б назвати”1. За
невживання по батькові найпереконливішими аргументами є етичні.
Справді, вербально від батька синові чи доньці переходить прізвище й по
батькові. Від матері ж – нічого. За словами Л. Масенко, в українському
мовному середовищі тричленна формула найменування особи (ім’я, по
батькові, прізвище) нетипова.
У функції означень при словах-регулятивах пан, пані виступають
прикметники шановний, достойний, вельмишановний, високошановний,
високодостойний, високоповажний та ін.
У сучасному етикетному мовленні в ролі означення до слів з коренем пан
– найчастіше вживається прикметник шановний. Це слово функціонує також
субстантивно – як іменник називання і звернення до особи (Ви маєте рацію,
шановні!). Шановний і вельмишановний як звертання замість слова пан
використовуються у східних областях України. Проте слід зауважити, що
шановний у такому вживанні кваліфікується як застаріле й розмовне слово, а
вельмишановний в іменниковому значенні словники взагалі не фіксують. Ці
слова доцільно вживати як означення зі словами пан, добродій, колега та ін.

1

Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Дивослово. – 1998. – № 3. – С. 20.
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Прикметникові означення узгоджуються з іменниками у роді, числі й
відмінку (Шановна пані; Шановному панові; Шановні панове). При
іменниках у кличному відмінку прикметники стоять у називному відмінку
(Шановний Олексію!; Шановна Світлано!). У множині правила поєднання
прикладок з іменниками-регулятивами такі ж, як і в однині (панове офіцери,
викладачі, курсанти). Якщо аудиторія складається з різних категорій людей
(журналістів, вчених, юристів, політиків, студентів та ін.), то називати кожну
з них у зверненні немає потреби. Достатньо сказати: Шановні (дорогі,
достойні) пані і панове!
У різних країнах зі словами-регулятивами, що відповідають українському
слову пан, вживаються різні прикладки. Наприклад, у Німеччині, на відміну
від інших європейських країн, як прикладка при слові-регулятиві одночасно
вживаються слово-індекс і прізвище особи. Українською відповідна мовна
формула мала б такий вигляд: пане докторе Шульц. У Нідерландах у ролі
прикладки до слова-регулятива прізвище не вживають, а лише словаіндекси. У Франції вживання прізвища разом зі словами-регулятивами
вважається грубістю та фамільярністю. А в Польщі до слів пане, пані
додають зазвичай ім'я. У традиціях західного етикету – іменувати
заступників посадових осіб так само, як і їхніх зверхників: пане міністре,
пане ректоре тощо. До того ж, прийнято звертатися до людей за посадовою
номенклатурою навіть тоді, коли вони цю посаду вже не обіймають. До
колишніх президентів, прем’єр-міністрів, міністрів, послів звичайно
звертаються без першої складової частини “екс”: пане президенте, пане
прем’єр-міністре.
Звертання добродію, добродійко, добродії вважається давньою почесною
назвою осіб, що роблять добро для народу. Слово добродій засвідчують
пам’ятки давньоруської писемності, але в радянський час це слово було
витіснене з активного вжитку. Академік І.К. Білодід переконував, що слово
“добродій”, хоч і є в старій літературі, але в сучасній українській
літературній мові після відомих соціальних подій в історії українського
народу дістало негативний зміст: воно є зверненням у націоналістичних
колах за рубежем. Сьогодні слово добродій та похідні від нього активно
використовуються у мовленні. Як пише дослідниця історії українського
мовного етикету О. Миронюк, “це слово в мовно-етикетній функції відоме з
текстів XVI ст. і вживалося воно переважно в поєднанні з іншими словами –
“гоноративами” (лат. honor – “честь”), наприклад: Доброди єго милость
пань. З часом у таких сполученнях слова помінялися місцями і звичним
стало поєднання пан добродій”1.
Від слова пан слово добродій відрізняється більшою демократичністю.
Тому в офіційних комунікативних ситуаціях воно не вживається. Недоцільно
звертатися добродію міністре, добродію офіцере, добродійко професоре та
ін. Відроджується традиція вживання звертання добродій (добродійка) як

1
Миронюк О. М. Історія граматичних засобів вираження ввічливості в українській мові //
Мовознавство. – 1993. – № 2. – С. 55.

236

Україна – мова

прикладки до слів пан (пані): Пане добродію!; Пані добродійко!; Панове
добродії!
Під час застосування слова добродій та його похідних виникає певний
психологічний супротив мовців через значеннєву мотивованість такої форми
звертання. Деякі мовці вважають, що не завжди людина, яку іменують цим
словом, добра. Проте слід знати, що це не слово-індекс, а слово-регулятив,
воно характеризує не так адресата, як адресанта, засвідчуючи обізнаність
останнього з нормами етикету спілкування.
Товариш, товаришка, товариші, функціонуючи як звертання, у
сучасному мовному етикеті реалізує одне із своїх значень – людина,
громадянин суспільства. Первинне значення слова товариш – це
співвласник, компаньйон. В українській мові слово товариш у значенні
“співучасник, спільник, людина, рівна за соціальним становищем” відоме від
XV ст. Українське звертання товаришу було шановане на Запорозькій Січі.
У часи УНР слово товариш уживалося в значенні “заступник” (Призначити
товаришем Міністра закордонних справ А. Шептицького). У радянську
добу це слово стало одним із символів соціалістичного способу життя, його
прославляли у віршах й оспівували в піснях. Тепер слово товариш, як пише
О. Миронюк, відходить “на периферію системного поля гоноративів”1.
Функція універсального засобу називання і звернення залишилася за ним
тільки у середовищі, яке зберігає радянські традиції, серед носіїв старої
ідеології. Для більшості населення України товариш (товаришка,
товариші) означає людину, пов’язану з кимось дружбою, приятелюванням,
спільною справою тощо, тобто повернуло собі традиційну семантику.
Звертанням-синонімом до слова товариш (приятель) є слово друг. Друг,
подруга, друзі – ці слова вживаються для називання і звернення до людей,
пов’язаних дружбою, довір’ям, відданістю, прихильністю. Найуживанішим
означенням при слові друг (подруга, друзі) виступає прикметник дорогий
(Дорогий друже, дорогі друзі).
Звертання колего (лат. collega – “співурядник, помічник, товариш)
поширене у середовищі мовців старшого й середнього віку, які разом
працюють, мають однакову професію тощо. Так говорять науковці, лікарі,
педагоги. У молодіжному середовищі, зокрема студентському, слово колега
сьогодні вживається значно рідше.
Звертання громадянине (громадянко, громадяни), як зазначає Л.І. Мацько,
є суто офіційним, а в однині та в поєднанні з прізвищем, професією або
званням використовується тільки в сфері “людина – закон” (Громадянине
Кушніренко, чи визнаєте себе винним?). Крім того, громадянине є однією з
форм звертань до незнайомої людини (Громадянине, дозвольте
поцікавитися…).
Доречно зауважити, що під час звертання в процесі спілкування важливо
витримувати ти – Ви дистанцію. Первісне звертання на ти було виявом
найбільшої прихильності. Підкреслюючи ґречність, у писемному тексті
займенник Ти писали з великої літери. Традиція звертання на Ви була
1

Там само. – С. 56.
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запозичена українською мовою з кінця XIV ст. На Ви звертаються до
малознайомого (чи незнайомого) співбесідника, до старшого за віком,
посадою. Ти вживається до дітей і підлітків (до 16 років), до близьких
знайомих, до рідних і молодших за віком для вираження дружнього
ставлення. Пропозиція про взаємне звертання на “ти” має йти від старшого
за віком, вищого за статусом. Для цього можна застосувати формулу: Ви не
заперечуватимете (не проти), щоб ми перейшли на “ти”? За вікової та
статусної рівності ініціатива переходу на “ти” може належати будь-кому з
мовців.
Пошанне Ви вживається до незнайомих і малознайомих, в офіційних
ситуаціях, до рівних і старших за віком та вищих за соціальним становищем
для підкреслення ввічливого ставлення, поваги, стриманих взаємин.
Керівник і підлеглий можуть бути друзями і спілкуватися на “ти”, але в
офіційній ситуації, на конференціях, зборах, у присутності інших підлеглих
тощо їм варто звертатись один до одного на “Ви”. Фахівці з культури мови
рекомендують учителям до старшокласників звертатися на Ви, щоб
підвищити в учнів самооцінку, сформувати позитивне ставлення до
педагога.
Уживання замість пошанного Ви займенника ти належить до
антиетикетних засобів і використовується для словесного зниження статусу
співрозмовника, для образливо-емоційного впливу на нього. Проте і
несподіваний перехід з ти на Ви свідчить про напруження стосунків,
звуження їх до офіційних. Іноді такий перехід є тимчасовим – для вираження
іронічного або зневажливого ставлення до співрозмовника. У родинних
традиціях українців упродовж тривалого часу зберігалося пошанне
звертання на “Ви” до старших осіб. У минулому столітті визначний
український учений Олександр Потебня писав, що українці звертаються не
тільки до батьків, але й до старших братів і сестер на “Ви”. На “Ви”
переходили під час спілкування й куми, хоч би й були близькими родичами.
Сьогодні ці звичаї значною мірою занепали, і тепер до батька, матері, дідуся,
бабусі звертаються на “Ви” в основному лише у сільській місцевості, проте
останнім часом навіть у селі цю пошанну форму заступає звертання на ти.
Шанобливе Ви мають зараз не всі народи. Зокрема, шведи й поляки
вважають його не зовсім ввічливим. Англійці хоч і використовують у
розмовній мові Ви, проте в поетичній мові та звертанні до Бога – ти.
Нормативним на сьогодні є функціонування під час звертання форми
кличного відмінка (від 1990 р. за рішенням Орфографічної комісії Академії
наук, для номінації іменників у формі звертання вживається термін кличний
відмінок). Вона властива тільки іменникам чоловічого і жіночого роду в
однині (майоре, Анатолію, Ольго). Клична відмінкова форма існувала в
давній українській (давньоруській) і в старій українській (ХІV-ХVIII ст.)
літературній мові. В українському мовленні радянської доби кличний
відмінок дедалі помітніше витіснявся називним відмінком (для уподібнення
до російської мови, у якій немає кличної форми). Називний відмінок було
“дозволено” як один із двох варіантів звертання. Сьогодні, звертаючись до
співрозмовника, у кличному відмінку ставляться загальні іменники, у т.ч.
назви-індекси і назви-регулятиви, вжиті як окремо, так і в поєднанні (колего;
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добродійко; пане лікарю, проте у звертаннях, що складаються з двох
загальних назв, друге слово може мати й форму називного відмінка (пане
лейтенанте; пане лейтенант); особові імена і по батькові – як ужиті
окремо, так і після загальних іменників (Любове, Петре Степановичу, отче
Федоре; панно Маріє); прізвища окремо чи в поєднанні з особовими іменами
і загальними іменниками ставляться у називному відмінку (Ільченко!; пане
Ільченко!; добродію (Степане) Ільченко!; Вельмишановний пане Датчук).
В офіційному спілкуванні під час звертання до поважних осіб, які мають
високий статус, використовуються такі етикетні формули звертання: до
монархів (королів) та їхніх дружин – Ваша величносте.., Його Величність ..;
до князів монаршого двору, принців, принцес – Ваша високосте; до
аристократів – вельможний пане; до глав урядів, держав, керівників
центральних органів влади, шанованих гостей і т. ін. використовують, за
словами Л.І. Мацько, звертання у формі “широкого адресата (тобто
звертання пане + посада, звання або прізвище у кличному відмінку), а перед
цим звертанням, на знак високої поваги та пошани, додають прикметник
високоповажний, вельмишановний, високодостойний, Ваша достойносте
тощо…”1 Отже, офіційно звертатися до вищих посадових осіб потрібно,
використовуючи такі мовні формули: до Президента – Ваша
Високодостойносте Пане Президенте; Ваша Високоповажносте Пане
Президенте; до міністрів і послів – Високодостойний пане Міністре;
Шановний пане Міністре; Високодостойний пане Посол (останнє слово
ставимо в називному відмінку); Високоповажний пане Міністре;
Високоповажний пане Посол; Високоповажний пане Амбасадоре; Шановний
пане Посол. До військових, міліціонерів, пожежників та інших осіб
командного складу люди, незнайомі зі знаками розрізнення офіцерських та
генеральських звань, звертаються спрощено: пане офіцере, пане генерале.
Така мовленнєва практика неможлива у спілкуванні з представниками
церковної ієрархії. До духовних осіб належить звертатися так, як цього
вимагає сан кожної з них: до патріарха – Ваша Святосте!; до митрополита,
архієпископа – Ваше Високопреосвященство!, до єпископа – Ваше
Преосвященство тощо.
Заслуговує на увагу і вибір звертання в промовах, на різноманітних
зібраннях: зборах, мітингах, дипломатичних зустрічах, засіданнях вищих
органів державної влади, наукових конференціях тощо. Залежно від
аудиторії використовуються як офіційні звертання, так і загальновживані:
Глибокоповажні пані і панове, дорогі гості!; Високошанований голово!
Шановні колеги! Пані і панове!; Вельмишановні пані і панове!; Шановне
товариство (громадо)!; Шановна спільното!; Шановні добродії!; Шановні
колеги!; Дорогі друзі!; Преосвященні владики, чесні отці, дорогі брати і
сестри! та ін. На мітингах, вічах, зборах, зустрічах тощо промовець має
звернутися спочатку до духовних осіб (якщо вони присутні), потім до
представників влади, а тоді до решти присутніх, напр.: Всечесніші отці!
Високодостойний пане міський голово! Шановна громадо / Шановне
1

Мацько Л.І., Мацько О. М. Риторика: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2003. – С. 213.
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панство!; Шановні пані і панове! Крім того, як зазначає Н.Д. Бабич:
“Потрібно розмежовувати прикметники шановний, високошановний,
глибокошановний, вельмишановний, високоповажний, дорогий, щоб вони
були щирими і точно виражали ставлення адресанта до адресата. Так,
наприклад, під час захисту кваліфікаційної, дипломної чи магістерської
роботи звичайно говорять: Глибокошанований голово екзаменаційної комісії!
Шановні члени екзаменаційної комісії”1.
Отже, етикетне спілкування потребує високого рівня володіння
українською мовою, усвідомленості й творчої активності у використанні
мовних засобів залежно від комунікативної ситуації. Для цього належить
досконало знати етикетні мовні формули й уміти застосовувати їх у певних
мовленнєвих ситуаціях, щоб справити на адресата (аудиторію) позитивне
враження, зарекомендувати себе як високоінтелектуальну особистість.

Панасюк Л.В. (Київ)
УКРАЇНО-РОСІЙСЬКА
ДВОМОВНІСТЬ У НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ПІВНІЧНОГО
РЕГІОНУ УКРАЇНИ В 90-х рр. ХХ ст.
(за матеріалами статистики)
У статті розглядаються особливості етнолінгвістичної ситуації в
системі освіти України періоду 90-х рр. ХХ ст., наводяться та
аналізуються статистичні матеріали щодо основних тенденцій українськоросійського білінгвізму в дошкільних виховних, загальноосвітніх та вищих
навчальних закладах держави та північного регіону.
У поліетнічних державах мовна проблема завжди є одним з
конфліктогенних чинників, адже потреби державного життя вимагають
виділення якоїсь мови як мови міжнаціонального спілкування. Саме на неї
покладається головне навантаження у формуванні загальнодержавної
ідентичності, а, отже, і політичної лояльності громадян.
Нині держава намагається втілити споконвічну мету українства – надати
мові належного, державного статусу, проте, у мовному житті України
склалася ситуація, яка не задовольняє повною мірою нікого: україномовні
громадяни відчувають незадоволення тим, що реальний стан української
мови в державі не відповідає задекларованому, а росіяни та російськомовне
населення держави відчувають загрозу своїм мовним уподобанням.
Загалом мовну ситуацію в Україні можна визначити як українськоросійську двомовність – проблема, що стала результатом багатовікового
1
Культура фахового мовлення: Навч. посіб. / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ,
2005. – С. 93.
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нищення української культури на всіх щаблях суспільного життя, в освіті
зокрема, може загрожувати навіть існуванню самої держави.
Мовна проблема потрапила до уваги українських науковців одразу після
проголошення незалежності України, однак, в основному, як складова інших
проблем, як-от, етнонаціональних відносин, проблем відродження
української нації, державотворення, націєтворення, етнополітики.
Спробою осмислення загальноісторичного етнонаціонального процесу в
контексті державотворчого поступу українства як складової частини світової
історії є дослідження Вівчарика М., Падалки С., Ткаченка О., які визначають
сьогодення як кризу української культури і мови1.
Значної уваги мовній проблемі та мовній політиці в Україні надала Пірен
М.І. у праці “Етнополітичні процеси в сучасній Україні”, де особливу увагу
привертає аналіз мовної політики в Україні у 90-х рр. ХХ ст. Розглядаючи
останню декаду ХХ ст. авторка визначає ситуацію як тривожну, акцентуючи
увагу на тому, що ставлення до державної мови в ЗМІ, освіті, культурі не
стало таким, як ще має бути в державі. Визначаючи шляхи покращення такої
ситуації, М.І.Пірен зазначає, як і інші дослідники, зокрема Матвіїшин В.,
Потьомкін А., Овсюк О., що справжнє вирішення мовної проблеми можливе
лише тоді, коли культурна, наукова, освітянська, економічна і політична
еліта рішуче перейде на позиції україномовної свідомості2.
На феномені мови як одному з основних критеріїв формування
політичної культури та громадянських цінностей акцентована увага у
роботах Гриценка З. та Магрицької І. У контексті державотворення,
зазначають автори, мова може виступати і як державотворчий чинник і як
державоруйнуючий, коли представники національних меншин через мовні
обмеження вдаються до сепаратизму3.
Врублевський В., Хорошковський В., Вівчарик М. розглядають мовну
проблему в контексті творення національної ідеології, враховуючи
регіональні особливості держави, зазначаючи на необхідності врахування
прав меншин на збереження власної культури, пропонують якомога
обережніше проводити державну політику щодо запровадження української
мови у навчальних закладах, особливо на сході та півдні України4.

1
Вівчарик М.М., Падалка С.С. Україна в етнонаціональному вимірі. – К., 1999; Ткаченко О.
Шляхи мовного самоствердження і становище української мови // Українська мова. – 2005. –
№ 2.
2
Пірен М.І. Етнополітичні процеси в сучасній Україні. – К., 1999; Матвіїшин В. Українська
мова – найважливіший чинник національної духовності та соборності держави // Україна
соборна. – К., 2005. – Вип. 2. – Ч. ІІ; Українська мова: юридичний статус і проблеми
застосування // Персонал. – 2005. – № 1; Овсюк О. Поле битви – мова // Всесвіт. – 2005. – № 9.
3
Гриценко З.І. Мистецтво жити разом: світовий досвід і пошуки Україною свого
політичного обличчя. – К., 1999; Магрицкая И. Украинский язык как фактор создания
государства // Персонал. – 2005. – № 3.
4
Врублевський В.К., Хорошковський В.І. Український шлях. Начерки: геополітичне
становище України та її національні інтереси. – К., 1997; Вівчарик М. Національна ідея в
державотворчих процесах України // Незалежність України: історичні витоки та перспективи:
Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої п’ятій річниці незалежності України. –
К., 1997.
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Дослідженню взаємодії української та російської культур присвятили
увагу Лановенко О., Швалб Ю., Коваленко Л.1 На основі аналізу
соціокультурного простору пострадянської України, вони дійшли висновку,
що в державі формується нова реальність – взаємна асиміляція російської та
української культур.
До політичного аспекту мовного питання звертається Кононов І.Ф.,
визначаючи проблему двомовності як політичну домінанту, що
використовується політичними силами для захисту своїх інтересів. Автор
вважає, що одержавлення мовного життя нездатне виправити реальної
асиметрії в мовному середовищі України, вказує на регіональний характер
мовної асиметрії – зосереджуючись на сході та півдні держави,
російськомовний полюс має індустріально-урбаністичний характер2.
Демченко В., аналізуючи мовну ситуацію Півдня України, звернув увагу
на те, що державна мова залишається другою у засвоєнні, після російської як
на побутовому, так і на професійному рівнях3.
Розглядаючи мовну ситуацію в державі Нагорняк Т. дійшла висновку, що
чи не найголовнішою парадоксальною проблемою енто- та мовної політики
держави є як прагнення інтернаціоналізації всіх етноспільнот в єдиній
державі, так і намагання зберегти особливості кожної культури і мови
зокрема4.
Даниленко В., Слюсаренко А., Нестеренко Л., аналізуючи стан, проблеми
та перспективи розвитку вітчизняної освіти, визначають пріоритети
національного виховання, серед яких найголовніший – мова5.
Розглянута література дає змогу виділити чимало аспектів мовної
проблеми, визначити основні напрями пошукової діяльності науковців
держави, проте, в Україні, на жаль, відсутній систематизований аналіз
проблеми двомовності, дослідженню аналізу українсько-російського
білінгвізму в державі та освіті не надавалося достатньої уваги, що і
визначило предмет дослідження – виокремити та порівняти головні
тенденції українсько-російської двомовності у дошкільних, загальноосвітніх

1
Лановенко О.П., Швалб Ю.М. Мовні та соціокультурні чинники консолідації українського
суспільства // Українсько-російські відносини: гуманітарний вимір. – К.: НІУВР, 1998;
Коваленко Л. Україно-російські відносини як прояв вирішення національного питання українців
// Самостійна Україна. – 2004. – № LVII.
2
Кононов І.Ф. Етнос. Цінності. Комунікація (Донбас в етнокультурних координатах
України). – Луганськ: Альма-матер, 2000.
3
Демченко В. Мовно-національна характеристика півдня України (діахронічний та
синхронічний аспекти) // Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах. –
К., 1999.
4
Даниленко В., Слюсаренко А. Українська національна школа в ХХ ст.: деякі проблеми
розвитку та вивчення // Тези та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу україністів: Історія. –
Харків: Око, 1996. – Ч. 2; Нагорняк Т. Парадоксальні тенденції розвитку освіти (на прикладі
Донбасу) // Віче. – 2000. – № 6.
5
Нестеренко Л. До засадничих принципів реформування української національної школи //
Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах. – К., 1999; Даниленко В.,
Слюсаренко А. Українська національна школа в ХХ ст.: деякі проблеми розвитку та вивчення //
Тези та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу україністів: Історія. – Харків: Око, 1996. –
Ч. ІІ.
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та вищих закладах освіти України й північного регіону держави у 90-х рр.
ХХ ст.
До аналізу матеріалів статистики варто підходити обережно, тому
оперуємо в основному відсотковими показниками, що дає змогу аналізувати
основні тенденції досліджуваних процесів, порівняти регіональні та
загальнодержавні особливості на усіх рівнях освіти України та північного
регіону держави.
Потрібно відзначити, що загальна чисельність дітей, які перебували у
дошкільних виховних закладах, за період з 1991 у 1999 рр. зменшилась у 2
рази – з 2268,5 тис. чол. до 1054,9 тис. чол., натомість, частка дітей, які
виховувались українською мовою зросла з 51% у 1991 р. до 66% у 1995 р. та
76% у 1999 р., російською мовою – зменшилась з 49% у 1991 р. до 33,5% у
1995 р. та 23,5% у 1999 р.1 Загальна чисельність дітей, які виховувались
українською мовою, зменшилась з 1152,4 тис. чол. у 1991 р. до 1017,1 тис.
чол. у 1995 р. та 802тис.чол. у 1999 р., а дітей, які виховувались російською
мовою – з 1106,6 тис. чол. до 248,7 тис. чол. за 9 років, тобто у 4,5 рази.
Розподіл дітей в дошкільних закладах освіти
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У північному регіоні також спостерігається тенденція до зменшення
загальної чисельності дітей у дошкільних виховних закладах, разом з тим,
відсоток дітей, які виховувались українською мовою, збільшився з 75% у
1991 р. до 95% 1995 р. та 98,9% у 1999 р. Суттєве зростання спостерігалось у
1
Аналіз даних здійснено на основі матеріалів Державного комітету (Міністерства)
статистики України за 1992-1999 рр.: Мови виховання дітей в дошкільних закладах по
Республіці Крим та областях // Мережа та контингенти дошкільних закладів в Україні.
Бюлетень Міністерства статистики України. – К., 1992-2000. – С. 11-41.
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Сумській та Чернігівській обл.: у Сумській – 57,8% у 1991 р. до 96,6% у 1999
р.; у Чернігівській – 33,5% та 99%.
Що стосується російської мови виховання, то в північному регіоні частка
її значно знизилась – з 25% у 1991 р. до 5,3% у 1995 р. та 2,3% у 1999 р.
Найбільш суттєве скорочення відбулося також у Сумській і Чернігівській
обл.: у Сумській – з 41% до 4%; у Чернігівській – з 33,5% до 1% за період
1991-1999 років.
Розподіл дітей в дошкільних закладах освіти півночі
України за мовами
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Кількість учнів загальноосвітніх шкіл України збільшувалася до 1996 р.
(6839 тис. чол. в 1992 р., 6948 тис. чол. в 1996 р.) та різко зменшилась до
6674 тис. чол. у 1999 р.(за 1991 р. матеріали статистики відсутні)1. Кількість
учнів, які навчаються українською мовою, значно зросла – з 3518,5 тис. чол.
у 1992 р. до 4044 тис. чол. у 1995 р. та 4493 тис. чол. у 1999 р., відповідно,
частка збільшилась з 51% до 67%. Чисельність учнів, які навчалися в Україні
російською мовою, зменшилась з 3269,5 тис. чол. у 1992 р. до 2837 тис. чол.
у 1995 р. та 2119 тис. чол. у 1999 р., зменшення відсотка становило – з 48%
до 32%.

1
Аналіз даних здійснено на основі матеріалів Державного комітету (Міністерства)
статистики України за 1992-1999 рр.: Мови навчання учнів денних загальноосвітніх шкіл по
Республіці Крим, областях та м. Києву // Мережа та контингенти загальноосвітніх шкіл на
початок 1992/1993-1999/2000 навчального року на Україні. Бюлетень Міністерства статистики
України. – К., 1993-2000. – С. 2-38.
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Розподіл учнів загальноосвітніх навчальних закладів
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7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

1992-93

1993-94

1994-95

1995-96

1996-97

1997-98

1998-99

1999-00

Україна - загальний склад загальноосвітніх навчальних закладів
Загальний контингент загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Загальний контингент загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання

Аналогічна тенденція спостерігається на півночі України, де загальна
кількість дітей, які навчаються українською мовою, зросла з 736 тис. у 1992
р. до 1026 тис. у 1999–2000 рр., а частка збільшилась з 65,5% до 90,6% у
1999–2000 рр. Окремо стоять Київська обл., частка в якій найвища (з 87% у
1992 р. вона зросла до 96% у 1999–2000 рр.) та Сумська обл., де ця частка
найнижча (49% і 79,5%).
Що стосується навчання російською мовою у середніх школах, то
ситуація в північному регіоні така: чисельність учнів зменшилась у 4 рази з
1992 до 1999–2000 рр., а відсоток – з 34,5% до 9,4%. Найвища частка дітей,
які навчаються російською мовою – у Сумській обл. (у 1992 р. вона складала
51%, у 1995 р. – 37% та в 1999–2000 рр. – 20,5%), найнижча – у Київській
обл. (у 1992 р. – 13%, 1995 р. –7,9%, у 1999–2000 рр. – 4%).
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Розподіл учнів загальноосвітніх навчальних закладів
півночі України за мовами
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Суттєві зміни у впровадженні державної мови відбулися у вищих
навчальних закладах.
Внаслідок складної соціально-економічної ситуації в країні, на початку
90-х рр. помітна загальна тенденція зменшення кількості студентів, що
поступили на навчання в 1992–1994 рр. з 855,8 тис. чол. у 1992 р. до 829 тис.
чол. у 1993 р. Незважаючи на це, частка студентів, які навчаються
українською мовою, збільшилась з 37% до 44%, російською мовою –
зменшилась відповідно з 63% до 56% (за 1991 р. матеріали статистики
відсутні)1.
Аналіз матеріалів статистики за другу половину 90-х рр. ХХ ст. свідчить
про збільшення кількості студентів у навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів з
888,5 тис. чол. у 1994р. до 1210 тис. чол. у 1999 р. або на 36%.
У період з 1994 до 1999 рр. є тенденція до збільшення числа студентів,
які навчаються українською мовою з 47% до 65,5% (418 тис. чол. у 1994 р. та
794 тис. чол. у 1999 р.). Відповідно зменшувалася кількість студентів, які
навчаються російською мовою з 53% до 34,5% (з 469,8 тис. чол. до 415,9 тис.
чол.).
1
Аналіз даних здійснено на основі матеріалів Державного комітету (Міністерства)
статистики України за 1992-1999 рр.: Розподіл студентів вищих навчальних закладів за мовами
навчання по Республіці Крим і областях на початок 1992/1993-1999/2000 навчального року //
Мережа та контингенти вищих навчальних закладів на початок 1992/1993 навчального року.
Бюлетень Міністерства статистики України. – К., 1993-2000. – С. 14-32.
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Розподіл студентів вищих навчальних закладів
ІІІ–ІV рівнів України за мовами
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Частка студентів, які навчаються українською мовою у вищих
навчальних закладах ІІІ–ІV ступеня Північного регіону, також досить
висока, за 90-ті рр. вона зросла з 64% до 89%. Стабільними є відсоткові
показники Житомирської обл.: 1992 р. – 83%; 1999 р. – 89%. Найшвидше
прогресують Сумська обл. та м. Київ. У столиці на 1992 р. відсоток складав
46,7%, на 1995 р. – 67%, на 1999р. – 89%. ВНЗ Сумської обл. відстають від
інших областей регіону за максимальним відсотком, проте динаміка
зростання є найвищою: з 26,7% у 1992р. до 75% у 1999 р.
Відсоток студентів, які навчаються російською мовою, у Північному
регіоні зменшився з 36% у 1992 р. до 11% у 1999 р.
Постійно навчання російською мовою проводиться у Сумській,
Житомирській, Чернігівській обл. та в м. Києві, не постійно – у ВНЗ
Київської обл. У Сумській обл. частка навчання російською мовою
зменшилась з 73% у 1992 р. до 25% у 1999 р., у Чернігівській – з 16% до 7%,
у Житомирській – з 17% до 11%.
Потрібно відзначити деяку нелінійність мовних процесів Півночі
України, на яку, на нашу думку, впливають зміни у м. Києві. Столиця займає
окреме місце у досліджуваних процесах – найпотужніший освітянський та
науковий центр держави визначає тенденції розвитку білінгвізму у регіоні
загалом. Тому не дивно, що за темпами зменшення навчання російською
мовою Київ має найкращі показники – з 53% до 10,6%.
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Розподіл студентів вищих навчальних закладів
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Отже, розглянутий матеріал дає можливість перейти до порівняння
загальних тенденцій функціонування української та російської мов у
дошкільних виховних, середніх та вищих навчальних закладах освіти
України та Північного регіону держави.
На початку 90-х рр. державною мовою навчалося близько 60%
дошкільнят України, 51% школярів та 37% студентів. На 1995 р.
досліджувані показники збільшилися до 66%, 60% та 51% відповідно. До
кінця десятиліття тенденція до збільшення викладання державною мовою
сягнула 76% дошкільнят, 67% школярів та близько 66% студентів.
Потрібно звернути увагу на порівняно невисокі загальнодержавні
відсоткові показники, лише до кінця десятиліття ситуація покращується.
Найвищим відсотком відзначаються дошкільні заклади держави, але на тлі
катастрофічного зменшення загальної кількості дошкільнят ця тенденція
втрачає свою яскравість. Дещо меншими, але стабільнішими є тенденції
щодо впровадження викладання державною мовою у середній школі,
натомість стрімкою динамікою зростання відзначаються вищі навчальні
заклади України.
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Тенденції щодо функціонування російської мови викладання
характеризуються зворотним розвитком – загальним зменшенням
викладання на всіх щаблях освіти. Розглядаючи досліджувані процеси, слід
виділити дошкільні та вищі навчальні заклади освіти України, де
функціонування російської мови скоротилося майже вдвічі: у дошкільних
закладах з 41% у 1992 р. до 23% у 1999 р., а у вищих – з 63% до 34%
відповідно. За останню декаду ХХ ст. викладання російською мовою у
середній школі зменшилось з 48% до 32%. Також слід відзначити
найменший відсоток виховання російською мовою у дошкільних закладах та
стрімку динаміку досліджуваних процесів у вищих навчальних закладах
освіти України.
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Північний регіон України відзначається високими показниками
використання державної мови в освіті. На початку 90-х рр. 87,1%
дошкільнят, 65,4% учнів середніх закладів освіти та 63,7% студентів
навчалися українською мовою. До 1995 р. показники дещо підвищилися
(94,7%, 78,4%, 98%, відповідно), а до 1999 р стабілізувалися на рівні 98%
для дошкільних закладів, 91% середньої та 90% вищої школи Півночі.
Статистичні матеріали доводять, що, незважаючи на певні коливання,
відсоток викладання державною мовою у вищій школі Північного регіону на
початку 90-х рр. дещо менший, ніж у дошкільних та середніх закладах
освіти, проте зберігається загальна тенденція до збільшення протягом другої
половини десятиліття.
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Обсяг викладання російською мовою у Північному регіоні значно
менший, ніж у державі загалом – у дошкільних закладах 12,9%, середній
школі 34,6%, вищій – 36,2% за матеріалами статистики на 1992 р.
За останню декаду ХХ ст. ці показники значно скоротилися: у 1995р:
5,3%, 21,6% та 27,3% відповідно, у 1999: 2,3%; 9,4%, близько 10%
відповідно.
Можемо констатувати, що обсяги використання російської мови в
закладах освіти Північного регіону України скоротилися за період 1992 –
1999 рр. у 5,5 рази для дошкільних закладів, у 3,7 раза для середньоосвітніх
та в 4 рази для вищих навчальних закладів регіону. Найбільш динамічно
досліджувані процеси проходять у дошкільних закладах освіти Північного
регіону держави.
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Аналізуючи загальнодержавні процеси впровадження української мови в
освіті з аналогічними в Північному регіоні потрібно відзначити, що на початку
90-х рр. відсоток використання державної мови у дошкільних закладах освіти
Півночі перевищував загальнодержавний у 1,5 раза, у середньоосвітніх закладах
– у 1,3, а в вищих – 1,7 раза. До кінця десятиріччя ці показники дещо змінилися:
1,3 раза для дошкільних установ, середніх шкіл та вищих навчальних закладів
відповідно.
Отже, процеси впровадження української мови порівняно з аналогічними
загальнодержавними процесами в Північному регіоні уповільнюються до кінця
десятиліття, для середньої школи залишаються на тому ж рівні, а для вищої
навіть зменшуються.
Порівнюючи аналогічні тенденції щодо функціонування російської мови в
дошкільних виховних, середніх та вищих навчальних закладах освіти України та
Північного регіону держави потрібно зазначити, що в 1992 р. у дошкільних
закладах освіти півночі України російська мова використовувалась у 3 рази
менше, у середній школі – у 1,4 раза, у вищій – 1,7, ніж у державі загалом. На
середину десятиліття збільшення сягало: для дошкільних закладів освіти – 6
разів, для середньої школи - 2 рази, для вищої – 1,8 раза. Що стосується кінця
десятиліття, то різниця є ще істотнішою: для дошкільних закладів освіти – 10
разів, для середньої школи – 3,4 рази, для вищої – 3 рази.
Отже, досліджувані тенденції дають змогу визначити швидший розвиток
Півночі України (проте повільніший, ніж у Західному регіоні держави) щодо
впровадження державної мови в освіті, встановити пріоритетне місце Північного
регіону (поряд із західним) у цій сфері.
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Радевич-Винницький Я.К. (Дрогобич)
ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
ДВОМОВНОСТІ:УКРАЇНСЬКИЙ ВАРІАНТ
Розглядається двомовність як знаряддя політики лінгвоциду, асиміляції
українців і інших етнічних груп України та як засіб політики збереження й
розвитку української етнічної нації (українців України і світу) та
консолідації української політичної нації (громадян України).
Широко знана і використовувана в світі книжка «The Learning
Revolution» як один із 16 головних напрямів, що формують майбутнє,
визначає культурний націоналізм. Обґрунтовуючи цю тезу, автори книжки
Ґ. Драйден і Дж. Вос покликаються на дослідника цього явища Дж.
Найсбітта, який пише: «Що сильніше ми глобалізуємось і стаємо економічно
взаємозалежними, то більше діємо по-людськи, прагнучи підкреслити
власну окремішність, зберегти власну мову, триматися рідних коренів і
рідної культури. З економічним об’єднанням Європи німці почуватимуться
більше німцями, а французи – більше французами»1.
Мова належить до тих феноменів, без яких неможливі ні “свої особливі
цінності”, ні “чіткі етичні параметри історичного мислення”, ні буття нації
загалом. Однак чимало людей, генетично належних до української нації,
через різні історичні причини і нині є або неукраїнськомовними, або ж у
щоденному житті на своїй власній землі вимушені використовувати дві
мови, оскільки в Україні, крім української, широко функціонує мова
колишньої метрополії. Не лише тому, що тут проживає велика кількість
росіян та зросійщених представників інших національностей, а й через
тривале цілеспрямоване відчуження, точніше, відлучення українців від своєї
культури і мови, яке і нині залишається основним гальмом на шляху не
тільки мовного утвердження української державності. Однак у дослідженнях
українського етносу та його мови двомовність незрідка навіть не згадується.
В українському суспільстві, у т.ч. у його інтелектуальних верствах,
розуміння суті двомовності здебільшого вельми далеке від істини. Чимало
носіїв інерційного радянського менталітету вважають, що двомовність – це
не співвикористання мов за принципом кон’юнкції (і – і), коли, наприклад,
державний службовець зобов’язаний володіти двома мовами і
використовувати їх, а за принципом диз’юнкції (або – або), тобто «ви собі
розмовляйте по-українському», а «я буду разговаривать (в т.ч. с вами) только
по-русски». Навіть більше, доволі значний відсоток громадян України
вважає, що українськомовні зобов’язані знати російську мову, а
російськомовні українську – не зобов’язані. За даними досліджень кінця
2006 р., в Україні не володіють російською тільки 5%, а українською – 12%
1
Драйден Ґ., Вос Дж. Революція в навчанні / Перекл. з англ. М.Олійник. – Львів: Літопис,
2005. – С. 34, 75.
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населення1. Відповідно, діапазон оцінного ставлення до двомовності дуже
широкий: від цілковитого несприйняття її до кваліфікації як єдиного засобу
розв’язання всіх мовно-національних проблем суспільства. Така розбіжність
у поглядах зумовлена не лише різними ідеологічними і кон’юнктурнополітичними позиціями людей, їх недостатньою поінформованістю та
інерційними стереотипами радянської доби, а й складністю,
багатоаспектністю самого явища.
У жовтні 1969 р. в Ашхабаді відбулася перша всесоюзна конференція,
присвячена проблемам двомовності. “Більшість учасників визнала
правильною ту концепцію, згідно з якою слід розрізняти головно чотири
аспекти розгляду білінгвізму: власне лінгвістичний (з переважанням акценту
на досконалому оволодінні структурами двох мов), соціологічний
(наголошується увага на взаєморозумінні співрозмовників, що говорять
двома мовами, а також і на розумінні писемного тексту), педагогічний і
психологічний»2. Впадає у вічі відсутість у наведеному переліку двох
винятково важливих аспектів двомовності, а саме етнополітичного та
етнонаціонального. Очевидно, на це були причини якраз політичного і
національного характеру. Російсько-комуністичній імперії йшлося не
стільки про розвиток національних мов, без якого розмова про перспективи
національно-російської двомовності втрачає сенс, скільки про використання
двомовності як інструменту безконфліктного переходу від національної до
російської одномовності, до “выравнивания народностей” та “полного
обрусения”, яке ставила за мету царська Росія, почавши здійснення цього
задуму ще за два століття до епохи «розвинутого соціалізму». Розгляд
політичного аспекту двомовності неодмінно виводив би на питання про
причини, мету і способи накидання неросійським народам російської мови,
на проблему мовного колоніалізму, лінгвоциду й етноциду. А розгляд
етнонаціонального аспекту – на втрату національними мовами їх
ідіоетнічності, притлумлення потенцій саморозвитку мов, їх структурну
інтеграцію й уніфікацію під тиском російської мови та звуження функцій у
важливих для національної екзистенції сферах. Пропонована стаття має за
мету висвітлити окремі питання етнополітичного аспекту двомовності в
Україні.
Двомовність у національно-мовній політиці СРСР
Засновник більшовизму В.І.Ленін писав: пролетаріат «підтримує все, що
допомагає стиранню національних відмінностей, падінню національних
перегородок, все, що робить зв’язки між національностями тіснішими і
тіснішими, все що провадить до злиття націй»3. А його спадкоємець у
“Політичному звіті Центрального Комітету XVI з’їздові ВКП(б)” (1930 р.)
критикував “ренегата і реформіста” К.Каутського, який стверджував, що
перемога пролетарської революції в об’єднаній австро-німецькій державі
1
2

С. 6.

Див.: Вихопень Н. Якою мовою ми говоримо // Львівська газета. – 2006. – № 54. – 7 грудня.
Дешериев Ю. Предисловие // Проблемы двуязычия и многоязычия. – М.: Наука, 1972. –

3
Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу // Ленин В.И. Полное
собрание сочинений. – 5-е изд. – М.: Госуд. изд-во полит. литературы, 1961. – Т. 24. – С. 133.
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привела б до однієї спільної німецької мови і “перетворила б в німців
відсталих чеських дрібних буржуа, селян і пролетарів, яким нічого не могла
дати їх захиріла національність”. “Якщо має рацію Каутський, – риторично
запитував Й.Сталін, – чим пояснити тоді той факт, що такі порівняно
відсталі національності, як білоруси і українці, більш близькі до великорусів,
ніж чехи до німців, не обрусіли в результаті перемоги пролетарської
революції в СРСР, а, навпаки, відродились і розвинулись в самостійні нації?
<...>. Чи не ясно, що наші шановні ухильники в погоні за показним
інтернаціоналізмом попали в лапи каутськіанського соціал-шовінізму? Чи не
ясно, що, обстоюючи одну спільну мову в межах однієї держави, в межах
СРСР, вони добиваються по суті справи відновлення привілегій панівної
раніше мови, а саме великоруської мови? Де ж тут інтернаціоналізм?”1
Звичайно, Й.Сталін не забув про марксистсько-ленінську формулу
відмирання через розквіт, “яка дає можливість більшовикам брати
найнеприступніші кріпості в національному питанні”, але заперечував проти
злиття всіх націй СРСР в одну спільну великоруську націю з однією
спільною великоруською мовою в найближчий період. Аж “у період
перемоги соціалізму в світовому масштабі, коли соціалізм зміцніє і увійде в
побут, національні мови неминуче повинні злитись в одну спільну мову, яка,
звичайно, не буде ні великоруською, ні німецькою, а чимось новим”2. Як
бачимо, російська тут ще вважається однією з національних мов і перед нею
теж стоїть перспектива злиття з іншими мовами в одну спільну мову.
Однак невдовзі Й.Сталін з інтернаціоналіста перетворився на російського
патріота (це, зокрема, засвідчувало його часте вживання в розмовах з
іноземцями фрази «Мы, русские»), і “національні” (неросійські) мови почали
не “зливати”, а “наливати” російськими елементами або й цілком “виливати”
їх разом із мовцями, ілюстрацією чого слугує доля української мови та її
носіїв після погрому «українізації».
Ще на початку ХІХ ст. французький учений Д. де Трасі писав, що
всезагальна мова неможлива, як перпетуум мобіле: «Якби навіть люди цілої
землі погодилися розмовляти однією мовою, дуже скоро виявилося б, що,
вживана на тисячі різних способів, у тисячах різних країв, вона б
змінювалася і модифікувалася, даючи початок тисячам різних місцевих
діалектів, які поступово віддалялися б одні від одних»3. Нереальність і
безглуздість ідеї злиття мов ставала дедалі очевиднішою і для радянської
ідеологічної науки (кожна мова фонетично і граматично цілком
самодостатня, і їй просто не потрібні чужі елементи, як людині другий ніс чи
третя нога, а запозичена лексика і фраземіка легко адаптуються мовою, не
роблячи її іншою, прикладом чого може слугувати корейська мова, в якій до
75% становлять слова китайського походження). Згодом І.К.Білодід писав:
1
Сталін Й.В. Політичний звіт Центрального Комітету XVI з’їздові ВКП(б) // Сталін Й.В.
Питання ленінізму. Вид. десяте. – К.: Держ. вид-во політ. літератури при РНК УРСР, 1939. –
С. 394.
2
Там само. – С. 401.
3
Цит. за: Eco U. W poszukiwaniu języka uniwersalnego / Przekład W. Soliński; Przedmowa J. Le
Goff. – Gdańsk; Warszawa: Wyd-wo MARABUT; Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, 2002. – S. 346.
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«Певну плутанину в теорію й практику мовознавства внесли висловлення
про повільне перетворення мов світу в єдину мову людського суспільства.
Твердження про «злиття мов» не відповідає ні теоретичним положенням
науки про мову, ні практиці розвитку мов соціалістичних націй СРСР»1.
Виникла потреба в новій мовній політиці – побудованій на інших
теоретичних засадах.
Визнавши, що злиття мов неможливе (бо, зауважимо, мала б зливатися і
російська мова, про що говорив сам Й.В.Сталін), радянська наука, не кажучи
вже про ідеологію та політику, аж ніяк не відмовилася від думки про злиття
націй. «Марксизм-ленінізм відкрито проголошує, що сучасне людство в
остаточному висліді прийде до комунізму, на вищому ступені якого
відбудеться злиття націй в одну сім’ю»2. Хіба не писав В.Ленін про
підтримку пролетаріатом стирання національних відмінностей, падіння
національних перегородок, усього, що веде до злиття націй! Але як стерти ці
відмінності, домогтися падіння національних «перегородок», не здолавши
найважливіші з них – мовні? Отож стару російську ідею лінгвоциду треба
було модифікувати, надавши їй пристойнішого і легкотравнішого вигляду:
«злиття мов можна розуміти як продовження і поглиблення процесу
зближення і злиття культур»3. Оскільки культури народів СРСР були
«соціалістичними за змістом, але національними за формою», то цю
формулу переглянули. «В умовах соціалізму зміст духовного життя народів,
його національні форми дедалі більше інтернаціоналізуються, розширюється
сфера дії інтернаціональних форм»4, «сприйняття національного тепер
здійснюється крізь призму нашої спільності, нашої соціалістичної
спорідненості»5, а тому не мають рації ті, хто вважає, що «національне –
душа інтернаціонального, його основа», а ще більше ті, які, захищаючи
національну самобутність, тим самим проповідують паралелізм у розвитку
національних форм і заперечують їх зближення. «По суті, це свідомий або
несвідомий захист помилкової тези про вічність націй»6. Адже В.Ленін
писав, що пролетаріат «не береться відстояти національний розвиток кожної
нації, а, навпаки, застерігає маси від таких ілюзій…»7 Отже, неросійські
нації та народності СРСР не повинні плекати ілюзій щодо своїх мов, а їхні
митці мають думати «не стільки про потреби своєї нації, скільки про
задоволення запитів усіх народів»8.
Позаяк національна культура і мова нерозривно пов’язані, то треба було
внести корективи і в тлумачення мови, її прикмет та функцій. Насамперед
релятивізувалося поняття «рідна мова». «…За всієї своєї звичності й
1
Білодід І.К. Методологічні питання мовознавства // Методологічні питання мовознавства.
– К.: Наукова думка, 1966. – С. 7.
2
Взаимоотношение развития национальных языков и национальных культур. – М.: Наука,
1980. – С. 22.
3
Там само. – С. 24.
4
Там само. – С. 301.
5
Там само. – С. 302.
6
Там само. – С. 303.
7
Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу… – С. 133.
8
Взаимоотношение развития национальных языков … – С. 309.
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буденності позначення «рідна мова» не є термінологічним, до того ж воно
недостатньо чітке і ясне. Часто ототожнюють рідну мову індивіда з його
першою мовою, яка справді дуже тісно пов’язана з усім його життям і
діяльністю, позаяк служила основним засобом пізнання світу, системи його
відношень, процесів і явищ, з її допомогою встановлювалися форми
спілкування і співжиття, вираження думок і почуттів. Однак нерідкі і такі
випадки, коли рідною мовою вважається мова, вивчена не першою, не в
дитинстві, а в пізнішому віці»1, – стверджував київський дослідник
двомовності Ю.А.Жлуктенко. Але відмовлятися від цього терміна не можна
було, бо, по-перше, концепт «рідна мова» належав до того ж ряду, що й
концепти «рідна країна», «рідна держава», «рідна партія» і т.д., по-друге,
позбавлення російської мови статусу рідної викликало б обурення серед
величезної маси росіян, а по-третє, і найважливіше, в перспективі ця мова
мала стати рідною для всієї «нової історичної спільності – радянського
народу». Уже тоді в СРСР було 13 мільйонів неросіян, які визнали рідною
російську мову, а підручники з російської мови для неросійських шкіл мали
назву «Родная речь». Отож ідеологи і вчені пішли іншим шляхом –
модифікували саме поняття рідної мови, а заодно і поняття двомовності.
Термін «рідна мова» – вельми умовний, – стверджував Ю.Д.Дешерієв; люди
можуть мати і дві рідні мови. Тому «ми пропонуємо називати гадану
предковічну мову («предполагаемый исконный язык») первинною рідною
мовою, а мову, якою вони історично пізніше оволоділи, називати вторинною
рідною мовою»2. Водночас стверджувалося і таке: «Буквально розуміючи
положення про розквіт мов, не можна ставити питання про безмежне
розширення соціальних функцій усіх літературних мов»3. Звідси попередній
висновок: «У цих умовах величезного значення набуває проблема
двомовності, де другою мовою слугує мова міжнаціонального спілкування»4,
– і висновок остаточний: «перетворення російської мови на спільну мову
народів СРСР»5. Попри слова щодо наукової неспроможності тверджень про
асиміляцію мов і культур в умовах зрілого соціалізму, про те, що зближення
не зачіпає істотних сторін національної специфіки мови, що «навіть
близькоспоріднені мови (наприклад, російська й українська, абхазька й
абазинська та ін.) розвивалися і продовжують розвиватися, збільшуючи
розбіжності («расхождения») в основному», Ю.Д.Дешерієв, як і менш
реномовані радянські вчені, теоретично обґрунтовував процес остаточного
утвердження російської мови як основної, а в перспективі й єдиної мови
нової історичної спільності – радянського народу. Забезпечити здійснення
цього процесу мали механізми двомовності.
Не забували радянські вчені говорити і про гуманістичні аспекти
двомовності, точніше, про переваги її соціалістичного варіанту. Це «в
1
Жлуктенко Ю.А. Лингвистические аспекты двуязычия. – К.: Изд. объед. «Вища школа».
Изд-во при Киевском госуд. ун-те, 1974. – С. 41.
2
Взаимоотношение развития национальных языков… – С. 20, 21, підрядн.
3
Там само. – С. 18.
4
Там само. – С. 23.
5
Там само. – С. 25.
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умовах капіталізму люди в и м у ш е н і вивчати другу мову під тиском
політичного і громадського механізму капіталізму» (sic!), а в
соціалістичному суспільстві вивчення відбувається «в умовах свобо д и у
виборі мови спілкування за зростання ролі бажання самих трудящих знати
ще одну або декілька мов, крім рідної»1. Авторів таких тверджень не
бентежив той факт, що «свободою» вивчати другу мову чомусь переважно
користувалися тільки ті, для яких рідними були національні мови, а не
російська. Не заглиблювалися вони і в природу «спонукальних мотивів
об’єктивних умов», які виявляли «визначальний вплив на вибір батьками
мови виховання і мови навчання» їхніх дітей. Об’єктивний аналіз цих
«об’єктивних умов» показав би, що відбувався керований процес
денаціоналізації і російщення «інородців», «нацменів», а призначенням
теорії двомовності, крім іншого, було надавати цим процесам пристойного
для світової громадськості вигляду. До слова, у всіх теоретичних працях, де
порушувалися питання двомовності, йшлося тільки про національноросійську двомовність і навіть не згадувалася двомовність російськонаціональна. Це цілком зрозуміло. Двомовним є переважно населення з
нижчим статусом у державі. Якщо, наприклад, у середньовічній арабській
Іспанії ті самі особи говорили арабською в громадських закладах, школах
тощо, а романською в сімейному житті, то цими білінгвами було місцеве
романське населення, а не араби2.
Російська мова, якою отримав розвиток марксизм доби імперіалізму
(В.І.Ленін) та побудови соціалізму в одній окремій країні (Й.В.Сталін), мала
статус міжнаціональної, а всі інші були просто національними. Поняття
“двох рідних мов” стало частиною теорії “гармонійної двомовності”. Мовна
політика, що ґрунтувалася на цій “теорії”, мала таку ж мету, яку ставили
перед собою російські царі, – повне зросійщення інородців шляхом, як казав
В.Ленін, «перемелювання націй». Російська імперія не могла не брати до
уваги негативного мовного досвіду колишньої Османської імперії, у якій не
було обов’язкового вивчення турецької мови, та Австрійської монархії, про
яку Адольф Гітлер писав: “Щоб серйозно почати і завершити боротьбу за
єдність цієї держави (Австрії. – Я. Р.-В.), залишалося лише вести
наполегливу і нещадну політику централізації. Для цього треба було,
передовсім, принципово ввести єдину державну мову. Цим було б
підкреслено хоч би принцип формальної належності до єдиної держави, а
адміністративним органам було б дано в руки технічний засіб, без якого
єдина держава загалом існувати не може. Лише так могла бути створена
можливість через школу виховати впродовж тривалого часу традиції
державної єдності. Звичайно, цього не можна було досягнути впродовж 10
або 20 років. Тут потрібні сторіччя. У питаннях колонізації вирішують не
швидкість і натиск, а наполегливість і довгий період”3. Невідомо, чи був
1

Там само. – С. 88.
Див.: Фролова О.Б. Некоторые проблемы взаимодействия арабо-андалусской и испанской
культур в трудах современных исследователей // Iberika. Культура народов Пиренейского
полуострова в ХХ в. – Л.: Наука, 1989. – С. 61.
3
Гітлер А. Моя боротьба. – Б. м., 2000. – Ч. І. – С. 64-65.
2
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знайомий Й.Сталін та наступні вожді СРСР з цими лінгвополітичними
розмислами майбутнього фюрера третього Рейху, але «наполегливу і
нещадну політику централізації» вони проводили й єдину державну мову
вводили теж наполегливо і нещадно.
Робилося це, однак, не з тевтонською відвертістю і тупою
прямолінійністю, а з використанням марксистсько-ленінської діалектики.
Стверджувалося, що СРСР неухильно дотримується тези В.І.Леніна про
непотрібність обов’язкової державної мови. «В соціалістичній країні немає
мов державних і недержавних, забезпечена їх повна рівноправність і вільний
розвиток», – переконував І.К.Білодід1. Главі українських соціолінгвістів
чомусь не спадало на думку, що німих держав не буває: держава як
соціальна структура водночас є і комунікативною структурою, інакше не
зможе виконувати своїх внутрішніх і зовнішніх функцій. Російськобільшовицька влада теж не говорила про державність російської мови, але
добре розуміла її значення. Тому 1938 р. була прийнята Постанова про
обов’язкове вивчення російської мови, і ніхто її не скасовував до самого
кінця існування СРСР.
Говорилося, про небувалий розквіт «130 рівноправних» мов СРСР, а
водночас і про те, що «єдино в російській мові набули широкого
віддзеркалення основні процеси розвитку матеріальної і духовної культури
народів СРСР» (тобто тільки вона в повному обсязі виконує кумулятивну
функцію) та що «наша країна ніколи не ставила і не ставить завдання
вирівнювання рівня розвитку всіх мов народів СРСР, вирівнювання
виконуваних ними суспільних функцій»2. Отже, кожному своє, а тому
пильно вистежували і негайно засуджували те, що «іноді перебільшене
значення надається втіленню національного в мовному житті і
функціонуванні радянської національної державності»3. Впадає у вічі, що
національне мовне життя за небезпечною значущістю ставилося не лише
поряд із національною державністю, а навіть перед нею.
Двомовність як знаряддя політики лінгвоциду
Двомовність у СРСР не була, як, скажімо, у Бельгії, політикою
забезпечення національних прав людини, гармонізації стосунків між різними
етномовними спільнотами, а формою поступової ліквідації мов підлеглих
народів. Вона розглядалася як перехідний етап до російської одномовності.
Про це відверто писали вчені, які мали за мету теоретично обґрунтувати цей
процес: Ю.Д.Дешерієв, Т.М. Гаріпов, В.А.Аврорін та ін. Останній,
наприклад, стверджував, що «є всі підстави вважати двомовність лише
перехідним моментом, лише більш або менш тривалим минущим етапом
розвитку мовної ситуації, що у житті кожної мови колись виникав, і,
можливо, не один раз, але в кінцевому підсумку неуникненно приреченій на
остаточне усунення»4. В.Аврорін доводив, що «соціальна вартість
1

Білодід І.К. Розвиток мов соціалістичних націй СРСР. – К.: Наукова думка, 1967. – С. 38.
Взаимоотношение развития национальных языков… – С. 7, 18, 19.
Там само. – С. 284.
4
Аврорин В.А. Проблема изучения функциональной стороны языка (К вопросу о предмете
социолингвистики). – Л.: Наука, 1975. – С. 136.
2
3
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двомовності дедалі більше і більше зростає, особливо в соціалістичних
країнах», підтримуючи думку А.І.Холмогорова, що «в соціалістичній
державі двомовність не провадить ні до розчинення однієї мови в іншій, ні
до панування однієї над іншою, ні до русифікації, ні до денаціоналізації».
Отож усі вигадки антикомуністів про трагічну долю всіх мов СРСР, крім
російської, “грубо спотворюють реальну дійсність”1. Проте трохи пізніше, в
добу «перебудови», навіть журнал «Коммунист» (1988. – № 15. – С. 63)
відзначав, що від 1926 до 1979 р. у СРСР «зникли, перестали існувати
десятки (конкретно – 93. – Я.Р.-В.) етнічних груп». За В.Авроріним,
проблема не у відмові від рідних мов, а в “розумному розподілі сфер
використання між мовами, що взаємодіють. Так, наприклад, для грузинів,
вірменів, азербайджанців, латишів, литовців та більшості інших великих
(«крупних») націй, які мають багаті традиції у всіх сферах національної
культури, проблема розподілу сфер розв’язується порівняно просто – рідна
мова здатна обслуговувати всі сфери, крім міжнаціонального спілкування, а
в цій останній, але надзвичайно важливій в наших умовах сфері діє друга
(російська) мова»2. Звертає на себе увагу те, що в переліку «крупних» націй
СРСР немає ні української, ні білоруської, значно «крупніших» за
перелічені. А І.К.Білодід писав: «Саме в радянський період українська
літературна мова досягла рівня найбільш високорозвинених мов світу. Вона
стала знаряддям широких суспільних зв’язків, здатним задовольнити всі
зрослі вимоги і потреби багатоманітної мовної практики українського
народу в усіх сферах його життя»3. Чого ж тоді на території УРСР
міжнаціональною мовою, бодай в обмеженому обсязі, не могла слугувати
українська? Чому, наприклад, поляки Львівщини з румунами Буковини чи
угорцями Закарпаття мали спілкуватися російською, а не мовою своєї
республіки? Виявляється, аби цього не було, українська мова у
“національних” школах УРСР – польських, румунських (молдавських),
угорських – не вивчалася, а той же І.Білодід констатував: «Посилюється
роль російської мови – мови міжнаціонального спілкування народів
СРСР…»4 Отож посилення російської мови в ситуації насильно
запровадженої російсько-національної двомовності (насправді курсу на
російську одномовність) була знаряддям ліквідації іноетнічно-української
(польсько, – угорсько, – молдавсько, – татарсько-української та ін.)
двомовності в Україні. Двомовність насильницька стала засобом боротьби з
двомовністю природною. Це теж послаблювало позиції української мови,
знижувало її престиж, зменшувало кількість носіїв.
Вартий уваги і такий факт. У ІІ пол. 80-х років минулого століття тон
праць, у яких ішлося про становище і перспективи розвитку мов народів
СРСР, помітно змінився у бік від тоталітарного. «Розглядаючи проблему
прогнозування мовного розвитку в СРСР на найближчі 40 – 50 років, ми не
можемо виходити з концепції зближення мов, злиття мов, створення мовного
1

Там само. – С. 136.
Аврорин В.А. Проблема изучения… – С. 137.
Білодід І.К. Розвиток мов соціалістичних націй СРСР… – С. 54.
4
Білодід І.К. Методологічні проблеми сучасного мовознавства… – С. 8.
2
3
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союзу як концепції великої соціальної значущості і результативності. <...>.
Ось чому життєво важливим для мовного життя народів СРСР є найбільш
доцільне розв’язання проблеми функціонування, розвитку і поширення
національно-російської двомовності в сучасних умовах і в найближчому
майбутньому»1. Уже буцімто не йшлося про зближення мов, хоч воно
відбувалося, ні про мовний союз, який насправді існував, ні про єдину мову
комуністичного майбутнього, на яку ще недавно претендувала російська.
Залишилася остання надія – національно-російська двомовність.
Про неї не забули і нинішні адепти політики зросійщення України. «Є в
Україні мовна політика! – констатує Віталій Радчук. – Вона добре продумана
і всеохопна, а головне – аморальна і злочинна. Суть її в назві мововбивство.
Означена стратегія – хай тіньова, а проте офіційна – розглядає насаджування
чужої мови і двомовності як ефективне знаряддя упокорення і поневолення
народу, як засіб перетворити гордого співучого працелюба і безстрашного
виборювача свободи – козака в німе і слухняне бидло»2.
Двомовність у контексті демографічної політики
І в царські, і в радянські часи політиці лінгвоциду, отже, й етноциду
слугувала демографічна політика. 1742 р. у Києві на 20 тис. мешканців було
лише 129 росіян – «великоросійських торгових людей», в інших поселеннях
Правобережжя – ще менше або й зовсім не було. Проте вже 1753 р. з
Московщини було переміщено 40 тис. селян, яким безоплатно роздавали
землі понад Дністром. 1781 р. прибуло ще 50 тис. переселенців з
Московщини. Катерина ІІ у 1762 і 1763 видала два маніфести про іноземну
колонізацію України: вербувалися німці, серби, болгари, молдавани, греки.
Іноземцям давали по 60 десятин землі, звільняли на 30 років від податків,
надавали всілякі пільги, зокрема право купувати кріпаків, яке переходило на
нащадків. Українці ж були зобов’язані давати гужовий транспорт для
перевезення своїх майбутніх поміщиків. Пізніше українців переселяли у
Сибір, Середню Азію і на Далекий Схід, де вони силою обставин ставали
двомовними, а їхні нащадки – одномовними. Оперуючи гаслами «єдності,
спільної вітчизни, єдинокровності, братерства» тощо, царська Росія
проводила політику «вирівнювання народностей», про яку О.Герцен писав:
«Наш уряд, не люблячи чистих національностей, завжди намагався
змішувати і тасувати їх як лишень можна. Роз’єднані племена бувають
сумирніші, і, видно, урядовий шлунок зручніше переварює змішану кров, в
ній менше гострості»3. Але особливо інтенсивне перемішування народів як
засіб етноциду практикувалося в СРСР. Тільки у 1934 р. у виморені голодом
села східних областей України було переселено 240 тис. сімей з Росії. Це
називалося «допрісєлєніє»4. Нині іноетнічні групи становлять понад 20%
населення України. Це в основному представники російського та інших
корінних народів Росії, які прибули в Україну внаслідок зовнішньої
1
Взаимовлияние и взаимообогащение языков народов СССР / Отв. ред. Ю.Д.Дешериев. –
М.: Наука, 1987. – С. 302-303.
2
Радчук В. Ділом на діло // Дзвін Севастополя. – 2003. – № 4. – Квітень.
3
Цит. за: Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація. – Мюнхен: Сучасність, 1968. – С. 33.
4
Овсієнко В. Постгеноцидна Україна // Персонал. – 2004. – № 2. – С. 15.
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міграції1. Відповідно українців переселяли з України в Сибір та інші краї
Росії і Середньої Азії. Не останньою метою було перетворення їх на росіян.
Ось характерний приклад: «Хоча мої предки жили в Бердичеві й були
вислані в Сибір як українці, у Сибіру мої предки перетворилися на росіян, і,
коли я отримував у 1947 році паспорт, то в нього записали російську
національність»2.
За післявоєнні роки кількість мігрантів у Молдавії збільшилася в 13 разів.
Виникнення невизнаної Придністровської Молдавської Республіки,
очолюваної мігрантом із Камчатки Смирновим, – прямий наслідок такої
політики. Теоретики «дружби народів – дружби мов» обґрунтовували
політику міграції в такий спосіб: «…у низці республік село залишається
фактично зовсім не охопленим міграцією (Узбецька РСР, Азербайджанська
РСР, Киргизька РСР, Таджицька РСР і Туркменська РСР – у межах 1,5 –
0,5%). Це мимоволі породжує застій у розвитку національних факторів і,
передусім, традицій та звичаїв»3. Міркування цілком прозорі: величезні
масиви мононаціонального населення підривали програму змішування
народів і творення «нової історичної спільності» – російськомовного
радянського народу, тобто росіян.
Великими тиглями, де різноетнічний матеріал переплавлявся на нижчий
пласт панівного народу, були міста. До монгольського нашестя на Русі було
приблизно 300 міст, наприкінці ХVI – початку XVII ст. в Україні міське
населення становило 16%. Але через закріпачення українських селян у
Польщі і Росії та цілеспрямовану міграцію в Україну чужого населення містá
стали неукраїнськими. Так, 1926 – 1927 рр. в Одесі проживало 45,6% росіян,
44% євреїв, 4% українців, 2,6% поляків, 1,1% німців, 2,7% інших
національностей. Трохи інакше виглядала тодішня ситуація в Миколаєві:
43,3% росіян, 28% українців, 23% євреїв, 5,6% інших національностей4. Це
давало підставу теоретикам «боротьби двох культур» стверджувати, що
українська мова – сільська, селянська, відстала, а російська – міська,
пролетарська, передова, а тому в перспективі перша має бути поглинута
другою.
У Галичині, на Буковині і Закарпатті, коли ці землі опинилися у складі
Австрійської (пізніше Австро-Угорської) монархії, міста почасти зберігали
український характер. На підросійській Україні ситуація виглядала значно
гірше, а особливо погіршилася після погрому українізації 20 – початку 30-х
рр. ХХ ст.
Одним із напрямків демографічної політики було стимулювання
змішаних шлюбів. Кожна розвинена національна культура, як і мова, є
поліваріантною. Найнижчою сходинкою варіантності є сімейна традиція.
1
Крисаченко В. Україна в демографічній взаємодії цивілізацій // Український світ. – 2006. –
Ч. 1-6. – С. 14.
2
Бердишев Г. Спогади та роздуми про «національний фактор» в академічній науці //
Персонал. – 2005. – № 10. – С. 42.
3
Взаимоотношение развития национальных языков… – С. 295.
4
Соболь П. Українофобія на терені шкільництва: 20-ті роки // Рідна школа. – 1996. – № 9. –
С. 6.
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Саме в сім’ї відбувається не лише біологічне, а й культурне оновлення
суспільства. Системи спорідненості і свояцтва є тією сіткою, яка стягує
етнос в одне ціле. У вузликах цієї сітки стоять сім’ї. Від типу організації
сім’ї та стосунків спорідненості залежить форма і площа цієї сітки, що
можна описати методами типології1. Зауважимо, що «одне ціле», поєднане
мережею родинних і свояцьких взаємин, називають «великою Родиною»,
кровно-мовною спільнотою, що нею є не лише рід, плем’я чи народність, а й
етнічна нація. До слова, в івриті немає інтернаціоналізму нація – як його
відповідники вживаються гебрайські слова із значеннями «родина», «дім
(Якова)».
Однією з причин інтенсивного винародовлення українців у ХХ ст., їх
зросійщення, крім винищення інтелігенції як свідомих носіїв історичної
пам’яті, ліквідації селянства як класу, урбанізації, зменшення української
етнічної субстанції в голодоморах, війнах, через депортації, «ленінську»
національну, соціальну, демографічну політику тощо, було також пов’язане з
цими процесами істотне послаблення сімейних зв’язків, а отже, і сімейних
культурно-мовних традицій. Як один із засобів цього послаблення
використовувалося
стимулювання
змішаних
шлюбів,
офіційно
започатковане Московією в Україні ще 1687 року («Коломацькі статті»). У
1959 р. у СРСР інтернаціональним шлюбом був кожний 10-й, у 1970 – 8-й,
1975 – майже 6-й. У 1975 р. було 15,2% дітей від таких шлюбів, у т.ч. мати –
українка 25,5%, білоруска – 31,3%, росіянка – 15,2%, інші – 11,3%2.
Змішування мало на меті прирощення російської етнічної субстанції, що
засвідчував неформальний радянський фольклор: Папа – турок, мама – грек,
а я русский человек. (Записано автором у 1962 р. у м. Трускавці від учителя
російської словесності з м. Миколаєва). Раз російська мова –
міжнаціональна, то міжнаціональні сім’ї мали бути російськомовними, а діти
– російськонаціональними.
Як же виглядає ситуація в незалежній Україні? За даними 1996 р., тут
моноетнічними були близько 58% дорослих українців (з українських сімей) і
10% росіян (з російських сімей), а 28% дорослого населення походили з
етнічно гетерогенних сімей, у т. ч. близько 19% з сімей українськоросійських. За опитуванням 2001 р. з’ясувалося, що кожен п’ятий дорослий,
який офіційно є українцем, вважає себе ще якоюсь мірою і росіянином, а з
п’ятьох громадян, що офіційно є росіянами, двоє вважають себе також і
українцями3.
Немає потреби доводити, що за радянською традицією переважна
більшість людей, які виросли у двомовних сім’ях, тяжіють до сильнішої –
російської – сторони. Якби було не так, то створення змішаних сімей влада
панівного народу не стимулювала б, не витрачала б кошти на пропаганду
1
Жлоба С. Генетычная антрапалогія як база даследавання агульнасці і ўзаємадзеяння
культур // Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim / Red. F. Czyżewski. – Lublin:
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2001. – S. 25-26.
2
Взаимоотношения развития национальных языков… – С. 45, 46.
3
Хмелько В. Из-за чего политикам удается раскалывать Украину // Вечерний Луганск. –
2006. – № 34. – 24 августа.
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дружби народів, їх спільної історії, а то й ледь не повної ідентичності.
«Збільшення міжетнічних шлюбів, – пише дослідник цієї проблеми, –
приводить до зростання чисельності соціальних груп, які «забувають» своє
етнічне коріння, пристосовуються до транснаціональної пропаганди
загальнолюдських цінностей»1. Зауважимо, однак, що «загальнолюдські
цінності» не поширюються на ідіоетнічні за своєю природою мову і
культуру, а оскільки людина не може жити поза культурою і мовою, то,
втративши своє етнічне коріння, вона пристає до мови і культури іншого
етносу, переважно державного, а тому домінантного, престижнішого.
Двомовність як політична проблема у незалежній Україні
За результатами опитування 1991 р., серед тих, хто не володів
українською мовою, прихильників державності України було менше
половини, а серед противників незалежності таких було втричі більше, ніж
серед прихильників. Висновок однозначний: «неволодіння українською
мовою є одним із найголовніших факторів негативного ставлення до
незалежності України”2. Кореляція між мововживанням і сталенням до
української державності вельми помітна і в наші дні. Тому національномовна політика відновленої Української держави постійно перебуває під
вогнем критики з різних боків. Прихильники “русскоязычия” України без
упину говорять про примусову українізацію, витіснення російської мови,
намагання трактувати її як іноземну тощо, представники національно
налаштованого політикуму та громадськості – про засилля російської мови в
Україні і, відповідно, упосліджене становище української мови, про потребу
неухильно виконувати закони держави (зокрема, дотримуватися Конституції
та Закону про мови в Україні)3, про те, що в країні проводиться політика
“відсутності мовної політики”, оскільки відсутні механізми контролю за
виконанням законів щодо мов, як і державних програм захисту української
мови. Мова, що впродовж століть була об’єктом нищення, заборон,
дифамації, розвиток якої гальмувався злочинними методами, не в змозі в
таких умовах швидко досягти конкурентоспроможного рівня, а суспільство –
позбавитися домінування колишньої імперської мови. Що більше,
ратифікувавши «Європейську хартію регіональних або меншинних мов»,
Верховна Рада України встановила перелік з 13 мов, які потребують
підтримки і захисту в Україні. Це білоруська, болгарська, гагаузька, грецька,
єврейська, кримськотатарська, молдавська, німецька, польська, російська,
румунська, словацька, угорська. Відомий мовознавець і громадський діяч
Юрій Гнаткевич пише: «Мова, якою задушили всі мови в Росії і білоруську в
Білорусі, якою витіснили українську мову з більшості українців і всіх інших
1
Зан М. Міжетнічні шлюби як індикатор етнодемографічних процесів на Закарпатті 90-х рр.
ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – Ужгород, 2005. –
Вип. 13. – С. 181.
2
Римаренко Ю.І. Національний розвій України: проблеми і перспективи. – К.: Юрінком,
1995. – С. 160.
3
Так, 79% респондентів уважають, що потрібна відповідальність за недотримання
конституційних норм щодо застосування української мови державними службовцями
(Соціолінгвістичний
моніторинг
мовою
статистики:
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матеріалів
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в Україні сущих націй, визнана в «нашій» Хартії такою, що вимирає, а тому
потребує підтримки з боку держави. <...>. З цього переліку слід насамперед
виключити російську мову, оскільки вона в нас не вмирає. Нею у нас
вбивають інші мови»1.
Слоган «дві мови – один народ», під яким ходять на вибори орієнтовані
на Росію сили, такий же облудний, як і радянське гасло «дружба народів –
дружба мов». Між мовами не буває мирного співіснування: їм властива
експансивність, потреба “живитися гумусом чужих теренів”. Адже кожна
мова – це, як писав В.Гумбольдт, об’єднана духовна енергія народу. Тому
люди, яким небайдужа доля рідної мови або ж які не позбавлені почуття, що
його називають людяністю, занепокоєні станом і перспективами української
мови. “Який вирок готує нам майбутнє? Про це неважко здогадатися,
пізнавши закони співжиття мов, для чого досить оглянутися в минуле на
широку панораму мовних процесів”2.
Виявом цієї боротьби залишається вперто продовжуване в незалежній
Україні накидання державної (офіційної) двомовності як засобу боротьби
проти української мови на користь російської. «Наполегливим
насаджуванням політики бікультуральності, двомовності в Україні відверто
демонструється реалізація програми російського етнонаціоналізму, в якому
гаряче зацікавлена Росія, здійснюючи масовану підтримку культурною,
інформаційною експансією»3. Робиться це прискореними темпами і
найрізноманітнішими засобами. Російським великодержавникам та їхній
п’ятій колоні в Україні важливо не допустити до створення критичної маси
свідомих українців, до твердого українського позиціювання «хохлів» і до
ренаціоналізації «малоросів». Самоусвідомлення людей відбувається не
лише на генетичній та етнокультурній основі, а й шляхом розширення
відчуття і розуміння єдності народу в соціально-економічній і політичній
сферах, його відмінності від інших народів, його самостійності. Мовна
роздвоєність не тільки не сприяє такому розширенню, а, навпаки, створює
різні центри притягання, які несуть у собі постійну загрозу дестабілізації,
розриву національного організму. Якщо, за даними статистичних
досліджень, на Заході України для 98% населення українська мова більш
звична, ніж російська, а на південно-східних землях українська мова більш
звична тільки для 8% людей, якщо етнічну структуру України становлять
62% моноетнічних українців, 23% – біетнічні російсько-українці, 10% –
моноетнічні росіяни і 5 % – люди інших етнічних груп4, а до того ж значна
частина моноетнічних українців належить до російськомовних, то мова не
може не бути об’єктом політичної боротьби і знаряддям маніпуляцій. Адже
мова прив’язує людей до культури і цивілізації того етносу, який її створив і
1

Гнаткевич Ю. Чи скаже своє слово Рада Європи // Нація і держава. – 2006. – 20 червня.
Радчук В. Укруслиш – мова майбутнього? (Взаємодія мов і переклад) // Урок української.
– 2006. – № 3-4. – С. 23.
3
Павлюк С. Етногенеза українців. Спроба теоретичної конструкції. – Львів: Ін-т
народознавства НАН України, 2006. – С. 26.
4
Хмелько В. Из-за чего политикам удается раскалывать Украину // Вечерний Луганск. –
2006. – № 34. – 24 августа.
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є її носієм. Політичне значення цього феномену виявилося вже в перші роки
окремого політичного життя України після розпаду СРСР. «Оскільки при
цьому (йдеться про президентські вибори 1994 р., коли розподіл голосів між
Л.Кравчуком і Л.Кучмою у регіонах найбільше залежав від кількості
українськомовних і російськомовних виборців. – Я.Р-В.) регіони значно
менше відрізнялися за своїм етнічним складом, ніж за мовним, стало
очевидним політичне значення лінгво-етнічної гетерогенності значної
частини наших громадян, а саме: відмінності в їхній етнічній
самоідентифікації (що виявляється у відповідях на питання про національну
належність) і мовах, які вони використовують у спілкуванні. В Україні ця
гетерогенність найчастіше виявляється у використанні російської мови
людьми, що за національністю називають себе українцями»1. Частка таких
російськомовних українців, за даними досліджень, зменшується дуже
повільно. А від гетерогенності українського суспільства залежать не лише
вибори, а й рівень її державної самостійності, геополітичні й економічні
орієнтації, стан кордонів, вступ до міжнародних організацій і т. ін. Фактично
козирна карта у грі, у якій розігрується майбутнє України, опинилася в руках
російськомовних українців. Це добре усвідомлюють проросійські сили в
самій Україні і за її межами, тому докладають максимум зусиль, аби
утримати її в російському мовно-інформаційному просторі, не допустити
послаблення позицій російської мови в України, зберегти, а ще краще –
примножити тут кількість російськомовних неросіян, головно українців.
У порівнянні з радянськими часами в застосуванні імперськими силами
знаряддя двомовності змінилися тільки окремі деталі, але незмінною
залишилася мета – загибель української мови, аби асимілювати її носіїв. Без
втрати українцями мови асиміляція і поглинання їх іншим етносом не може
відбутися.
Українські ліберали, зарубіжні доброзичливці і навіть окремі російські
діячі переконують, що коли українці створюватимуть своєю мовою
конкурентоспроможні культурно-мистецькі «продукти», то тим самим
доможуться того, що їхній мові нічого не загрожуватиме. На загал це
правильна думка. Але ж диявол, як відомо, ховається в деталях. Говорити
про створення у достатній кількості високоякісних художніх «продуктів» у
рамках культури і засобами мови, які декілька століть були об’єктом
заборон, нищення і препарування, та ще й конкурувати з імперськими
культурою і мовою, що слугували знаряддями лінгвоциду й етноциду,
некоректно, в усякому разі доти, доки донедавна знищувані культура й мова
не пройдуть періоду постколоніального оздоровлення за пріоритетної
підтримки держави і суспільства, доки останнє не позбудеться
постколоніальних стереотипів у ставленні до цієї культури і мови. А подруге, з українськими «продуктами», виявляється, просто неможливо вийти
на змагання. Приклад – національно найважливіша сфера ЗМІ – телебачення.
«…Я пам’ятаю, – пише проф. Володимир Панченко, – протести кількох
десятків українських артистів, які доводили, що їм тільки говорять про
1
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конкуренцію, «формат» і «якісний продукт», проте до реальної конкуренції
не допускають. Бо українське не повинно з’являтися на екранах
(виділено нами. – Я.Р.-В.)»1. Таких та подібних скарг можна навести сотні,
коли не тисячі.
Двомовність та національний мовно-інформаційний простір
Цей простір, як і інші (економічний, оборонно-стратегічний, культурний
тощо), має фундаментальне значення для розвитку суспільства і держави.
Всі ці простори, особливо інформаційний, науковий, освітній і культурний,
пов’язані з мовним простором: інформація, культура, наука країни завжди
існують, експонуються і транспортуються у формі якоїсь однієї чи кількох
мов. Мова служить також засобом захисту цих просторів від небажаної
експансії інших країн.
Двомовність суспільства ускладнює етномовну ситуацію. Друга мова
(мови) може слугувати як каналом отримання потрібної інформації, засобом
різнобічного зв’язку з іншою країною (країнами), так і інструментом
зовнішнього експансіоністського впливу з метою утримання країни в
певному політичному та економічному фарватері, дестабілізації суспільства,
дезінтеграції країни, навіть її інкорпорування. Типовий приклад – стосунки
Росії з двомовною Україною. «Викликає тривогу, – пише фахівець з питань
державного будівництва, – й інформаційний простір, який не набуває ознак
суто українського явища. Ситуація ускладнюється тим, що він фактично
поділений за політичними підставами, які в основі не зорієнтовані на
інтереси держави»2. Якщо інформаційний простір Росії, попри те, що там
проживають мільйони українців, для українського впливу фактично
закритий, то інформаційний простір України (як і всі інші «простори»)
цілковито відкритий – Україна живе наче в акваріумі або в степу,
доступному для всіх вітрів. Звичайно, що в одномовній країні
підпорядкувати інформаційний та інші простори чужій державі не вдалося б.
Є ще один аспект у проблемі національного інформаційного простору.
Кожна країна має спілкуватися зі світом. Своєї національної мови для
забезпечення інтернаціональних контактів недостатньо. Тому з давніх часів
людство використовує мови-посередники, т.зв. міжнародні мови.
Мову-посередника вибирають на «ринку» міжнародних мов, зважаючи на
її позитиви і негативи, на корисність для суспільства. Ця мова не має бути
конкуренткою національній мові, загрожувати її існуванню. У наш час
здебільшого обирають англійську мову як географічно найпоширенішу
(використовується як офіційна у 68 країнах), а головне – найінформативнішу
мову сучасності (із 1000 наукових журналів англійською виходить 760 – дані
кінця минулого століття). Отож коли українцям пропонують
використовувати для зв’язку зі світом російську мову, яка посідає за
інформативністю п’яте місце в ньому, то це означає, що ми сьогодні
програмуємо своє відставання у майбутньому, як це сталося 1036 року, коли
1
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Русь у писемності перейшла на старослов’янську мову. Ця мова за
структурою була близька до руської (давньої української), як і сучасна
російська до сучасної української. Але вона мала обмежені можливості для
отримання інформації і спілкування з іншими народами.

Аби уникнути загрози відставання й маргіналізації, Україна для
інформаційного контактування зі світом має послуговуватися насамперед
англійською мовою, звичайно, використовуючи й інші високоінформативні
мови, у т.ч. російську, і водночас розбудовувати власний національний
інформаційний простір на основі української мови. У цьому просторі мають
знайти місце також складові, експоновані мовами етнічних груп України.
Слід зважати і на той факт, що англійська мова є засобом глобалізації, яка,
попри певні позитиви, «знищує національні особливості, культуру, мови,
зрештою національний устрій, гуманітарне буття залежних (насамперед
інформаційно і технологічно) націй»1. Отже, в Україні до традиційної
інформаційно-культурної, а значить і мовно-ментальної, російської окупації
додається англомовна глобалізаційна інформаційно-культурна експансія.
Відповідаючи на цей виклик новітньої історії, Україна має використати досвід
країн із кращими мовними ситуаціями. Це означає якомога енергійніше
зміцнювати
позиції
своєї
національно-державної
мови,
водночас
використовуючи позитиви, які дає глобалізація і пов’язаність з Росією, та
нейтралізуючи негативи, породжувані тиском першої і другої.
Двомовність і перспективи реукраїнізації
Асиміляція, тобто забуття рідної мови і прийняття однієї, і тільки однієї,
культури, настає не скоріше третього покоління, але при використанні
протидіючих заходів може загалом не мати місця як завгодно довго2. З цієї
причини в Західній Україні, на відміну від південно-східних областей України,
фактично немає винародовлених і асимільованих (зросійщених, спольщених)
українців. Це означає також, що для реукраїнізації асимільованих українців
потрібен час, напевно, більший, ніж тривалість одного покоління. Не слід
вважати, що цей процес практично неможливий: денаціоналізовані українці
України живуть у реаліях своєї, української, країни, свого суспільства і держави;
у них в основному зберігся, попри деформації, національний характер; їхній
менталітет, який стійкіший за національний характер, органічно відповідає
українській мові. Проте реукраїнізація матиме більш чи менш тривалий
перехідний період із стадіями (виділені курсивом): Р → Ру → РУ → УР → Ур→
У. Остання стадія (українська одномовність) аж ніяк не означає, що мовці не
зможуть володіти російською чи будь-якою іншою мовою. Радше навпаки, адже
відома з давніх часів мудрість скільки знаєш мов, стільки разів ти людина не
втратила своєї актуальності. Йдеться тільки про те, щоб серед цих мов на
належному місці була рідна мова людини.
Двомовність як засіб збереження української етнічної нації
та консолідації української політичної нації
Перед сучасним українством стоять дві найважливіші проблеми
національного буття: 1) збереження і зміцнення української етнічної субстанції в
Україні та за її межами, де в 70 країнах проживає кожен третій етнічний
1

Бондар Ю. Поле битви – інформаційний простір // Персонал. – 2005. – № 12. – С. 31.
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании
русского языка как иностранного. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Русский язык, 1983. – С. 36.
2
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українець; 2) консолідація української політичної нації (громадян держави:
українців як її етнополітичного осердя і неукраїнців). Зрозуміло, що винятково
важлива роль тут належить українській мові. «Спільність мови актуалізує
спільність життя» (К.Stavenhagen).
Роль мови у розв’язанні таких проблем засвідчує світовий досвід. Коли
національно орієнтовані євреї обговорювали шляхи відродження свого народу,
«було вибрано саме іврит як один із найважливіших елементів консолідації
населення сучасного Ізраїлю, всесвітньої єврейської нації»1.
Через історичні причини Україна не є чисто моноетнічною країною.
Розвиваючись демократичним шляхом, вона не може, та й не відчуває потреби,
провадити політику етномовної «гомогенізації», «вирівнювання народностей»,
«плавильного котла» тощо. Це не відповідає ні менталітетові українців, ні
їхньому історичному досвідові, ні засадам української державності. Але оскільки
бути повновартісним громадянином держави, не володіючи мовою цієї держави,
неможливо, то зрозуміло, що єдиним демократичним варіантом задоволення
мовних інтересів неукраїнських етнічних груп населення України є двомовність.
Іноетнічні громадяни України, будучи політичними українцями, але етнічними
євреями, росіянами, німцями, гагаузами і т.д., повинні мати всі можливості для
вільного розвитку своїх мов в Україні. Низький відсоток володіння рідними
мовами етнічних груп України (17,6% молдаван, 30,3% болгар, 43,2% вірмен,
54,4% грузинів, 58,7% татар, 62,5% білорусів, 64,7% німців, 83% євреїв, 88,5%
греків є російськомовними2) – це наслідок політики асиміляції народів імперії,
який має бути подоланий. Водночас в Україні мають бути створені належні
умови для повноцінного оволодіння всіма етнічними групами мови своєї
Української держави, своєї політичної нації, для формування потреби
використовувати українську літературну мову в усіх сферах суспільного життя,
незалежно від ситуації спілкування3. Будь-які інші шляхи провадять до
міжетнічних протистоянь, конфліктів, розбалансованості державно-суспільного
організму.
З іншого боку, українці, які проживають – постійно чи тимчасово – за
межами України, не можуть не володіти мовами тих країн, де їм доводиться
працювати і спілкуватися. Проте аби не втратити своєї українськості, зв’язків із
місцевою українською громадою, а особливо з українським материком, вони
мають володіти рідною мовою. Як бачимо, двомовність – це не лише засіб
лінгвоциду, винародовлення, асиміляції, а й вельми позитивне явище. Тому
Українська держава має дбати про українську мову в Україні і за її межами та
про мови національних меншин України – без преференцій для жодної з них.
Тільки така політика відповідатиме інтересам українства, української етнічної та
української політичної нації і цілковито вписуватиметься у норми співжиття
цивілізованих народів.

1
Матвеев В.И. К вопросу о характере языковой ситуации в современной Украине:
динамика языкового поведения евреев и ее коррекция // Єврейська історія та культура в Україні:
Матеріали конференції (Київ, 22 – 23 листопада 1993 р.). – К.: Асоціація юдаїки України, 1994.
– С. 87.
2
http:// www.ukrstat.gov.ua/Perepis/PidsPer.html. – С. 17.
3
Єрмоленко С.Я. Соціальна престижність української мови в сучасному комунікативноінформаційному світі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства.
– К., 2006. – Т. ІХ. – С. 144.
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Сирбу М.Ф., Смирнова Т.М.
(Бендери, ПМР)
МОВА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ
САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ НАРОДУ
У статті висвітлюється становище української мови у Придністров'ї.
Наводяться приклади діяльності української діаспори на теренах
Придністров'я, її заходи з відродження й утвердження української мови.
Зв'язок між мовою і народом не є зовнішнім, він має глибоку основу в
процесах мислення і свідомості народу. Оволодіння українською мовою, як
найважливішим чинником національної самосвідомості, не лише забезпечує
комфортне існування людини в суспільстві, а й дає змогу виробити систему
загальнонародних, національно зумовлених уявлень, пізнати національний
характер, зрештою, визначає мовний тип особистості. Визначаючи це, перед
нами відкривається великий спектр проблем функціонування української
мови в Придністровському регіоні.
У Придністров'ї затверджено три державні мови, серед яких статус
державної отримала й українська мова. В окремих школах Придністров'я
українська мова впроваджується як друга офіційна мова, але є заклади, у
яких викладають усі предмети українською мовою. Саме в них навчаються
діти тих українців, які долі проживають за межами України, в Придністров'ї .
Природно, що в останні 16 років, із впровадженням української мови як
державної, українська діаспора, яка до цього часу замовчувалася, почала
прагнути відродити те, що було знищено.
Першим та найголовнішим завданням української діаспори було й є
відродження української мови, бо саме вона є частиною сутності їхнього
„Я”, частиною їхньої ментальності. Навчити рідної мови підростаюче
покоління Придністров'я означає водночас розвивати й духовні здібності. І
саме це завдання стоїть перед тими, хто обрав шлях відродження рідної
української мови на теренах Придністров'я, бо всі розуміють, що
формування національної особистості відбувається на грунті відродженого
національного менталітету, що є продуктом довготривалого історичного
розвитку.
Могутнім поштовхом для вираження національного духу стала
національно-культурна мотивація мовленнєвої поведінки української
діаспори, яка визначається належністю особистості до мовних та культурних
цінностей українства.
Отже, одним із основних консервантів, що зберігає та відтворює
українську культуру, є національна мова, яка на сьогодні деякою мірою
проходить шлях становлення. Саме мова та світогляд етнічного українця
становлять соціумні консерванти національних цінностей і вартостей, що
постійно тяжіють до свого предметного самовираження.
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Останні 10 років українці Придністров'я посильно працюють для
розвитку співробітництва й зміцнення найрізноманітніших контактів із
праматеринською землею, яка завжди була й є для них джерелом натхнення.
До того ж, вони знають, що припинення зв'язків із рідним корінням може
призвести до втрати їхньої національної ідентичності. У зв'язку з цим
активно реалізується державна цільова програма „Розвиток освіти
українською мовою”.
Українська діаспора твердо переконана, що говорити про розвиток
україністики без культурних зв'язків з українським народом – це рівнозначно
черпанню води з безджерельної криниці. Всім відомо, що українська мова і
культура по-справжньому може розвиватися лише там, де її творцем
виступає український народ. А справжніми українцями є ті, хто не прагне
ізолювати себе та своїх співвітчизників від землі батьків, від рідного слова,
рідної культури.
Задумаймося, чому деякі українці, які проживають на території
Придністров’я, так і не оволоділи українською мовою, не прагнуть
розвинути та відродити рідні серцю культурні традиції?
Звичайно тому, що їх вихідною позицією для оволодіння українською
мовою не є прагнення збагнути „що ми?...Чиї сини? Яких батьків?”
(Т.Г.Шевченко), а тому й прагнення засвоїти те мовне безмежжя, яке
відображатиме український тип особистості, відсутнє у деяких українців.
Отже, враховуючи всі ці обставини, з’ясовуємо, що мова впливає на
становлення українського менталітету, відроджує українську культуру,
традиції, бере участь у зміцненні зв’язків представників одного народу,
тобто є головним чинником у вираженні самоідентифікації українців.
Враховуючи всі вищезазначені обставини в 2003 р. у м. Бендери, де
третина його мешканців – українці, була відкрита українська гімназія, що
носить
ім’я
великого
українського
письменника,
драматурга
І.П.Котляревського й є осередком відродження української культури, мови і
традицій українства за кордоном.
„Ну що б здавалося слова?
Слова та голос. Більш нічого.
А серце б’ється – ожива.
Як їх почуєш. Знать от Бога.
І голос той, і ті слова ідуть меж люди...” (Т.Г.Шевченко)
Такі глибокі, прекрасні слова безсмертного Т.Шевченка написані
золотими буквами при вході в Бендерську українську гімназію
ім. І.П.Котляревського, що в Придністров,ї. Батьки, діти, педагоги,
представники громадськості, заходячи до навчального закладу, часто
зупиняються перед портретом Т.Шевченка, перечитують його вислів, що
відбиває дивовижну божественну природу, силу і красу українського слова.
Піднімаючись сходинками на третій поверх, ми бачимо на стінах
портрети великих українських письменників, поетів минулого та сьогодення,
а поряд цитати про мову, що западають у душу. Серед них слова великого
педагога К.Д.Ушинського із статті „Рідна мова”: „мова народу – кращий, що
ніколи не в’яне й вічно розпускається цвіт усього його духовного життя, яке
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починається далеко за межами історії. У мові одухотворяється весь народ і
вся його Батьківщина...”
Наступна цитата К.Д.Ушинського продовжує виховувати нас щирими
українцями: „Коли зникає народна мова – народу нема більше!.. Поки жива
мова народна в устах народу, до того часу живий і народ...” („Розумне,
добре, вічне”. – К., 1989. – С. 115-116).
Саме через створення культурного середовища лунає українська мова,
відроджуються національні, духовні і народні традиції, де все проникнуте
українським
духом.
Мова
виступає
як
чинник
національної
самоідентифікації українців, які тут проживають.
Педагогічний колектив, батьки наших гімназистів часто ставлять
питання: Як виховувати оцю нову генерацію придністровців, як розвинути
духовну культуру молодого покоління українців, які проживають за
кордоном? Як донести до кожного молодого серця дух українського народу
рідного краю?
Звичайно, виховувати людину насамперед можна словом, бо любов до
свого краю, свого народу неможлива без любові до рідного слова. І нам,
учителям-словесникам, надана велика можливість через українське слово,
українську літературу, культуру допомогти відчути ту любов до рідного
краю, що притупилася багато років тому, коли волею долі опинилися за
межами своєї Батьківщини. Перед нами стоїть найвідповідальніше завдання
– не тільки плекати рідну мову, культуру, а й уміти донести кожне слово,
літературний скарб у тонких барвах, тонах і красі, щоб будило дитячу душу
до праці, благородних дій і вчинків. Саме тому завдяки літературним
скарбам дитина навчається жити, справлятися з завданнями, що постають
перед ними.
Сьогодні, як справедливо вказує І. Дзюба, – „потрібне культивування
молодих поколінь української інтелігенції, бо нині сили української
інтелігенції трагічно невідповідні масштабам роботи, яка перед нею стоїть, й
історичному призначенню”.
Посилаючись на слова І.Дзюби, ми пришли до розуміння того, що
виховувати українську інтелігенцію в Придністров’ї неможливо без знання
рідної української мови. Так, творча група вчителів гімназії була розробила
програму курсів з української мови, яка вже втілюється в життя. Вивчення
української мови на курсах, які проводяться по суботах у стінах гімназії,
об'єднує людей різного віку, соціального статусу, професій. На заняттях ми
переконалися, що люди мають велике бажання знати рідну мову,
спілкуватися нею, співати пісні, відроджувати традиції українського народу,
часткою якого є українці Придністров'я.
Нагальною потребою для педагогічного колективу гімназії виявилося
питання щодо створення кафедри української філології, метою та
завданнями якої є: формування особистості в полікультурному освітньому
просторі, творчий підхід до реалізації програм з української мови та
літератури в Придністров’ї, формування у гімназистів рис громадянина,
патріота, гуманіста.
Колектив постійно знаходиться в пошуках ідей, технологій, програм, які
б допомогли розвивати рідну культуру в умовах закордонного українства.
272

Україна – мова

Ознайомившись з Концепцією української школи-родини, розробленої
групою
науковців
Інституту
українознавства
під
керівництвом
П.П. Кононенка, та розробивши власну Програму діяльності „Гімназія –
родина”, ми зрозуміли, що саме така школа відкриває широкий простір для
виховання любові до української мови, плекання рідної культури. Саме в
такій школі має виховуватися духовна основа особистості учня, мораль,
самобутність національного світовідчуття і світорозуміння.
Українці, які проживають на теренах Придністров’я, не можуть більше
допускати занепаду рідної мови. Ставлення до рідної мови є свідченням
національної свідомості і рівня культури народу, його цивілізованості.
Воістину справедливі слова О. Гончара: „Той, хто зневажливо ставиться до
рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе!”

Чемеркін С. Г. (Київ)
УКРАЇНСЬКА МОВА В ІНТЕРНЕТІ
(визначальні ознаки)
У статті розглядаються специфічні ознаки української мови в
Інтернеті на різних системно-структурних рівнях.
Сьогодні Інтернет вийшов за межі вузьких прикладних завдань його
створення, що підтверджується розширенням функцій цієї глобальної
мережі. Проникнення людини в віртуальний простір створило нові
можливості для її діяльності, але разом із тим і поставило нові проблеми, які
потребують осмислення та вирішення. Однією з головних проблем є питання
функціонування мови у віртуальному середовищі.
Українська мова в Інтернеті завдяки новим процесам, що відбуваються в
електронному просторі, набула специфічних ознак на різних системноструктурних рівнях.
Комунікативний аспект
Можливості Інтернету як засобу спілкування, які ще не знало людство,
спричинили виникнення нових психолінгвальних особливостей комунікації.
По-перше, комунікант часто може спілкуватися в мережі анонімно, що
суттєво зменшує його психологічні й соціальні ризики, а відтак в процесі
комунікації з’являється певна свобода, афективність, ненормованість. Подруге, будучи вільним у спілкуванні, комунікант вільний у виборі інших
комунікантів, він може без будь-яких соціально-психологічних наслідків
вийти з акту комунікації (так само як і увійти в нього). По-третє, оскільки
комуніканти не можуть бути інакше представлені один одному, ніж через
текст, на текст покладається особливе навантаження. Текст в Інтернеті –
репрезентант комуніканта, людини, яка за допомогою мови створює власний
образ, тому саме текст в інтернет-комунікації є одним із найвагоміших
чинників дослідження комунікації як соціально-психологічного та
лінгвістичного явища.
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Фонетика
Фонетична система української мови в Інтернеті вирізняється з-поміж
інших структурно-системних рівнів мови незначними можливостями.
Оскільки мова Інтернету – це насамперед писемний текст, тут надзвичайно
обмежені особливості усної мови, а відповідно фонетична система для мови
в Інтернеті на сучасному етапі нерелевантна. Інші засоби передачі
інформації (відео, аудіо) не настільки адаптовані для комунікації, тому на
сьогодні при розгляді системно-структурних рівнів мови в мережі ними
можна знехтувати.
Користувачі Інтернету при спілкуванні позбавлені можливості
використання паралінгвальних засобів, які становлять основну частину
комунікативного акту. Відповідно втрачаються такі можливості комунікації,
як тембр вимови, акцентуація частини фрази, дикція. Така проблема
частково компенсується використанням елементів, які перебирають на себе
ці функції. Оскільки комуніканти часто намагаються використовувати у
спілкуванні певні знаки, які передають тип відносин між звуковими
одиницями-синтагмами і становлять зв’язаний пучок значень окремих
просодичних величин1, вважаємо, що для мови в Інтернеті характерні
графічні реалізатори інтонеми. Серед таких засобів – написання частини
контексту великими літерами (Треба, щоб ти був В СЕРЕДУ!) або
використання пунктуаційних знаків, на яких покладена функція
інтонаційного виділення (три крапки, знак оклику, знак запитання) (Я в
шоці......; Білетів уже немає?????), та ін.
Графіка
Система графічних символів-емотиконів2, яка була започаткована в
англійській інтернет-комунікації, знайшла відображення й в українській
мові. Як і в багатьох мовах світу, в українській мові емотикони стали
продуктивним засобом вираження емоцій. За їхньою допомогою виражають
радість, сум, здивування (:-) – емотикон радості – Я тобі кажу, що буде
весело :-)); 8-[] – емотикон здивування – Хіба ти не вчився в КПІ? 8-[]).
Графічна реалізація емотикона теж буває різною. Комуніканти
послуговуються як повними формами цих графічних знаків (Море
тепленьке, пісок сухий, люблю таку погоду :-)), так і їх редукованими
варіантами (Я сьогодні не в формі )). Редуковані форми емотиконів є засобом
для реалізації міри явища, яке позначає емотикон. Редуплікація редукованої
форми того чи того емотикона показує міру емоційно-оцінного ставлення
одного комуніканта до іншого, його настрій та ін. Найчастіше
редуплікованим елементом є частина емотикона «рот»3 (Вона
[співробітниця] ховається від тебе ))))).
1
Николаева Т. М. Интонация сложного предложения в славянских языках. – М., 1969. –
С. 116.
2
Емотикон – графічний знак, створений за допомогою засобів клавіатури комп’ютера, який
можна прочитати, нахиливши голову вліво, і за допомогою якого в тексті передаються почуття
// Dvorak John C., Anis Nick. Dvorak’s Guide to PC Telecomunications. – Berkeley, 1990.
3
Рожанский Ф. И. Точка, точка, запятая… (эмотиконы как живая семиотическая система) //
www.dialog-21.ru/Archive/2000/Dialogue%202000-1/261.htm.
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Кількість уживаних емотиконів прямо залежить від часової відстані, яка
проходить між одним актом прийому/передачі інформації при комунікації.
Якщо така часокількість невелика (тобто спілкування відбувається в
реальному часі), то кількість використовуваних емотиконів значна, коли ж
менша – відповідно і кількість використовуваних цих графічних знаків
менша. Тобто найчастіше емотиконами послуговуються користувачі чатів,
форумів, конференцій1, меншою мірою їх застосовують ті, хто спілкується за
допомогою електронних листів, ще менше вони вживаються у інших типах
інтернет-контекстів.
За нашими спостереженнями, кількість уживаних емотиконів залежить
від спілкування представників різних соціальних груп. Так, найчастіше
вдаються до використання емотиконів користувачі підліткового віку та
молодь, інші ж звертаються до цього засобу рідше. Відрізняються і типи
емотиконів, поширені в мові тієї чи тієї соціальної групи, тому можна
стверджувати, що емотикони – соціокультурне явище.
Лексика
Лексична система української мови зазнає в Інтернеті суттєвих змін.
Особливості діалогу/полілогу впливають на мову, яка використовується в
мережі. Це призводить до того, що електронний словниковий запас
зміщується у бік використання великої кількості неологізмів (зокрема з
англійської мови), професіоналізмів (зокрема з мови комп’ютерників,
програмістів), нетрадиційних абревіатур. Надмірна кількість таких слів у
мережі робить мову Інтернету незрозумілою – велика кількість незрозумілих
термінів, непрозорість семантичного значення ускладнюють акт комунікації.
Українська мова в Інтернеті перебуває під прямим впливом американського
варіанту англійської мови (оскільки програмно-технічна база, за допомогою
якої здійснюється робота в Інтернеті взагалі й комунікація зокрема, створена
на обладнанні, в основу якого покладено англійську мову), а також під
потужним впливом російської мови (оскільки, по-перше, для частини
програмно-технічної бази мовою інтерфейсу2 є російська, а по-друге, значна
частина користувачів українських електронних ресурсів російськомовні).
Зважаючи на активні процеси, які відбуваються в інтернет-комунікації, за
кількістю нових слів, що з’являються в українській мові, саме запозичення в
галузі комп’ютерних технологій займають одне з перших місць3, основна
маса яких – англомовні терміни. Ці запозичення використовуються в
англійському написанні, бувають транслітеровані українською абеткою,
перекладаються. Нові терміни з лексикону програмістів, розробників
комп’ютерної техніки перейшли в мову користувачів комп’ютерів, а від них

1
Чат – сервіс обміну текстовими повідомленнями в режимі реального часу. Чат дозволяє
багатьом користувачам спілкуватися одночасно між собою. Форум (конференція) – сервіс
обміну текстовими повідомленнями, де повідомлення можуть передаватися не в режимі
реального часу і зберігаються на сайті довго (на відміну від чатів).
2
Інтерфейс – засоби взаємодії користувача з операційною системою комп’ютера чи
програмою.
3
Попова Н.О. Запозичення з англійської мови в лексико-семантичну систему української
мови кінця ХХ та початку ХХI століття: Автореф. дис. ... канд. філол. наук. – Харків, 2002.

275

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІ

(беручи до уваги зростання числа користувачів) – в узуорус багатьох людейносіїв української мови.
Значна частина слів уже увійшли в активний словниковий запас й
зафіксовані в лексикографічних кадастрах (наприклад, завантажувати,
файл, ноутбук). Проте більшість запозичених комп’ютерних слів-термінів
ще залишаються вузькоспеціалізованими й активно вживаними лише у
неширокому колі користувачів. Серед цих термінів назви процесів, явищ,
предметів та ін. (наприклад, утиліта «частина робочої програми»,
софтверний «той, який займається софтом – програмним забезпеченням»).
Багато слів-термінів не адаптовані до української мовної системи – вони
трапляються в написанні латинськими літерами або із неукраїнськими
формантами (найчастіше російськими та англійськими) (Треба, щоб для цих
ігор працювала загрузка («завантажування»); Мій телефон не залочений
(«не закритий для доступу»); Зроби save цієї сторінки [«Збережи цю
сторінку»]).
Запозичення виконують і соціальну функцію, оскільки репрезентують
того, хто говорить, вищим у соціальному плані, а також надають йому
статусу приналежності до тієї чи тієї обмеженої соціальної групи, яка
використовує таку лексику. Принагідно варто зазначити, що запозичення є й
елементами мовної моди, яка грає не останню роль у частотності
використання не тільки запозичених слів, але й професіоналізмів,
жаргонізмів, варваризмів та лексем із інших груп лексики.
Для лексичної системи української мови в Інтернеті характерне
використання і слів-професіоналізмів із різних галузей знань, а також
сленгових та жаргонних одиниць, арго, вульгаризмів та ін. Саме через те що
середній вік користувача Інтернетом є невеликим, мовці на електронних
сторінках послуговуються сленгом та жаргонами. Найвиразніше сленгові та
жаргонні одиниці виявляються на сторінках, де спілкування відбувається в
реальному часі. Меншою мірою – на інших типах веб-сторінок. Безперечно,
офіційні видання, інтернет-ЗМІ намагаються не використовувати специфічну
лексику на своїх сторінках, однак вона все одно проступає у різних типах
контексту.
Словотвір
Завдяки такому медіазасобові, як Інтернет, набувають поширення
англіцизми, американізми та їх деривати. Саме запозичення є базисом для
формування змін в системі словотворення української мови.
Часто іншомовні слова, потрапляючи в українську мову, поступово
адаптуються до звукової системи української мови, пристосовуючись до
правил словотворення і словозміни української мови, втрачаючи формальні
ознаки неукраїнського походження. Показовим тут є саме слово Інтернет,
яке у час, коли тільки з’явилася мережа, використовувалося в українських
текстах у англійській транслітерації – Internet. Потім це слово стали
записувати українською графікою, однак, дуже часто слово було
невідмінюваним. Сьогодні слово Інтернет – сингулятивний відмінюваний
іменник чоловічого роду, який змінюється за парадигмою іменників другої
відміни.
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На початкових етапах у запозиченнях використовуються дериваційні
моделі іншої мови. Така тенденція помічена на сайтах, де відбувається
спілкування між користувачами. Тут продуктивними є, наприклад,
словотвірні моделі російської мови (використання продуктивних для
російської мови формантів -к-, -овк- у назвах процесів (закатка (від
закатувати «записувати на компакт-диск»), тусовка). Тотожний
відповідник форманта англійської мови -ing, що позначає процес, набув
широкого поширення в українській мові в Інтернеті. У назвах процесів –
комп’ютерних, фінансових, економічних термінах – часто використовують
цей суфіксоїд (сканінг «сканування», моніторинг, банкінг), який
реалізований у словах, запозичених українською мовою раніше.
Орфографія
Загальною особливість текстів, розміщених в мережі Інтернет, є те, що
тут порівняно з іншими типами текстів значно більше помилок. Міра
кількості помилок прямо залежить від типу контексту. Уся текстова
інформація, яка міститься в мережі, виразно поділяється на дві великі групи:
до першої групи належать тексти значною мірою відредаговані й
коректовані – серед них мережеві версії книг, електронні версії газет,
журналів, різні документи; до другої групи належать непідготовлені,
спонтанні тексти, де домінує розмовний стиль. Порівняно з текстами,
представленими в традиційному вигляді (на папері, в радіо- й телеефірі), в
електронних версіях завжди значно більше помилок. Це стосується,
звичайно, спонтанних текстів, а також текстів, що проходять літературне
редагування. Наприклад, на текстову адекватність творів української
літератури, розміщених у електронних бібліотеках, впливає конвертування
тексту в електронний вигляд за допомогою машини. Як наслідок – часто на
виході з’являються на сайтах тексти з помилками1. Такі помилки виникають
через візуальну схожість різних графем, які не завжди адекватно передає
машина (зирнувщи «зирнувши», дЬвони «дзвони», jIeoн «Леон»). Крім
огріхів технічного характеру, в відредагованих текстах часто трапляються
помилки, що є результатом вживання некодифікованих форм. Проте їх
незначна кількість порівняно з непідготовленими текстами, тобто тими, які
фіксуються на сайтах, де відбувається спілкування між користувачами.
Спектр помилок тут – найрізноманітнішого характеру – як у орфограмах, що
викликають труднощі у написанні в багатьох користувачів, так і в
нескладних словах. Часто такі помилки є результатом звичайної недбалості
користувача, яка, крім усього, викликана ще й тим, що при спілкуванні в
реальному часі писемна мова передається повільніше, а тому комунікант
прагне якомога більше наблизити (у часових параметрах) цей процес до
усної мови.
Нерідко можна зустріти український текст, транслітерований
латинськими буквами (a na rahunok mowy – to narod ja wwazaju sho treba

1
Чемеркін. С. Українська класика у веб-ресурсах (творчість Івана Франка) // Культура
слова. – 2006. – Вип. 66-67. – С. 18-21.
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pysaty odnijeju mowoju [а на рахунок [щодо] мови – то, народе, я вважаю, що
треба писати однією мовою]).

Саме в діалогах та полілогах трапляється велика кількість орфографічних та
пунктуаційних помилок, тут фіксується порушення стилістичних, синтаксичних
норм, часто неадекватний порядок слів у реченні.
Проблема помилок у Інтернеті має якоюсь мірою й соціальних характер.
Адже користувачами Інтернету здебільшого є представники соціуму з високими
статками1, для яких освіченість не є релевантною ознакою. Це накладає відбиток
на мову, якою спілкуються вони в Інтернеті. Їй властива некодифікованість,
ненормативність.
Синтаксис
Інтенсивне використання англіцизмів створює нову лінгвальну ситуацію в
українській мові (як і в інших мовах у мережі), коли використання одного
терміна (оформленого за допомогою українськомовних засобів або ж будь-яких
інших) замінює цілу синтаксичну конструкцію. Така ситуація відповідає
загальній тенденції мови інтернет-комунікації до спрощення синтаксичних
конструкцій, текстової економії. Синтаксичні конструкції зазнають найбільших
змін саме при спілкуванні комунікантів між собою, тобто в розмовній мові. Для
таких типів текстів характерні короткі розмовні репліки, специфічна розмовна
синтаксична структура.
Синтаксичні особливості інших типів текстів, що розміщені в Інтернеті,
вирізняються значно менше. Тут збережені основні форми побудови речення,
характерні для кожного стилю зокрема.
В Інтернеті важливу роль відіграє гіпертекст2 як специфічна організація
електронного тексту. Здебільшого гіпертекст – це набір текстів, у яких є вузли
переходу на інші рівні текстової чи іншої інформації. Синтаксична структура
тексту, організована таким чином, дає можливість, наприклад, використовувати
одне із слів у тексті як активізатора, за допомогою якого можна отримати іншу
інформацію або перейти на іншу сторінку. Використовуючи гіпертекст, текстова
інформація може бути представлена не в лінійній послідовності, а як система
переходів, зв’язків між ними. Тобто текст можна читати в будь-якому порядку.
Стилістика
Мова Інтернету представлена усіма традиційними стилями та жанрами. Деякі
з них стали експлуатуватися значно більше саме в мережі, а відповідно набули
ознак, характерних саме для мови Інтернету. Серед таких – епістолярний жанр,
який завдяки активному використанню в мережі набув особливих ознак.
Епістолярний жанр в Інтернеті характеризується такими особливостями, як
компактність привітальних та прощальних етикетних формул в електронному
листі порівняно з традиційним, зменшення розміру самого листа. Тут набули
особливої ваги специфічні словесні формули, певна структурна організація
тексту. Оскільки зменшилася часова відстань процесу комунікації, нівелювалася
така особливість жанру, як час написання листа (чи одразу у відповідь на

1
Хто
ходить
в
Інтернет?
//
Українська
правда.
–
http://www.pravda.com.ua/news/2001/11/30/19825.htm.
2
Принцип організації інформаційно-пошукових масивів, при яких окремі інформаційні
елементи пов’язані між собою асоціативними зв’язками, що забезпечує швидкий пошук
необхідної інформації чи пошук даних.
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одержаний, чи згодом, через довший чи коротший відрізок часу) . Із зменшенням
часової відстані між листами такий процес комунікації більше тяжіє до
діалогічності, а тому комуніканти стали послуговуватися в електронних листах
емотиконами, які набули значного поширення і є релевантними ознаками
епістолярного жанру української мови в Інтернеті.
Виразних ознак у мові Інтернету набув публіцистичний стиль. Сучасні
електронні видання послуговуються лексико-стилістичними одиницями з
яскравою стилістичною маркованістю розмовного стилю. Автори публікацій
використовують некодифіковані мовні засоби – нерідко на сторінках
електронної преси з’являються інвективи. Тобто орієнтування на традиційні
засоби, призначені для емоційного впливу на читача, характерні для цього
стилю2, змінилося на використання елементів розмовного стилю, часто їх
зниженої форми.
Ще більш виразним є розмовний стиль у мережі Інтернет, адже тут
спілкування здійснюється лише за допомогою писемних текстів. У Інтернеті
усна розмовна мова має тільки писемну фіксацію. Відсутність усного варіанту
розмовного стилю в мережі спричиняється до суттєвих змін цього стилю. Саме
усність, як одна з визначальних форм розмовного стилю, в Інтернеті
«переплавляється» в писемну форму. При цьому заміщені одиниці писемного
тексту перебирають на себе функції усної мови. Відтак, очевидно, можна казати,
що писемна форма розмовного стилю в її комп’ютерному різновиді виконує такі
функції: при написанні – функцію відтворення вимови, при читанні – функцію
аудіювання. Для розмовного стилю характерне заміщення паралінгвальних
засобів комунікації емотиконами та графічними одиницями, що перебирають на
себе цю функцію. Крім того, розмовний стиль виокремлюється з-поміж інших
стилів надзвичайно великою кількістю некодифікованих мовних одиниць.
Художній стиль, багатий образною мовою, тропами, некодифікованими
мовними засобами (архаїзмами, історизмами, діалектизмами, неологізмами),
розмовними елементами3, в Інтернеті теж набуває особливих рис. Зокрема, у
сучасних прозових творах, що розміщені тільки у мережі, активно
послуговуються неологізмами, англійськими кальками, сленговими, жаргонними
формами. Менше це помітно в мові поезії та драми. Ймовірно, у першій – через
складність формальної структури, а у другій – через специфіку призначення
твору.
Інші стилі української мови в Інтернеті зазнають помітно менших змін.
Зокрема, практично не видозмінюється сакральний стиль (хіба лише жанрові
різновиди комунікації, як-от розмова з відвідувачами сайтів, пояснення
специфіки релігійних канонів). Меншою мірою трансформовані науковий та
офіційно-діловий стилі в мережі Інтернет. Орієнтація на книжну лексику, на
логічний виклад інформації, застосування класифікаційного підходу до опису
наукових об’єктів, використання абстрактних понять, формулювання дефініцій4
– загальні особливості наукового стилю – повною мірою відображені у наукових
1
2
3

292.

Стиль і час: Хрестоматія. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 205.
Мамалыга А. И. Анализ структуры публицистического текста. – К., 1992.
Художнє слово – мовний знак культури // Культура української мови. – К., 1990. – С. 207-

4
Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового
тексту. – К., 1970. – С. 44-58.
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текстах, що розміщені в Інтернеті. Із виразних ознак цього стилю можні
відзначити лише більшу прагматичність наукового тексту, що робить його
доступним ширшому колу користувачів, навіть ненауковців. А от офіційноділова інформація, для якої характерна найвища міра книжності1, в Інтернеті теж
тяжіє до розмовності. Щоправда, розмовність тут виявляється помірно.
Вихід мови Інтернету за межі Інтернету
Розвиток інформаційних технологій дав поштовх активній експлуатації
технічних засобів комунікації, основними з яких є комп’ютер, мобільний
телефон. Однаковий принцип передачі інформації за допомогою писаного тексту
як у комп’ютері, так і в мобільному телефоні (при використанні smsповідомлень), виявляє багато спільного у лінгвальних засобах передачі
повідомлень. Обмежені технічні можливості мобільного телефону порівняно з
комп’ютером спонукають користувачів до ведення діалогу за допомогою різних
нестандартних графічних знаків для відтворення певних букв, слів. До того ж
користувачі активно послуговуються транслітерацією українських слів
латинськими літерами (Wo ty tam? Yak spravy? Yak pary? Robota? [Що ти там? Як
справи? Як пари? Робота? – С.Ч.]). У цьому типі зв’язку так само
використовуються емотикони (Я їду в Польщу, мене тиждень не буде :)).
Мова Інтернету завдяки своїй популярності вийшла поза межі віртуального
простору. Тепер її елементами послуговуються користувачі в невіртуальному
середовищі. Нерідко такими елементами є ті ж таки емотикони, які
використовують у рекламному дискурсі. Природа рекламного тексту зумовлює
пошук засобів для виокремлення рекламованого продукту чи інформації про
нього2. Таким засобом і став емотикон. Асоціації, які викликає цей елемент
інтернет-комунікації, – комп’ютерні технології, молоде покоління, що
відповідно справляє маніпулятивний вплив на реципієнта3. Відома серія
вуличної соціальної реклами (Кохаймося!)) була представлена споживачам із
редукованим емотиконом сміху. Цей самий емотикон (тільки у нередукованому
вигляді) експлуатує один із мобільних операторів країни (life :)).
У процесі формування нових слів як у мережі Інтернет, так і поза нею
особливого значення набуває метафоризація як один із найпотужніших
внутрішньоструктурних процесів. Саме метафоризація вивела за межі Інтернету
велику кількість неологізмів, що стали активно експлуатуватися в мові різних
соціальних груп (завантажувати «вводити в роботу програмне забезпечення» –
завантажувати «надавати неправдиву інформацію»; меседж «повідомлення у
електронній пошті» – меседж «інформація, повідомлення»). Така ознака є ще
одним свідченням того, що українська мова в Інтернеті є активною
комунікативною системою, яка характеризується поліфункціональністю, є
важливим джерелом збагачення загальнонаціональної мови, проте це також
система, яка мало захищена від впливу деструктивних елементів. А тому
основне завдання лінгвістів полягає у тотальному вивченні цієї системи та
класифікації її явищ.

1

Бибик С. П. Офіційно-діловий стиль // Українська мова. – Opole, 1999. – С. 106-116.
Траут Дж., Ривкин С. Дифференцируйся или умирай! Выживание в эпоху убийственной
конкуренции. – СПб.: Питер, 2007.
3
Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием // www.kara-murza.ru/manipul.htm.
2
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Юкало В.Я. (Тернопіль)
МЕДИЧНА ПРОФЕСІЙНА МОВА
В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
У статті висвітлено питання еволюції медичної професійної мови,
зокрема проблеми національної термінології, процес вироблення
концептуальних засад термінотворення і терміновживання.
Для вивчення медичної професійної мови в комунікативнопрагматичному й нормативному аспектах важливо знати деталі її минулої
еволюції. Тенденція змін, виявлених у минулому, може діяти і в
найближчому майбутньому. Різні підходи до нормування літературної мови,
що мали місце в історії, досі співіснують, під впливом соціокультурних
чинників часто конкурують, що проявляється в спробах ревізії літературного
стандарту.
Таким чином, щоб зрозуміти особливості сучасної медичної професійної
мови, проаналізуємо закономірності і тенденції її розвитку, процес
вироблення концептуальних засад термінотворення і терміновживання,
вплив на еволюцію медичної професійної мови лінгвальних та
екстралінгвальних чинників.
Стрижневу частину медичної професійної мови складає медична
термінологія. Саме терміни є носіями спеціальної інформації. Тому основну
увагу буде приділено медичній термінології.
Проблему формування української медичної термінології порушували
Л.Петрух, І.Головко, Л.Полюга1, М.Пилипенко, А.Ярещенко, І.Корнейко2.
Деякі аспекти історії медичної термінології досліджували О.Тараненко3,
О.Петрова4, І.Корнейко5, Я.Ганіткевич6, Н.Глібчук7, Г.Наконечна1, Т.Панько,

1
Петрух Л., Головко І., Полюга Л. Передмова // Українсько-латинсько-анґлійський
медичний тлумачний словник: У 2 т. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. ІХ-ХІХ.
2
Пилипенко М.І., Ярещенко А.П., Корнейко І.В. До питання про відродження української
термінології та створення термінології медичної радіології // Український радіологічний
журнал. – 1994. – № 2. – С. 131-134.
3
Тараненко О. Слово до сучасного читача // Галин М. Російсько-український медичний
словник: Матеріяли до української медичної термінології. – К.: Триада, 1994. – С. III-VI.
4
Петрова О.Б. Структурно-семантична характеристика медичної термінології та народних
найменувань шкірних хвороб в українській мові: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.02 /
Харків. держ. пед. ін-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1994. – С. 9-11.
5
Корнейко І.В. Становлення термінології медичної радіології в українській мові: Автореф.
дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1996. –
С. 6-7.
6
Ганіткевич Я. Відродимо українську медичну літературу // Лікарський збірник. Нова
серія. – Львів, 1996. – Т. ІІІ. – С. 58-63.
7
Глібчук Н. Роль Олени Курило у формуванні української термінології // Український
правопис і наукова термінологія: історія, концепції та реалії сьогодення. – Львів, 1996. – С. 157160.
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І.Кочан, Г.Мацюк2, Р.Стецюк3, Т.Лепеха4, Г.Дидик-Меуш5, Н.Місник6 та ін.
Систематичне опрацювання української медичної термінології
розпочалося в ІІ пол. XІX ст. Це був час «народництва» не тільки в культурі,
а й у науці, коли всі європейські народи «націоналізовували» латинську
термінологію.
Функціонування української мови в Україні мало ще й свої особливості.
У сер. ХІХ ст. українська мова не застосовувалась у сфері наукового
спілкування (за поодиноким винятком гуманітарних наук), адже
староукраїнська літературна мова як мова науки на той час уже занепала,
вчені лікарі й лікарі-практики у науковій комунікації послуговувалися
мовами метрополій: російською, німецькою, польською, а також
французькою, латинською. Під час спілкування з простими людьми для
позначення медичних реалій вони, очевидно, вживали мінімум відомих їм
слів, які побутували на певній території (діалектизми, професіоналізми).
Отже, української медичної термінології на той час ще не існувало. Але була
потреба (чи ідея «українофілів») популяризації медичних і всяких інших
наукових знань серед народу, створення української термінології. Це
визначило напрямок і характер термінологічної праці.
На сторінках «Основи» у статті «Замђтка о русинской
терминологіи» (1861) М.Левченко висловлює думки, що, оскільки потрібні
книжки, написані мовою, зрозумілою для народу, необхідно створити й
наукову термінологію з різних ділянок знання. Автор пропонує, по-перше,
«терміни наукові складати в дусі народної мови, так, щоб згодом вони були
прийняті самим народом»; по-друге, утворювати терміни загальнозрозумілі
і, по-третє, приймати іншомовні терміни тільки легковимовні. М.Левченко
позитивно оцінює досвід чехів та поляків у цій справі і пропонує невеликий
український («русинський») термінологічний словник, у якому подає
переклад 128 наукових термінів, здебільшого інтернаціоналізмів, уживаних у
російській мові, мовою українською, напр.: алкоголь – винець; арифметика
– щотниця; алгебра – німа щотниця, німощот; атом – первень; ботаника –
рослинниця; фабрика – виробня; химія – лучба (з чеськ.); цилиндръ –

1
Наконечна Г. Термінологічна концепція Івана Верхратського // Український правопис і
наукова термінологія: історія, концепції та реалії сьогодення. – Львів, 1996. – С. 149-156;
Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія: історія і сьогодення. – Львів:
Кальварія, 1999. – 110 с.
2
Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Львів: Світ, 1994. –
216 с.
3
Стецюк Р.І. Українська кардіологічна термінологія (структурно-семантична
характеристика): Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / Запорізький держ. ун-т. –
Запоріжжя, 1998. – С. 5-6.
4
Лепеха Т.В. Лексико-семантичні та словотвірно-структурні особливості судово-медичної
термінології: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Дніпропетр. нац. ун-т. –
Дніпропетровськ, 2000. – С. 3-5.
5
Дидик-Меуш Г.М. Медична номенклатура в пам’ятках української мови ХVІ – ХVІІІ ст.:
Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2001. – 19 с.
6
Місник Н.В. Формування української медичної клінічної термінології: Автореф. дис. …
канд. філол. наук: 10.02.01 / НАН України, Інститут української мови. – К., 2002. – 20 с.
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валець; циркуль – кружало тощо . Цю ж тенденцію підтримав і
популяризував П.Єфименко в рецензії «По поводу замђтки г. Левченка»
(«Основа», 1862). П.Єфименко теж обстоює принцип «составления»
української термінології, тобто її утворення у словниках2.
Думка створити наукову термінологію на «матернімъ язиці» знайшла
прихильників і в Західній Україні. На початку 1892 р. у Львові було
організовано Наукове товариство ім. Шевченка, яке мало головним своїм
завданням «плекати та розвивати науки в українсько-руській мові». Роботу із
збирання і створення української медичної термінології розгорнула
математично-природописно-лікарська секція, що видавала «Збірник
математично-природописно-лікарської секції НТШ» (із 1897) і «Лікарський
збірник» (1898–1904).
Чимало цінних думок щодо теорії терміна було висловлено в ході
дискусій про шляхи формування української хімічної термінології.
Поштовхом став «Начерк термінольоґії хемічної» В.Левицького,
надрукований 1903 р. у «Збірнику математично-природописно-лікарської
секції НТШ». Перед автором постало завдання передати досягнення
французької та німецької хімічної наук українською мовою, відповідно
відтворивши французьку і німецьку термінологію українськими мовними
засобами. Вчений намагався задовольнити практичні потреби хімічної
науки, і водночас довести великі потенційні можливості української мови,
показати її здатність до творення назв найскладніших наукових понять.
В.Левицький стояв на народницьких позиціях: термін мав бути
зрозумілий для людей без вищої освіти, легкий для запам’ятовування, а тому
мав «будуватися» з національних складників – українських коренів, суфіксів,
префіксів. Напр.: Ferrum – желізо, Aurum – золото, Kalium – потас,
acidum – квас, валентність – вартісність тощо. В.Левицький показав, що
українська мова має не менший запас словотворчих засобів для передавання
наукових понять, ніж будь-яка інша.
Терміносистема В.Левицького функціонувала в науковому й освітньому
житті Галичини протягом кількох десятиліть, фіксують ці терміни й основні
українські медичні словники 20-х рр. ХХ ст.
За народну термінологію у фізиці виступав Іван Пулюй, у ботаніці – Іван
Верхратський, у хімії також Іван Кандяк і Роман Цегельський. Їхні погляди
на термінологію для середини ХІХ – початку ХХ ст., часу «народництва» в
культурі та науці, не були випадковими. Вчені прагнули створити
термінологію, зрозумілу кожній простій, малоосвіченій людині без
додаткового тлумачення. Таким чином, українська медична термінологія
переживала процеси, що вливалися в річище загальноєвропейського
термінотворення.
Цілком іншої думки щодо доцільності «кування» наукової термінології
на рідномовній основі дотримувалися такі члени НТШ, як Іван
Горбачевський, Степан Рудницький, Микола Вікул тощо.
1
2

151.

Москаленко А.А. Нарис історії української лексикографії. – К.: Рад. школа, 1961. – С. 102.
Горецький П.Й. Історія української лексикографії. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – С. 150-
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У статті-рецензії «Уваги о термінольоґії хемічній» (1905) на «Начерк»
В.Левицького І.Горбачевський аргументовано доводить, що весь розвиток
світової науки спрямований на вироблення термінології, єдиної для всіх
народів. Якщо В.Левицький, не відкидаючи міжнародну хімічну
термінологію, все-таки орієнтувався на народну мову, то І.Горбачевський
наполягав, що слід віддати перевагу лексичним запозиченням
інтернаціоналізмів, «міжнародній термінології». На думку вченого,
українська наука мала прийняти міжнародні назви, звичайно, у власній
транслітерації.
Відповідно до своєї концепції термінотворення І.Горбачевський
висловлює конкретні міркування про окремі хімічні терміни В.Левицького.
Зокрема, він відкидає побутові терміни на зразок квас, кисняк, замінюючи їх
відповідно на кислота, оксіл (оксид); вважає зайвими новотвори
воднекисень, родень, безводник, що виникли як результат структурного
калькування інтернаціоналізмів гідросіль, радикал, ангідрид.
У 40-х рр. ХХ ст. І.Горбачевський розвиває свої погляди на хімічну
термінологію, вже не ставиться різко негативно до термінології, створеної на
українськомовному ґрунті. У статті «Теперішній стан української
номенклатури неорганічної хемії» (Ляйпціг, 1947) вчений зазначає, що
народна терміносистема тепер струнка, між термінами є логічні зв’язки, і
тому її можна з однаковим успіхом використовувати як в освіті, так і в науці.
Він пише: «Протягом останніх кільканадцяти літ… народна номенклатура…
зблизилася до міжнародної… Можна сподіватися, що в українській хемії
прийдуть до вживання обидві системи: народна та міжнародна – так, як і в
інших народів»1.
На початок ХХ ст. припадає також утворення наукових товариств у Києві
(1913) та Луганську (1918), що працювали над виробленням української
медичної термінології.
Таким чином, у ІІ пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. відбувалося накопичення
термінологічного матеріалу, закладалися теоретичні основи медичної
термінології.
У цей час у медичній галузі починає формуватися сфера наукового
спілкування: з’являються науково-популярні книжки, журнали, збірники
наукових праць. Так, першими науково-популярними виданнями,
присвяченими профілактиці та лікуванню різних захворювань, були книжки
Степана Носа «Про хвороби і як їм запомогти» (Київ, 1874) та «Ліки
своєнародні, з домашнього обиходу і в картинах життя» (Київ, 1875), Ми-ча
(очевидно, Опанаса Михалевича) «Про обкладки (дифтерит)» (1881),
М.Федоровського «Про дифтерит, або обкладки» (1882), М.Троцького «Про
холеру» (1875), Модеста Левицького «Короста, або чухачка», «Сибирська
язва» (Київ, 1901), «Селянські знахори та баби-шептухи» (Київ, 1901),
«Лікарський порадник» (СПб., 1913), Євгена Озаркевича «Недуги пошестні»
(Львів, 1912) та ін. Перший медичний журнал українською мовою
1
Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Львів: Світ, 1994. –
С. 106-108.
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«Здоровлє» почав виходити 1912 р. у Львові. Першим українськомовним
часописом у Центральній і Східній Україні, що містив популярні медичні
статті, був місячник «Життя і знання», який видавали в Полтаві з 1913 р.1
Медичні науково-практичні праці українською мовою (суто науковим
стилем) вперше почали друкувати «Лікарський збірник» НТШ у Львові
(1898-1904), «Записки Українського наукового товариства в Києві» (1908) та
«Збірник медичної секції Українського наукового товариства в Києві» (19101918).
Крім того, медична термінологія тоді ж мігрує з наукового в інші стилі –
розмовний і художній (літературна творчість Модеста Левицького).
Новим поштовхом до розвитку української медичної термінології стало
повалення російського царизму та недовготривалий період відновлення
української державності. Тоді українська мова набула статусу державної, що
стало передумовою її запровадження у всі сфери спілкування, у т.ч. у
наукову й офіційно-ділову, проведення широкої цілеспрямованої
термінологічної праці. За ці роки видано дев’ять медичних словників.
Координацію роботи з уніфікації термінології здійснює Інститут
української наукової мови Академії наук (ІУНМ), заснований 1921 р.
Головою Інституту був академік Агатангел Кримський. ІУНМ поставив на
науковий ґрунт справу розбудови загальноукраїнської термінології. В ІУНМ
працювало 6 відділів. У природничому відділі діяла медична секція.
Працівники ІУНМ термінологічну працю базували на таких головних
принципах: 1) термінологія має бути народною; 2) у разі відсутності
готового терміна в народній мові треба створити його з власномовних
морфем; 3) якщо новостворений термін був цілком непридатний, то наукову
назву запозичали з мови-джерела; 4) термін має бути легкозрозумілий – мати
прозору внутрішню форму; 5) назва поняття має бути точна й однозначна;
6) термін має бути гнучкий (пластичний) – придатний для творення похідних
термінів; 7) термін має бути доброзвучний і економний2.
У 20-х – на поч. 30-х рр. ХХ ст. значно розширюється сфера
функціонування української мови в медичній науці та освіті. Українською
мовою видаються десятки оригінальних та перекладні підручники з
медицини. Тоді ж були засновані та виходили українські наукові медичні
журнали, численні науково-популярні місячники, бюлетені та газети.
Наукові медичні установи вперше починають друкувати українською мовою
свої матеріали.
Отже, у термінотворенні вчені в цей час орієнтувалися на національний
характер терміносистем. Так, наприклад, Олена Курило вважала, що в
наукових розвідках треба здебільшого обмежитися міжнародною
термінологією, цілком доступною й зрозумілою тим, хто читатиме ці
розвідки, «але як виходити з того, що термінологія переважно для школи має
бути, то педагогічний принцип має бути один із головних». Цим принципом
1
Плющ В. Медичні журнали // Енциклопедія українознавства. – Перевидання в Україні. –
Львів, 1996. – Т. 4. – С. 1510.
2
Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія: історія і сьогодення. – Львів:
Кальварія, 1999. – С. 22-24.
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вона керувалася під час створення «Російсько-українського словничка
медичної терминольоґії» (Київ, 1918), який призначався для шкільного
вжитку, редагування словника «Nomina anatomica ucrainica» (Київ, 1925).
Перекладаючи російські слова, вчена намагалася використовувати лексеми,
побудовані з власне українського мовного матеріалу: рос. артерия – укр.
б’ючка, б’ючиця; барабанная перепонка – плінка, тарабанчик; радужная
оболочка – веселкова оболонка; желудочек сердца – комірка серця; роды –
родиво, поліг, злоги; сознание – тямок, тямління; кисть руки – кетяг,
китиця тощо. Деякі такі терміни, зафіксовані в словничку О.Курило,
усталились. Напр. гомілка, волокно, повіка, рухомий нерв, дихання, шлунок,
зір, легені, сухожилля, тім’я, тканина та ін. Нечисленні іншомовні слова
(лімфа, капіляри, аорта, анатомія) подано серед українських синонімів1.
Значний вплив на розвиток української медичної термінології цього часу
мали концептуальні засади, на яких ґрунтувався «Російсько-український
медичний словник» д-ра мед. Мартирія Галина, переглянутий і остаточно
впорядкований редакційною комісією під головуванням професора
медичного факультету Київського державного українського університету
Овксентія Корчака-Чепурківського2 і «Медичний латинсько-український
словник» д-ра мед. М.Галина, виданий «Спілкою українських лікарів в
Чехословаччині» за редакцією проф. д-ра мед. Б.Матюшенка і д-ра
В.Наливайка3. На засадах термінологічної концепції М.Галина і редакторів
його словників базувалася більшість лексикографічних медичних праць
20-х рр., у т. ч. «Медичний російсько-український словник» В.Ф.Кисільова4,
певною мірою підсумкове видання того часу.
Свої погляди на проблему нормування мови медицини, формування
медичної термінології М.Галин та редактори його словників виразили у
передмовах5.
Ідеал термінологічної системи М.Галин бачить у греко-латинській
«термінолоґії патолоґічній», яка розвивалася й удосконалювалася з часів
Гіппократа, була зразком для творення національних терміносистем різних
європейських народів. Це латинськомовна «наукова термінолоґія», що

1
Глібчук Н. Роль Олени Курило у формуванні української термінології // Український
правопис і наукова термінологія: історія, концепції та реалії сьогодення. – Львів, 1996. – С. 157160.
2
Галин М. Російсько-український медичний словник: Матеріяли до української медичної
термінолоґії. – 1-ше вид. – К., 1920. – ХVІІІ+144 с.; Те саме: Російсько-український медичний
словник: Матеріяли до української медичної термінології. – К.: Триада, 1994. – ХХVІ+186 с.
3
Галин М. Медичний латинсько-український словник / Під ред. Б.Матюшенка,
В.Наливайка. – Прага, 1926. – ХІІ+304 с.
4
Кисільов В.Ф. Медичний російсько-український словник. – [Харків]: Державне вид-во
України, 1928. – 142 с.
5
Корчак-Чепурківський О. Від Редакційної комісії; Галин М. Передмова // Галин М.
Російсько-український медичний словник: Матеріяли до української медичної термінології. –
К.: Триада, 1994. – С. VІІ-ХІ, ХІІ-ХХІІ; Матюшенко Б. Передмова редакції; Галин М.
Передмова автора // Галин М. Медичний латинсько-український словник / Під ред.
Б.Матюшенка, В.Наливайка. – Прага, 1926. – С. ІІІ-VІ, VІІ-ХІІ.
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«панує тільки по медичних школах і стала інтернаціональною»1. «Головний
ґрунт і наукова вартість цієї системи полягають у тому, що одним стислим
словом визначається як саму хворобу, так і місце її осідку, або гістолоґічноморфолоґічну структуру хороби, коли справа торкається хороб шкіри і
новоутворів, або, як що мова йде про хороби бактерійного походження, то й
спричинників хороби», – пише М.Галин2. Для засвоєння широким загалом,
популяризації медичних знань серед слов’янських народів ця термінологія
не підходить, у першу чергу через її недоступність, незрозумілість. Вчений
обґрунтовує потребу орієнтуватися в нормуванні мови медицини на
науково-популярний і науково-навчальний стиль, застосовувати терміни
мотивовані, зрозумілі для людини без спеціальної медичної освіти. «Тому
що узагальнити шкільну наукову, себто греко-латинську медичну
термінологію в її оріґіналі неможливо, особливо поміж нероманських
народів, – вказує М.Галин, – то звідси виникла потреба й необхідність
наблизити її до загального розуміння, себто виникла потреба в перекладах
наукової греко-латинської медичної термінолоґії на властиву народові
мову»3.
У цьому він орієнтується на німецький досвід: «Перид у цьому повели
німці. За останні 20 років ними надруковано декілька медичних латинськонімецьких словників. Звичайно, що й в німецькій народній мові, як і в мовах
инших народів, бракує відповідних слів, та німці не спиняються перед
утворенням неолоґізмів, а там де й це не надається, то перекладають греколатинський термін тлумаченням його змісту. Вони не жахаються того, що
багатоскладний неолоґізм приймає иноді довжелезний і незграбний вигляд,
як ось, напр.: Rьckenmarksseitenstrangbindegewebsentartung…»4
Методологічною основою концепції М.Галина є думка, що «українська
народня медична термінолоґія» має багато споріднених рис із греколатинською: «Мимохіть спадає на думку, що український нарід йшов в
утворенню своєї медичної термінолоґії тим же шляхом, що й греко-латинці, і
зберіг її ще з давніх часів свого вільного національного життя, відколи вона
заховується в його мові і до тепер»5.
За М.Галиним, у народній мові існує системність у номінуванні хвороб,
як-от:
1) ціла низка «народніх термінів для хороб осередніх оруддь і тканин, на
ґрунті запалу їх», що закінчуються на -иця, напр.: пропасниця, підвійниця,
трясовиця, мот(и)лиця, жовтяниця, порплиця, попілиця, нежитиця і т. д.;
2) багато слів на позначення «хороб шкіри і новоутворів», що
закінчуються на -ак, -як, -ка, напр.: боляк, гнояк, пістряк, жиляк, чиряк,
щипак, сверблячка, вразка, осипка, гнояночка тощо;

1
Галин М. Передмова автора // Галин М. Медичний латинсько-український словник. –
Прага, 1926. – С. VІІІ.
2
Там само. – С. VІІ.
3
Там само. – С. VІІІ.
4
Там само. – С. VІІІ-ІХ.
5
Там само. – С. ІХ.
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3) ряд термінів, «що стосуються то до хороб кісток (гостець), то до хороб
м’язів (ломець, камчук), то до хороб суглобів (гризь), то з ріжноманітними
закінченнями»: грець, багровець, підвій, телій, кошуля, ґуля, протрит,
завина, сухоти, остуди, уломи, мимохід, причинна, (в)огник, спалень, оход,
жабур, чемір тощо1.
Ці спостережені закономірності підказують вченому той шлях, «котрим
виявилася власна творчість українського народу, шлях, яким і ми мусимо
йти при перекладі медичної наукової термінолоґії, щоб наблизити її до
розуміння народу»2.
Далі порівнюючи «народню українську термінолоґію, в її патолоґічній
галузі, з такою ж греко-латинською», М.Галин робить висновок, що
«українське закінчення иця для хороб осередніх оруддь і хороб загальних
орґанізму, відповідає латинському itis, іноді ia, is; українське ак, як, ик має
таке ж значіння як грецьке oma, ema, а решта термінів з закінченням ець,
ень, ій, на, ка, ти, ми, ат, ур, ір і т.д. відповідатимуть греко-латинським
закінченням us, um, is, ma, in і т.д.»3. Крім того, вчений виявляє ще й такі
паралелі між префіксами двох мов: peri відповідає укр. о, напр. о-кіст(я) –
peri-ostum, «коли хоче зазначити, що на кістці ще щось є, щось її обгортає»;
para – при, коло; endo – середно або осеред; epi – на; extra – поза; hyper –
над (… мірно), понад і т. д. 4
Спираючись на виявлені закономірності, М.Галин пропонує для
заповнення великих лакун у народній термінології будувати терміни із суто
українського мовного матеріалу (коренів та відповідних словотвірних
афіксів) за зразком греко-латинських термінів (структурне калькування).
М.Галин виробляє певні семантико-словотвірні правила «перекладу наукової
греко-латинської медичної термінолоґії на властиву народові мову». Згідно з
ними, у самому слові має міститися вказівка як на характер захворювання
(позначається суфіксом або закінченням), так і на хворий орган, частину тіла
(позначається коренем слова). Якщо латинський термін утворено способом
складання основ, то таку саму будову повинен мати й український термін з
відповідними афіксами. Головна вимога при цьому – «щоб пні
новоскладеного терміну були не вигадані, а суто українські і зрозумілі»5.
Відповідно до цього, напр., термін pneumonia, pneum(o)n-ia-itis
(рос. пневмония) треба перекласти леген(я)-иця, легенниця; pericystitis, pericyst-itis (рос. перицистит) – о-сеч(ник)-иця, осечниця; periostitis, peri-ost-itis
(рос. периостит) – о-кіст-иця, окістниця; paraproctitis, para-proct-itis
(рос. парапроктит) – коло-кутн(я)-иця, коло-прикутниця; endocarditis, endocard-itis (рос. эндокардит) – середно-серд(це)-иця, середносердниця;
hyperaemia, hyper-aem-ia (рос. гиперемия) і hyperaesthesia, hyper-aesthes-

1

Там само. – С. ІХ-Х.
Там само. – С. Х.
Там само.
4
Там само.
5
Там само. – С. ХІ.
2
3
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ia (рос. гиперестезия) – надукровлення і надпочутення; epithelium, epithel(a)-ium (рос. эпителий) – на-ткан(ь)-ець, натканець і т. д.1
Складні слова-терміни вчений також рекомендує калькувати, напр.
перекладати fibrosarcoma, fibro-sarc-oma (рос. фибросаркома) як
волокно-мняс-ак, волокно-мнясак2.
За цим самим принципом, на думку М.Галина, можна відтворити й інші
медичні терміни: «патолоґічні», бактеріологічні, а також анатомічні,
гістологічні й фізіологічні, – адже «українська мова досить багата на власні
вирази і досить гнучка, щоб можна було зберігти в стислому перекладі
властивий їх характер, не додаючи кожного разу тлумачення»3.
Хоча в концепції М.Галина основна вимога до терміна – зрозумілість,
доступність, проте вчений не відкидає усталених у мові слів із «втраченою»
внутрішньою формою, мотивованості яких мовці-немедики і нефілологи не
відчувають, а саме: іншомовних, які «так увласнилися мовою, що вже годі їх
викидати»: палюх (лат. pollex, рос. большой палец руки), ни(і)рка (нім.
Nieren, рос. почка), к(ґ)ила (грец. чейлпд, рос. грыжа), гостець (лат. ostitis,
рос. остит); деяких питомо українських: мотлиця (лат. cirrhosis, рос. цирроз),
перелоги (лат. eclampsia, рос. эклампсия), причинна (лат. hysteria, рос.
истерия), бирса (лат. hysteroepilepsia, рос. истеро-эпилепсия), жабур (лат.
anthrax, рос. сибирская язва). «Хоч вони й незрозумілі самі по собі, але як
умовні терміни, котрими нарід колись звик відзначати певний підсумок
ознак де-яких хороб, вимагають свого права до вжитку», – зазначає
М.Галин4.
М.Галин застосовує такі критерії у підході до терміна: доступність,
відповідність специфіці національної мови, міжнародна відповідність,
мотивованість, системність, раціональна стислість.
Концепція М.Галина мала на меті використати досвід інтернаціональної
медичної термінології для розбудови української терміносистеми, сприяти
піднесенню медичної освіти українського народу, оптимізації спілкування в
медичній галузі насамперед лікаря та пацієнта.
До упорядкування словників М.Галина були залучені відомі діячі науки і
культури, що забезпечувало словникам високий науковий рівень (фаховий і
мовний), а також загальноприйнятність по всій Україні.
Редактори словників М.Галина, що готували матеріал до друку,
підтримували концепцію вченого, не вносили кардинальних змін у ключові
її положення. Так, редакція «Медичного латинсько-українського словника»
1926 р., хоч і мала в своєму розпорядженні словник, складений
В.Наливайком, «з поданням біля кожного латинського терміну лише одного
терміну українського, рідко двох-трьох», вирішила таки друкувати словник
М.Галина, складений «по типу матеріялів до термінолоґії, з поданням біля

1

Там само.
Там само.
Там само.
4
Там само. – С. ХІІ.
2
3
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кожного латинського терміну по кілька синонімів»1. Редакція внесла свої
корективи тільки в два концептуальні положення:
«1) Редакція не поділила думок шановного автора відносно того, що
латинське закінчення itis відповідає українському иця, і що тому
закінчення иця, додане до назв окремих орґанів чи тканин, має означати
поняття запалення. Для визначення цього поняття редакція вважала
придатнішим вживати «запалення такого-то орґану чи тканини». Одначе ті,
хто поділяли б погляди автора, легко можуть йти його шляхом та,
користуючись вказівками його передмови, самі творити відповідні терміни.
2) Редакція уникала також запровадження в нашу термінолоґію складних
неолоґізмів, зложених з трьох-чотирьох і більше окремих іменників. Такий
спосіб творення неолоґізмів, – цілком допустимий, напр., для німецької
мови, де складні «кілька-поверхові» іменники це звичайна річ, – для нашої
мови, на думку редакції, не надається»2.
Сам М.Галин 1920 р. у передмові до «Російсько-українського медичного
словника» відкидав можливість такого терміновживання: «Там, де науковий
термін закінчується на «itis», німці додають закінчення Entzьndung (иноді
Krankheit), що властиво відповідає латинському inflammatio, phlogosis, а не
«itis», і таке закінчення не тільки здовжує неолоґізм, а й надає йому
прикмету тлумачення. Але иншої ради тут німці не могли собі дати, як що
бажали новоскладеному термінові надати зрозумілий зміст. Про переклади
на російську або польську мову треба зазначити, що в цих мовах, особливо
московській, власних медичних термінів сливе не має, тому й вони, по
зразку німецькому, перекладають не itis, а inflammatio – «воспаленіе»,
«zapalenie»3.
На засадах термінологічної концепції М.Галина базувалася більшість
лексикографічних медичних праць 20-х рр. Серед них – «Медичний
російсько-український словник» д-ра В.Ф.Кисільова4. Це, очевидно,
найбільший український медичний словник 20-х рр. ХХ ст., був ухвалений
до друку медичною секцією природничого відділу Інституту української
наукової мови.
В.Ф.Кисільов фіксує переважно терміни із словників М.Галина (у т. ч. з
афіксом -иця), проте серед термінологічних варіантів частіше ставить на
першому місці інтернаціоналізм, а не термін, побудований з власне
українського мовного матеріалу (табл. 1). У цей медичний словник також
вперше введено низку іншомовних лексичних запозичень: тільки
іншомовний термін – на позначення нових понять чи замість невдалих
термінів (табл. 2), серед термінів-синонімів (створених з власне українського
мовного матеріалу), що мали традицію кодифікації, або на останній позиції в
1
Матюшенко Б. Передмова редакції // Галин М. Медичний латинсько-український словник.
– Прага, 1926. – С. ІІІ-VІ.
2
Там само. – С. IV-V.
3
Галин М. Передмова // Галин М. Російсько-український медичний словник. – К., 1994. –
С. ІХ.
4
Кисільов В.Ф. Медичний російсько-український словник. – [Харків]: Державне вид-во
України, 1928. – 142 с.
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ряду (табл. 3), або навіть на першій (табл. 4). Звичайно, є в словнику
В.Ф.Кисільова статті, які традиційно складаються з термінів, побудованих
тільки з власне українського мовного матеріалу (табл. 5), або містять тільки
іншомовні лексичні запозичення (табл. 6). Треба зауважити, що після
наполегливих пошуків автор цього дослідження знайшов один неологізм –
печінковиця, створений за зразком термінів із словників М.Галина (табл. 7).
Таблиця 1
Фіксація у словнику Кисільова інтернаціоналізмів
як основних термінів
Галин, 1920∗
зціплення,
аглютинація
розпит,
допит
анамнеза
зівниця,
задавлячка, задавка
дідичність,
дідицтво,
спадковість
осібниковість,
індивідуальність,
осібність
насочина,
інфільтрат
гистерія
мігрена
оголомшення,
оглумшення, шок

Галин, 1926
зціплювання,
сціплювання, збивання
анамнеза,
відомости
про
минулий
стан
здоровля хворого
анґіна,
запалення
пельки, зівниця
наворот
дідичних
прикмет, атавізм

Кисільов, 1928
аглютинація,
зціплення
анамнеза, розпит

УЛРМС, 1960
аглютинація

ангіна, жаба

ангіна

атавізм,
поворот
дідівських прикмет

атавізм

осібність

індивідуальність,
осібність

індивідуальний

насочина, інфільтрат

інфільтрат,
насочина
гістерія, причинна
мігрена,
біль
половини голови
шок, оголомшення

інфільтрат

гістерія, причинна
біль половини голови,
міґрена
оголомшення, шок

анамнез

істерія
мігрень
шок

Таблиця 2
Фіксація у словнику Кисільова іншомовних
лексичних запозичень замість термінів, побудованих з власне
українського мовного матеріалу
Галин, 1920
бабич
бабка,
положна
жінка
осібниковий

Галин, 1926
–
повитуха, баба,
баба-бранка
осібний,
окремий

Кисільов, 1928
акушер
акушйрка

УЛРМС, 1960
акушер
акушерка

індивідуальний

індивідуальний

∗
У табл. застосовуємо такі скорочення: Галин, 1920 – Галин М. Російсько-український
медичний словник. – Відтворення видання 1920 р. – К.: Триада, 1994. – ХХVІ+186 с.; Галин,
1926 – Галин М. Медичний латинсько-український словник. – Прага, 1926. – ХІІ+304 с.;
Кисільов, 1928 – Кисільов В.Ф. Медичний російсько-український словник. – [Харків]:
Державне вид-во України, 1928. – 142 с.; УЛРМС, 1960 – Українсько-латинсько-російський
медичний словник / Г.В.Казьєр, В.Г.Соколовський, Є.О.Февральов, П.П.Чернецький. – К.:
Державне медичне вид-во УРСР, 1960. – 487 с.
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Таблиця 3
Фіксація у словнику Кисільова іншомовних лексичних запозичень
поряд з термінами, побудованими з власне українського мовного
матеріалу і які мали
традицію кодифікації
Галин, 1920
жильняк,
жиловник
жах людей

Галин, 1926
судиняк

жиляковий
солодень
пригноблення

жиляковий
солодень
пригноблюван
ня, стискання
червонокрівець

червонокрівець

–

–
узаразнення,
закаження, зараза
–

впорскування
зараження

крадіжний нахил

нахил
до
крадіжі
злучнівка,
спійня, споївка

спійня, сполучня
приушниця

крива серця

поступовий

привушниця,
запалення
привушної
залози
запалення
легенів,
легенниця
поступовий

живчиковий

б’ючковий

білокрівець,
левкоціт
витин, вилучка

білокрівець

легенниця

резекція,
витин,
вирізування

Кисільов, 1928
жильняк,
жиляк,
ангіома
острах до людей, жах
людей, антропофобія
жиляковий, варикозний
солодень, глікоген
пригноблення, депресія
червонокрівець,
еритроцит
впорскування, ін’єкція
зараза, інфекція
серцева
крива,
кардіограма
крадіжний
нахил,
клептоманія
сполучня,
спійня,
сполучниця,
кон’юнктива
привушниця, паротит

УЛРМС, 1960
ангіома
[антропофобія]
варикозний
глікоген
депресія
еритроцит
ін’єкція
інфекція
[кардіограма]
клептоманія
кон’юнктива
паротит

легенниця, запалення
легенів, пневмонія

пневмонія

поступовий,
прогресивний
живчиковий,
пульсаторний
білокрівець, левкоцит

прогресивний

лейкоцит

витин, резекція

резекція

пульсаторний

Таблиця 4
Фіксація у словнику Кисільова іншомовних лексичних запозичень як
основних термінів, поряд з лексемами, побудованими з власне
українського мовного матеріалу
і які мали традицію кодифікації
Галин, 1920
гнойовик,
гнояк,
нарва

Галин, 1926
гнойовик,
гнояк

Кисільов, 1928
абсцес,
гнойовик,
гнояк
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Галин, 1920
–
принатуре(юва)ння
, пристосування до
підсоння (клімату)
чужої сторони
чинність
чарунка, дучка
забуття
занечулення,
заморювання,
знечулення

Галин, 1926
штукування з
власної шкіри
хорого
звикання
до
підсоння
(клімату)

Кисільов, 1928
автопластика,
штукування з власної
шкіри хворого
акліматизація,
акліматизування

УЛРМС, 1960
автопластика

діяльність,
чинність
луночка,
чарунка, дучка
забуття,
непам’ятливіст
ь
знечулення

активність, чинність,
діяльність
альвеола,
дучка,
чарунка
амнезія, забуття

активність

запал робаковатого
додатку,
робаковиця

запалення
хробакуватого
паростку

безмов’я,
згуба
мови, безмовність,
безгоміння
кровобарвник,
червінь,
кровокрасень,
червінь кровна
цукриця, цукрівка,
цукрівниця

неспроможніст
ь говорити

–
мішево, мішанина
нагляд, дозір

очник,
очний,
очник

лікарь
лікарь

мацання,
обмацування,
дотикання
олегниця,
олегенниця
протик,
штрик,
проколення
занепад, заник
прикидування,

кровобарвник

мочове
виснаження,
цукровниця,
цукрівка
нарада
мішанина
спостереження
,
нагляд,
догляд
лікар на очі,
очний лікар
вимацування
запалення
плеври,
олегниця
протик
відворот,
занепад
удавання,

акліматизація

альвеола
амнезія

анестезія,
занечулення,
заморювання,
знечулення
апендицит,
запалення
хробакового
паростка,
хробаковиця
афазія,
безмов’я,
безмовність, втрата
мови
гемоглобін,
кровокрасник,
кровобарвник

анестезія

діябет,
цукриця,
цукрівниця,
цукросеччя

діабет

консиліюм, нарада
мікстура, мішанина
обсервація,
спостереження,
спостерігання,
нагляд
окуліст, лікар очних
хвороб, очник, очний
лікар, лікар на очні
хороби (недуги)
пальпація,
обмацування,
мацання
плеврит, олегенниця
(олегниця)

консиліум
мікстура
обсервація

апендицит

афазія
гемоглобін

окуліст

пальпація
плеврит

пункція, протик

пункція

регрес,
заник
симуляція,

регрес
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Галин, 1920
удавання

Галин, 1926
прикидування

гін, мн. гони

спонука,
побудник
запалення
слизниці роту

пащниця,
пліснявиця,
слизниця пащі
лікарь осередніх,
внутрішніх хороб
–
–
осередок, осеред
осередковий,
осередний
обіг

лікар
від
внутрішніх
хороб
лікар
від
мочових хороб
наука
про
мочові хороби
осередок,
середина
осередковий
обіг, кругообіг

Кисільов, 1928
прикидування,
удавання
стимул,
спонука,
побудник
стоматит, запалення
слизової
оболони
рота, ротовиця
терапевт, лікар на
внутрішні хороби

УЛРМС, 1960
симулювання
стимул
стоматит
терапевт

уролог, лікар сечових
хороб
урологія, наука про
сечові
хороби
(недуги)
центр, осередок

уролог

центральний,
осередковий,
осередній
циркуляція,
кругообіг

центральний

урологія
центр

циркуляція

Таблиця 5
Фіксація у словнику Кисільова термінів, побудованих з власне
українського мовного матеріалу і які мали традицію кодифікації
Галин, 1920
куряча
сліпота,
луна, лунавість
негайний, пильний,
надзвичайний
відгомін слів (у
божевільних)
заставка, хлипавка,
затинка, заслинка
силення,
вроки,
суггестія
намова
пологи,
злоги,
роділя,
порід,
родиво, понос
шпара,
проник,
продушинка,
порожнина,
перезівник
ріж(з)ностать,
одміна
стріпа
штучний, роблений

Галин, 1926
куряча сліпота
–
мовопереймання,
відгукова мова
заставка, кляпка
намовлення

Кисільов, 1928
куряча
сліпота,
луна, лунавість
нагальний,
пильний
відгомін слів (у
божевільних)
заслінка

УЛРМС, 1960
гемералопія
[екстрений]
ехолалія
клапан

порід,
злоги

пологи,

навіяння,
навіювання
намова
пологи, родиво

отвір,
шпара

щілина,

шпара

пора

відміна, відмінок,
різностать
торочка, торочинка
штучний,
утворений

[різновид]

–
торочка, стріпка
роблений,
штучний;
штучно
утворений;
штучний витвір,
артефакт
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Таблиця 6
Фіксація у словнику Кисільова іншомовних лексичних запозичень як
єдиних термінів у статті
Галин, 1920
–
–
–
бром
глицерин
–
а(о)верьяна,
лихоманник,
поганник,
одхасник,
стоян,
оделен
валок

Галин, 1926
виноградний цукор
анатомія
–
[бромовий]
ґліцерин
–
лихоманник,
оверьяна

Кисільов, 1928
глюкоза
анатомія
кабінет
бром
гліцерин
вазелін
валеріяна

УЛРМС, 1960
глюкоза
анатомія
[кабінет]
бром
гліцерин
вазелін
валеріана

валок

валок

валок

Таблиця 7
Фіксація словником Кисільова термінів-неологізмів,
створених на засадах концепції М.Галина
Галин, 1920
–

Галин, 1926
запалення печінки

Кисільов, 1928
гепатит,
печінковиця,
запалення
печінки

УЛРМС, 1960
гепатът

У статтях із словників 20-х рр. в українській частині ще часто наводилися
синонімічні ряди, віддавалася перевага питомо українським термінам.
Очевидно, в українській мові формувалася тенденція до паралельного
вживання в різних підстилях наукового стилю (суто науковому, науковопопулярному, науково-навчальному) термінів, побудованих з власне
українського мовного матеріалу, та інтернаціоналізмів (іншомовних
лексичних запозичень). І хто знає, яким саме шляхом (масового чи, навпаки,
обмеженого, фільтрованого прийняття іншомовних слів) розвивалася б далі
українська медична термінологія, якби в 30-х рр. ХХ ст. майже увесь
доробок української науки у цій галузі не був перекреслений і розвиток
української термінології примусово не пішов у річищі російської
термінології1. «…Терміни-неологізми було оголошено вигаданими й
штучними, а правильними («природними»), відповідно стали запозичення,
але лише спільні з російськими», – пише Г.М.Яворська2.

1
Також див. ст.: Карпіловська Є., Кочерга О., Мейнарович Є. Структурні зміни української
наукової термінології протягом двадцятого сторіччя // Вісник Національного університету
«Львівська політехніка»: Проблеми української термінології. – Львів, 2004. – № 503. – С. 3-8.
2
Яворська Г.М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс: Мова, культура, влада. – К.: Ін-т
мовознавства ім. О.О.Потебні, 2000. – С. 170.
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Розпочалася широкомасштабна кампанія боротьби з «українським
націоналізмом на мовному фронті». «Для виправлення і знешкодження
виданих раніше термінологічних словників за дорученням НКО УРСР були
складені термінологічні бюлетені...» – писали за радянської доби. Першим з
п’яти виданих бюлетенів, що фактично стали списками репресованих
термінів (кожен бюлетень мав гасло «Проти націоналізму в математичній
термінології», «Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській
фізичній термінології», «Викорінити націоналізм у виробничій термінології»
тощо), був «Медичний термінологічний бюлетень»1. Цими бюлетенями
вилучено близько половини рекомендованих українських термінів,
натомість «запропоновано» або кальковані з російської, або міжнародні у
російській транскрипції, які не відповідали внутрішній структурі та евфонії
української літературної мови. Потім ще з’явився «очищений від
«шкідницької» термінології» «Словник медичної термінології», укладений
«бригадою наукових працівників»2.
Без сумніву, якби українська медична термінологія розвивалася
природним шляхом, вона тепер мала б інший вигляд: не було б термінів з
афіксами -видний, -ир-, які «перенесено з російської мови» після 1934 р.3, в
інших графічних, граматичних і лексичних варіантах була б засвоєна низка
запозичень, для номінування багатьох професійних понять було б
використано зовсім інші питомо українські лексеми (табл. 8).
Таблиця 8
Нереалізовані після 30-х рр. ХХ ст. «природні» тенденції
в номінуванні деяких професійних понять
Галин, 1920
голоднеча
вітаміни,
вітамінів

на
брак

розклад, розбір,
аналіза, розріб
пролик, ковтка,
горлянка
пелька
злосливий,
з’їдливий
воло, волє, гуша

Галин, 1926

Кисільов, 1928

відсутність
вітамінів

авітамінуза,
голоднйча
на
вітаміни,
брак
вітамннів
аналіза, розклад,
розбір, розслід

розклад,
розбір,
аналіза
пролик,
пелька,
горло
паща, пелька
лихий,
злосливий,
в’їдливий
воло

УЛРМС,
1960
авітамін
уз

Нереалізована
тенденція
авітамінуза

аналіз

аналіза, розклад

пролиг, горло

глотка

пролик, горло

пелька
злосливий,
шкідливий,
злісний, лихий
воло

зів
злоякісн
ий

пелька
злосливий

зоб

воло

1
Медичний термінологічний бюлетень / ВУАН. Інститут мовознавства. – № 1. – К.: Вид-во
ВУАН, 1933.
2
Словник медичної термінології / Уклад.: І.М.Кириченко та ін. – К.: Держмедвидав, 1936. –
220 с.
3
Шерех Ю. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Три томи. – Харків: Фоліо, 1998. –
Т. 3: Поза книжками. Мовознавчі праці. – С. 339.
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Галин, 1920

Галин, 1926

Кисільов, 1928

тенеса, ялита

–

скрапливець,
крапливець,
крапельник,
крапелярка
арсен, андріяк
кляп(к)а вуха

капельниця,
крапельниця

кишківник,
кишки
капельник,
крапельник,
крапливець

УЛРМС,
1960
[кишечн
ик]
крапельн
иця

Нереалізована
тенденція
кишківник
крапельник

–
вушко,
вушна
кляпка
уроєна
думка,
примусова
уява
–

арсен, мишак
вушна часточка,
кляпа, кляпка

миш’як
мочка
вуха

арсен
вушна кляпка

причеплива,
примусова ідея,
думка;
настирлива ідея
трунок

примусова
думка

–

заморювання
, знечулення,
наркоза
омана зору

обман
зору

омана зорова

слута,
півпараліж, парез

пареза,
півпараліза

парез

пареза, півпараліза

вказівка,
виказка

вказівка

наркоза,
заморювання,
знечулення
мана для ока,
мана
оптична
(зорова)
пареза,
півпараліза,
півпараліч
показ,
виказ,
виказка,
свідчення,
свідкування
додаток,
привісок
психоза,
божевілля,
душевна хороба
пістряк
породільний,
пологовий,
породовий,
поліжничий
живосріблувий,
живосрнбний
злука; (металлов)
– злютовування,
злютування
стадій, стан, доба

настирли
ва ідея,
[нав’язл
ива ідея]
напій
спиртни
й
наркоз

показанн
я

показ, виказ

придаток

додаток

психоз

психоза, божевілля

рак
родильн
ий

спайка

пістряк
пологовий,
породільний,
поліжничий,
породовий
живосрібловий,
живосрібний
злука

стадія

стадій, стан, доба

таз
(анат.)
туберкул
ьоз

миска (анат.)

уроєна
ідея,
думка, дурійка,
примусова ідея
трунок
заморення,
наркоза

виказ,

додаток,
наддаток
божевілля,
психоз

додаток

пістряк
пологовий,
поліжничий

божевілля,
душевна
хороба
пістряк, рак
пологовий,
поліжничий

живосріблий,
політанний
злука, спаєння,
лют, злютовання

живосрібний
сполука,
злука, звязок

стан, стадія

стан, доба,
стадій
миска, миса

миса,
миска,
лідвиця
бугорчатка

горбковиця

миска
туберкульоза,
горбковиця,
сухоти
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ідея,
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наркоза,
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У ІІ пол. ХХ ст., незважаючи на складні суспільно-політичні умови,
поповнення і систематизація української медичної термінології не
припинялися:
опрацьовувалися
теоретичні
питання
термінології,
розвивалася українська медична лексикографія – вийшло друком шість
медичних словників1. Тенденції витіснення української медичної мови,
зокрема в 70-ті рр., з наукового, навчального та офіційно-ділового
спілкування спричинили негативні явища в професійній мовній підготовці
лікарів.
Однак традиції української термінологічної діяльності не переривалися і
з поч. 90-х відбувається перегляд і впорядкування української медичної
термінології. Побачили світ медичні термінологічні словники, зокрема
двотомний «Українсько-латинсько-анґлійський медичний тлумачний
словник»2, «Російсько-український словник наукової термінології. Біологія.
Хімія. Медицина»3, в яких продовжуються перервані раніше давні традиції
української термінографії, відновлюються органічні для української мови
словотвірні моделі, розробляються нові форми лексикографічного
опрацювання медичних термінів4.
Нині також спостерігаємо зацікавлення старою нормою, вживання деяких
термінів із медичних творів і словників 20-х рр., зокрема кишківник замість
кишечник, кила замість грижа, кашлюк замість коклюш, вислід замість
наслідок, результат, середник замість засіб, кульшовий замість
тазостегновий, злуки замість спайки, додатки замість придатки, вживання
літери ґ (часом надмірне) та ін., що часто слугує ознакою «українськості»
мовців.
У 90-х рр. ХХ – на поч. ХХІ ст. у навчальних, лікувальних, науководослідних закладах починають більше використовувати українську мову,
з’являються десятки нових та відроджуються старі україномовні видання.
Друкуються спеціальні монографії та підручники українською мовою для
медичних ВНЗ. У Києві діє видавництво медичної літератури «Здоров’я»
(засн. 1929 р.), у Тернополі – «Укрмедкнига» (засн. 1998 р.), що
забезпечують медичні заклади освіти українськомовними підручниками і
посібниками. Отже, сфера функціонування української медичної
професійної мови хоч і повільно, але розширюється.
1
Кніпович М.Ф. Словник медичної термінології. – К., 1948. – 444 с.; Українсько-латинськоросійський медичний словник / Г.В.Казьєр, В.Г.Соколовський, Є.О.Февральов, П.П.Чернецький.
– К.: Державне медичне вид-во УРСР, 1960. – 487 с.; Нетлюх М.А. Латинсько-український
анатомічний словник (міжнародна та українська анатомічна номенклатура). – К.: Наук. думка,
1972. – 288 с.; Федотов О.В., Очкуренко О.М., Фенчин К.М. Морфологічний словник медичної
термінології. – К., 1985. – 312 с.
2
Українсько-латинсько-анґлійський медичний тлумачний словник: Близько 33 000 термінів:
У 2 т. – Львів: Вид. спілка «Словник», 1995. – Т. І: А – К. – ХХХІХ+651 с.; Т. ІІ: Л – Я. – 786 с.
3
Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина /
С.П.Вассер, І.О Дудка, В.І.Єрмоленко та ін.; Редактор-лексикограф Л.О.Симоненко. – К.: Наук.
думка, 1996. – 660 с.
4
Також див. іншу нашу статтю: Юкало В. Особливості лексикографічного опрацювання
термінів у медичних словниках О.Мусія, С.Нечая та ін. // Проблеми української термінології:
Збірник наукових праць учасників 8-ї Міжнародної наук. конф. «Проблеми української
термінології СловоСвіт 2004». – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 35-38.
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Узагальнимо основні положення викладеного:
Для вивчення медичної професійної мови в комунікативнопрагматичному й нормативному аспектах важливо знати деталі її минулої
еволюції. З цією метою проаналізовано закономірності і тенденції розвитку
медичної професійної мови, процес вироблення концептуальних засад
термінотворення і терміновживання, вплив на еволюцію медичної
професійної мови лінгвальних та екстралінгвальних чинників. Основну
увагу приділено медичній термінології як стрижневі медичної інформації.
Систематичне опрацювання української медичної термінології
розпочалося в ІІ пол. XІX ст. з появою лексикографічних праць Михайла
Левченка, Петра Єфименка, Івана Верхратського та перших україномовних
медичних текстів – науково-популярних видань, присвячених профілактиці
та лікуванню різних захворювань. Початок формування української
медичної термінології пов’язаний із журналом «Основа», діяльністю
Наукового товариства ім. Шевченка у Львові, наукових товариств
Центральної і Східної України.
У ІІ пол. XІX – на поч. ХХ ст. відбувалося накопичення термінологічного
матеріалу, закладалися теоретичні основи медичної термінології. Науковці
Володимир Левицький, Іван Пулюй, Іван Верхратський тощо підходили до
нормування термінології з народницьких позицій: термін має бути
зрозумілий для людей без вищої освіти, легкий для запам’ятовування,
будова його має відповідати структурним ознакам національної мови. На той
час усі європейські народи «націоналізовували» латинську термінологію й,
отже, українська медична термінологія переживала процеси, спільні з
процесами термінотворення в інших європейських мовах. Іншої думки
дотримувалися Іван Горбачевський, Степан Рудницький, Микола Вікул та
ін., які вважали, що треба віддати перевагу лексичним інтернаціональним
запозиченням, «міжнародній термінології». Українська медична мова того
часу мала обмежену сферу функціонування, відбувалася її міграція з
наукового в інші стилі – розмовний і художній (літературна творчість
Модеста Левицького).
У 20-х – на поч. 30-х рр. ХХ ст. ІУНМ координує діяльність вчених щодо
уніфікації української медичної термінології. Виходить низка медичних
лексикографічних праць. Значний вплив на розвиток української медичної
термінології цього часу мали концептуальні засади, на яких ґрунтувалися
медичні словники Мартирія Галина (1920, 1926). Вчений виробив певні
семантико-словотвірні правила «перекладу наукової греко-латинської
медичної термінолоґії на властиву народові мову». У 20-х – на поч. 30-х рр.
розширюється сфера функціонування української медичної мови: її активно
впроваджують в офіційну комунікацію.
У 30-х рр. ХХ ст. розвиток української термінології примусово пішов у
річищі російської термінології: терміни-неологізми було оголошено вигаданими
й штучними, а правильними («природними»), відповідно, стали найменування,
спільні з російськими. Без сумніву, якби українська медична термінологія
розвивалася природним шляхом, для номінування багатьох професійних понять
було б використано питомо українські лексеми, як наприклад: намува ‘словесне
навіювання’, живосріблувий, живосрнбний ‘ртутний’, куряча сліпота
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‘гемералопія’, нагальний, пильний ‘екстрений’, злосливий ‘злоякісний’, злука
‘спайка’, шпара ‘пора’, заслінка, заставка ‘клапан’, миска ‘таз’ (анат.), вуло
‘зоб’, вушна кляпка ‘мочка вуха’ тощо.
Однак поповнення і систематизація української медичної термінології не
припинялися у ІІ пол. ХХ ст.: опрацьовувалися теоретичні питання термінології,
розвивалася українська медична лексикографія – вийшли друком шість
медичних словників. Тенденції витіснення української медичної мови, зокрема в
70-ті рр., з наукової, навчальної та офіційно-ділової комунікації спричинили
негативні явища в професійній мовній підготовці лікарів.
90-ті роки ХХ ст. в історії української термінології позначені активною
лексикографічною діяльністю. Відбувається перегляд і впорядкування
української медичної термінології. Побачили світ медичні термінологічні
словники, в яких продовжуються перервані раніше давні традиції української
термінографії, відновлюються органічні для української мови словотвірні
моделі, розробляються нові форми лексикографічного опрацювання медичних
термінів. Також розширюється сфера функціонування української медичної
професійної мови.

Алексєєва В.В. (Ніжин)
ПРОБЛЕМА РОДИННОГО
ВИХОВАННЯ УЧНІВ У СУЧАСНІЙ
ШКОЛІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
У статті представлено аналіз стану родинного виховання в сучасній
національній освіті. Шлях виходу родинного виховання у школі із кризової
ситуації автор вбачає у системному підході до даної проблеми: внесенні
змін до чинної програми, залученні широкого спектра позаурочної
діяльності.
Одним з найголовніших завдань національної освіти в наш час є
збереження створеної у віках системи родинного виховання. Сім’я – це
неоціненний скарб кожної нації, святий вузол, яким сполучаються люди в
суспільстві, духовний храм України-матері.
На превеликий жаль, сьогодення дає нам жахливу картину реальності:
родина перебуває в кризовому становищі. Бездіяльність у цій сфері нашого
життя має розцінюватись як моральний злочин. Все чіткіше окреслюється
наступна тенденція: члени сім’ї стають менш цікавими один одному, що
зумовлено відмінністю у професійних заняттях та інтересах; серед моделей
сучасної родини набуває поширення модель «незалежні», дім-готель, коли
кожен з подружжя бере своє право на власну свободу; «легковажна сім’я»,
для якої важливим є потяг до сьогоднішніх задоволень, безтурботне
ставлення до майбутнього, відсутність будь-яких планів1; також має місце
1
Ковбас Б., Костів В. Родинна педагогіка. Т. 1. Основи родинних взаємовідносин. – ІваноФранківськ: Плай, 2002.
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великий вплив засобів масової інформації на уявлення про статеву мораль.
Все частіше актуальними стають лозунги: «кожна дитина заслуговує на
родину», «любов – найкращий засіб виховання», «скажемо «ні» насиллю в
сім’ї», «міцна родина – міцна держава»… Хто їх почує, зверне на них увагу?
Перш за все потрібно прививати культуру родинних відносин, починаючи зі
шкільного періоду, адже саме в цьому віці формується свідомість дитини.
Важлива місія належить учителям-словесникам, які мають донести дітям
ідеали української родини засобами художнього слова.
Спроби аналізу ролі родинних традицій у вихованні молодого покоління
знаходимо у працях літописців та педагогів Київської Русі, зокрема
митрополита Іларіона Київською, князя Володимира Мономаха та інших.
Окремі
аспекти
сімейного
виховання
на
принципах
природовідповідності, культуровідповідності, народності досліджували та
втілювали в життя українські педагоги Г.Сковорода, О.Духнович,
К.Ушинський.
Серед розроблених В.Сухомлинським питань розумового, трудового,
морального, естетичного і фізичного виховання молодої людини особлива
увага приділялася реалізації виховного потенціалу сім'ї.
Прогресивні здобутки національної родинної педагогіки на основі
фольклорних, народознавчих і соціологічних матеріалів розкрито в працях
М.Стельмаховича.
Моделі, функції, риси сучасної родини розглядали соціологи, педагоги,
психологи Б.Ковбас, В.Костів, В.Кравець.
Питанням використання виховного потенціалу творів про родину в
процесі вивчення української літератури приділяли увагу сучасні методисти
Є.Пасічник, Б.Степанишин.
Окремі аспекти проблеми родинного виховання учнів засобами
художнього слова розкрито в дисертаційних роботах. Формування родиннонаціональних цінностей школярів у процесі вивчення української літератури
у взаємозв'язках з народознавством досліджувала Ж.Свірська (1996 p.);
проблему морально-етичного виховання учнів на традиціях українського
народу, зокрема і родинних, розглядала Л.Драчук (2000р.); методику
формування національного характеру через актуалізацію архетипів
підсвідомого українського етносу (землі, матері, батька, дому) розробляла
Г.Бійчук (2003р.); повністю присвятила своє дослідження родинному
вихованню учнів 5-8 класів у процесі вивчення української літератури
Т.Яценко (2003р.).
У запропонованій статті спробуємо теоретично обґрунтувати
актуальність застосування родинного виховання на уроках української
літератури як невід’ємної складової національної освіти; на основі
розглянутих попередньої та діючої навчальних програм з української
літератури з’ясувати, наскільки достатньо зосереджена увага на творах,
змістова та ідейна наповнюваність яких дає змогу успішно здійснювати
родинне виховання учнів у зв’язку з досліджуваною проблемою; довести
необхідність залучення системного підходу до родинного виховання:
починаючи державним фінансуванням, закінчуючи позаурочним часом.
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Про важливість родинного виховання говориться в теоретичних засадах
концепції національно-державницького виховання:
І.4. Природний генотип людини формується в лоні матері й
кристалізується до трьох (п’яти) років. І постає він, передусім, як тип
родовий. Його збагачення здійснюється в процесі виховання від колиски і
до завершення життя як типу соціального, етнокультурного, державнополітичного, психічно-духовного; як особистості діяльно-вольової і творчої.
ІІІ.1 Першими вчителями дітей є їхні батьки (члени роду). Тому й
виховний процес має починатися з виховної роботи педколективів з
батьками: з роз’яснення батькам та усвідомлення ними сутності й ролі
матері та батька, природи і прав дитини; розуміння того, яку роль відіграє в
житті немовляти (дитини) особистий приклад батьків: і в сімейно-родових
стосунках, і в ставленні до їхніх батьків, до історії народу. До рідної
природи, мови, культури, нації і держави; до принципів і норм поведінки,
праці та побуту; зрештою – до процесу власного навчання й громадянськокультурного зростання, бажання й уміння виховувати дітей1. Як бачимо,
родинне виховання прчинається з батьків, а не з дітей.
За словами Я.Чепіги, «школа повинна бути нормальним продовженням,
досконалим первообразом культурної, завжди революціонізуючої сім’ї»2.
Дійсно, процес родинного виховання має бути безперервним. Без цього
дитина не може стати повноцінним громадянином своєї держави, справжнім
сім’янином. Саме тому філософію родинності і покладено в основу
Концепції національного виховання «Громадянин України ХХІ ст.»3.
Природно, що в цілісній системі освіти на чільне місце було поставлено
школу-родину. Згідно з програмою національно-державницького виховання,
першою й основоположною ланкою виховання дитини є школа-родина. В
ній закладається фундамент світосприйняття і світорозуміння, родинних
традицій та ідеалів, основи моралі й етики, любові до батьків, свого села чи
міста, до природи й культури, мистецтва і права.
Проблема в тім, що в сучасній школі ті ідеали, які закладені на
початкових етапах життя батьками (у деяких випадках
і першою
вчителькою), поступово зникають, розсіюються, неначе вранішній туман.
Діти не усвідомлюють значення таких загальнолюдських цінностей, як
Родина, Батьківщина, Совість, Гідність, Добро, Справедливість, Гуманність.
Згідно з системою національно-державницького виховання результат має
бути іншим: «ІХ – ХІІ класи повинні якомога більше орієнтуватися на
практично-досвідне засвоєння знань. Школа готує не професіоналів, а
людей. Тому кожен навчальний предмет має бути максимально насичений
виховним, гуманістично-патріотичним, правовим, культурно-мистецьким і
етико-естетичним змістом. Дедалі інтенсивніше має впроваджуватися
осмислення теоретичних і практичних аспектів проблем: я і моя сім’ я, мій
1
Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Концепційні основи програми національно-державного
виховання. – К., 2007. – С. 4.
2
Сазаненко Г.С. Педагогіка успіху. Досвід становлення акмеологічної системи ліцею. – К.,
2004. – С. 383.
3
Там само. – С. 650.
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рід; я й історія та доля мого села (міста), моєї Землі, моєї Батьківщини». На
превеликий жаль, «досі вся система виховання й навчання будується мало не
на кількісному ряді уроків по вихованню якостей особистості. Маємо
рішуче протестувати проти цього роду арифметизму!»1. Схема „тема –
підсумкова атестація – нова тема” не виправдала себе, застаріла. На заміну
приходить нова модель національної школи-родини. В нашій країні та навіть
за кордоном вже існує ряд таких шкіл, які працюють за концептуальними
засадами Інституту українознавства (м. Київ). Ольга Амеліна, директор
української національної школи-родини (с.Чкалове Нікопольського району),
визначає основні напрямки школи-родини: «надання українознавчого змісту
навчанню і вихованню, життя за родинним календарем, створення
родинного мікроклімату, активізація роботи з батьками»2. Школа визнана
експериментальним закладом обласного рівня і працює під керівництвом
Науково-дослідного інституту українознавства МОН України (керівник –
директор Інституту П.П.Кононенко, доктор філологічних наук, академік) та
Дніпропетровського інституту післядипломної освіти (керівник – ректор
ДОІППО М.І.Романенко – доктор філософських наук, професор). Одна із
закордонних школа-родина існує в м.Бендери, Молдова. Гімназія працює за
принципом родинного ставлення до дитини: « Принцип родинного
ставлення до дитини в гімназії дає змогу розвивати творчу особистість учня,
відчуття захищеності, психологічної та педагогічної підтримки»3. У гімназії
проводяться свята календарного циклу з участю батьків, для батьків існують
курси української мови. Загалом в основу діяльності колективу гімназії
включено основні напрямки концепції, розробленої групою науковців
Інституту українознавства (м. Київ).
Впровадження даної концепції в загальнонаціональну освіту – справа
часу. Крім фінансової, існує додатково ряд перепон. Наприклад, темп
сучасного життя, особливо міського, не дає змоги батькам приділяти
достатньо уваги дітям. Рідні просто записують своє чадо в групу
подовженого дня, а про участь у шкільному житті дитини не може бути й
мови. Ще одною проблемою є поступове ускладнення навчального плану:
діти не можуть справитися з навантаженням, яке пропонують сучасні
програми. Тому для вивчення такого важливого предмета як
українознавство, має бути знайдено компромісне рішення з іншими
дисциплінами. На прикладі української літератури спробуємо показати, як
можна спрямувати навчальну програму в бік родинного виховання. Ці зміни
можемо вважати перехідним містком до широкого застосування концепції
національно-державного виховання, адже прагнення до ідеалу –
найголовніша передумова досягнення мети.
1
Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Концепційні основи програми національно-державного
виховання. – К., 2007. – С. 35.
2
Амеліна О. Цінності життєдіяльності української школи-родини в умовах експерименту і
нових освітніх змін // Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 163.
3
Боднар В.В. Українська «школа-родина» за кордоном, історія заснування, становлення та
перспективи // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.,
2005. – Т. ІV. – С. 553.
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Згідно з даною проблемою аналіз програм з української літератури
виявив, що проголошена концепцією національно-державницького
виховання
та сучасними вченими методистами (Є.Пасічником,
Б.Степанишиним) орієнтація на родинний виховний ідеал і пов'язані з ним
освітньо-виховні завдання вивчення літератури розглядаються побіжно.
Незважаючи на значно оновлений в умовах реформування літературної
освіти добір художніх творів на тему родини, ще не створено комплексної
системи їх розгляду в контексті цінностей родинних виховних традицій, що
робить процес засвоєння учнями виховного потенціалу творів про традиції
родинного виховання логічно незавершеним.
Ми розглянули нову програму 12-річної школи з української літератури
для 5 - 12 класів. Увага родинному вихованню в процесі вивчення
української літератури приділяється в таких творах, запропонованих чинною
програмою:
5 клас:
«Сосонка» Олени Пчілки (перед вивченням твору передбачено розповідь
про письменницю та її родину; в результаті вивчення твору діти, як
зазначено у програмі, повинні усвідомити притягальну силу рідного дому).
Микола Вінграновський. «Перша колискова» (висловлення поетичною
мовою любові до дитини і турботи про неї, батьківського заповіту.
Розуміння того, що батьки – найрідніші люди для дитини).
Народні колискові пісні «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя,
спать» (вияв у колискових піснях материнських почуттів і побажань;
виховання почуття любові до своїх рідних).
6 клас
Леся Українка. «Як дитиною, бувало…» (Усвідомлювати і вміти
пояснити мотив глибокого родинного зв’язку дитини з батьками).
Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного інтиму…», «Забула внучка
в баби черевички…» (виховання оптимізму, життєрадісності, любові до
батьків, до рідної природи).
Степан Васильченко. «Бусурмен», «Свекор» (атмосфера в українській
родині – світ добра, любові, взаємоповаги й турботи ).
7 клас
Іван Франко. «Захар Беркут» (виховання поваги до батьків, вірності у
дружбі і коханні як загальнолюдських морально-етичних цінностей).
Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять» (схарактеризувати образи діда,
батьків, подружки Люби).
Василь Симоненко. «Лебеді материнства» (виховання любові до матері).
8 клас
З давньої української літератури. «Слово про похід Ігорів» (усвідомлення
того, що любов до рідної землі, вірність у коханні – вічні загальнолюдські
цінності).
Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною» (кохання Остапа і Соломії як
центральний мотив у творі. Його непереможна сила, що рухає вчинками,
поведінкою, вибором героїв. Романтичність, мужність і сила волі української
жінки Соломії).
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9 клас
Усна народна творчість. Родинно-побутові пісні. «Місяць на небі,
зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько, вечір
близенько», «Світи, світи, місяченьку» та ін. (пропонуються види родиннопобутових пісень (про кохання, про сімейне життя); культ романтизованих
почуттів, сентиментальний пафос).
Українське весілля. Весільні пісні: «А брат сестрицю та й розплітає», «Ой
матінко, та не гай мене» та ін. (весілля розглядається як один із провідних
жанрів родинно-обрядової творчості).
Іван Котляревський. «Наталка Полтавка» (Наталка як уособлення кращих
рис української жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє
щастя).
Тарас Шевченко. «Катерина», «Наймичка», «На панщині пшеницю
жала», «Марія» (формування шанобливого ставлення до жінки в усіх її
іпостасях (жінка-мати, жінка-кохана та ін.). Усвідомлення того, що жінка –
уособлення краси на землі, що Свята Мати – джерело добра, яке змінює світ.
«Садок вишневий коло хати» (ностальгія за ідилією родинного життя,
висока філософія життя людини на землі).
10 клас
Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я» (реалізм твору, сучасна
(вічна) актуальність проблеми батьків і дітей).
11 клас
Оксана Забужко. «Казка про калинову сопілку» (вічні філософські
категорії життя і смерті, добра і зла, любові й ненависті крізь призму
оновленого міфу про двох сестер, втіленому в українській народній казці «
Про вбиту сестру і калинову сопілку»)1.
Так проблема родинного виховання наголошена в даній програмі для
загальноосвітніх навчальних закладів; в державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів включено актуальні поради вчителеві
щодо сімейного виховання учнів.
Проте, на нашу думку, є й недоліки: у творах для 12 класу взагалі не
робиться акцент на родинне виховання, та і в інших класах у
запропонованих до вивчення творах не підкреслюється досліджувана нами
проблема, хоча є всі підстави до трактування цих творів з погляду родинного
виховання. Наприклад, таких, як Іван Липа «Мати», Панас Мирний та Іван
Білик «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», Іван Багряний «Тигролови»,
Василь Барка «Жовтий князь» та інші. Деякі цінні з погляду родинного
виховання твори взагалі не включено до шкільної програми: повість
Антоненка-Давидовича «Слово матері», романи Анатолія Свидницького
«Люборацькі», Івана Франка «Перехресні стежки», п’єса Олексія Коломійця
«Дикий Ангел» та ін.
Порівнявши нову програму 12-річної школи та попередню програму з
української літератури для 5 – 11 класів, ми дійшли висновку, що в новій
1
Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-12 класи. –
К.: Ірпінь, 2005.
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програмі вилучено деякі значущі твори, які можна використовувати в
процесі родинного виховання учнів. Наприклад, Борис АнтоненкоДавидович «Слово матері (заповіт матері берегти рідну мову, не цуратися
простого народу); Григорій Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці»,
«Маруся» (гуманне ставлення до селянства, прославлення щирості й
чесності його родинних стосунків ); Олексій Коломієць «Дикий Ангел»
(трудове виховання дітей у сім’ї, взаємини між батьками й дітьми,
відповідальність батьків за виховання своїх дітей справжніми громадянами).
Втім, усі названі недоліки малоістотні, враховуючи той факт, що вчитель
сам може моделювати урок так, як, з його професійної точки зору, буде
найдоцільніше. На вивчення творів, які не ввійшли до програми, за
бажанням учителя можна використати т.зв. «резервний час», обумовлений
новою програмою. Наприклад, у 5 класі додається 7 год. резервного часу, у 6
– 8 год., у 7 – 8, у 8 – 10, у 9 – 8, у 10, 11, 12 класах – по 8 год.
Слід зазначити, що ефективність родинознавчого підходу до вивчення
літератури можлива лише при системному характері, а саме:
залученні творів художньої літератури, сприятливих для родинного
виховання;
широкиму творчому потенціалі вчителя-словесника, його вмінні
моделювати захопливі та корисні уроки;
максимальному використанні позаурочного часу, застосуванні
нестандартних форм роботи, стимулюванні творчої активності учнів;
зацікавленні учнів самостійно читати твори для позакласного та
додаткового читання, присвячені родинному вихованню;
використанні у роботі гуртків, шкільних театрів кращих здобутків
української літератури, зокрема творів на родинно-виховну тематику;
співпраці школи з центрами соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді
та іншими державними організаціями, які можуть надати інформацію про
стан та проблеми сучасної родини, обмін досвідом із закордонними
навчальними закладами, проведення семінарів, зустрічей з дітьми та
вчителями;
здійсненні державної бюджетної, меценатської підтримки для реалізації
запропонованих вище цілей.
Даний підхід має застосовуватися в рамках концепції національнодержавного виховання.
Отже, за свою багатовікову історію наш народ створив високоякісну
систему національного родинного виховання. Безцінні джерела його – і в
художній літературі. Словесник має відкрити їх своїм учням, навчити
любити свою родину, пишатися нею, берегти, шанувати пам'ять свого роду.
Для виконання цієї місії учителеві літератури потрібно моделювати уроки
згідно з чинною програмою, роблячи при цьому акцент на родинне
виховання і використовуючи додаткові тексти, нові ідеї, нестандартні форми
роботи. При цьому родинне виховання має передбачати системний підхід:
використання повною мірою творчого потенціалу учнів, залучення
соціальних служб, а також бюджетних надходжень з боку держави та
приватних осіб. Це сприятиме продовженню спільними зусиллями
священних традицій української родини.
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Бабич Н.Д. (Чернівці)
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ
І РЕҐІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВ
Сучасні глобалізаційні тенденції вступають у певну суперечність із
тенденціями до відродження культурно автономних реґіонів, які можуть
бути успішними за умови збереження мови того чи іншого народу, оскільки
будь-яка культура має своїм серцем мову, і без такого серця вона
недієздатна. Великі і сильні (економічно і воєнно) держави будуть
претендувати на лідерство в тому чи іншому об’єднанні, у т.ч. лідерство
своєї мови. Протистояти цьому може тільки виважена національна
політика держав, що прагнуть до інтеграції у світові організації. І
складовою такої політики має бути утвердження державної мови. Одним
із інтелектуальних законів узгодження інтересів усіх громадян, незалежно
від їхні національної належності, є телепрограми, зокрема культурноосвітні. У реґіонах з неоднорідним за мовною практикою населенням
популяризація державною мовою національних культур, звичаїв, традицій,
видатних людей минулого і сучасного і т.д. стає, безсумнівно, чинником
об’єднання суспільства, його гармонізації. А це можливе, якщо
телепередача
виконає
інформаційну,
просвітительську,
виховну,
регулятивну і гедонічну (тобто викличе почуття задоволення) функції.
Навряд чи хтось із тих, хто обрав своєю долею утвердження на рідній
землі рідної мови, могли бодай подумати, що в умовах незалежної держави
їй продовжуватиме загрожувати двомовність суспільної практики. Правда в
тому, що в радянський час загравання з населенням у формі окремих
функцій реґіональних мов справляла враження існування демократії в країні,
що дала назву державі. У 80-х роках на телебаченні було чимало навчальних
програм з різних галузей знань: фізики і математики, географії та біології,
іноземної мови і “мови міжнаціонального спілкування” – російської.
Звичайно, усі навчальні програми були російськомовні. Сучасне
багатоканальне телебачення має змогу вести не менше навчальних програм,
але вони, очевидно, “нерентабельні” або “некомерційні”.
У перші роки незалежності в обласних центрах України, де значний
відсоток населення складали різні етноси, наприклад, у Чернівцях, почали
виходити програми навчання державної мови. Сьогодні вони неактуальні,
оскільки вже й ВНЗ закінчують діти з родин, для яких рідною є інша, а не
українська мова, і які з першого класу вивчали державну українську мову,
практично нею володіють. Але не втратило своєї важливості й доцільності
перепрофілювання навчальних програм на пізнавальні, у яких висвітлюють
різноманітні аспекти життя шкіл з національними мовами навчання,
презентують успіхи учнів у засвоєнні державної мови, нові форми роботи
вчителів, повідомляють історію і сучасний стан національної культури в
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загальноукраїнському контетксті, аналізують міжмовні і літературні
контакти, актуалізують сучасні освітньо-виховні завдання тощо.
Нам в 1991 р. було запропоновано вести таку передачу на обласному
державному телебаченні. Спочатку телепередача “Українське слово” під
егідою редакції румунського телерадіомовлення виходила двома мовами. До
ведення передачі залучалися кращі студенти з Румунії, які навчалися у
Чернівецькому педагогічному коледжі (тоді – училищі). У той час румунська
громада краю, “виховувана” місцевими політиками, намагалася заблокувати
цю передачу, звинувачуючи ведучу в тому, що вона “українізує румунів”.
Нелегко прийшло усвідомлення, що телепередача виконує важливу для
самих румунів краю роль, бо дає змогу мовою населення, яке становить
глобальну більшість у краї, – мовою українською, тобто державною, почути
про талановитих українських румунів – дітей та їхніх учителів, визначних
культурних і політичних діячів, про українське духовне, освітнє і
громадсько-політичне життя. Звичайно, йде боротьба за ефірний час, і
телебачення національною мовою прагне утримати його для себе.
На наш погляд, Україна зробила для етносів, які проживають в Україні,
значно більше, ніж їхні національні батьківщини для українців, які
проживають у тих країнах. Інколи ці права є навіть більшими, ніж обов’язки
перед українською державою. Інколи ці права навіть на шкоду випускникам
навчальних закладів, яким недостатньо знань лише шкільного курсу
української мови для самоутвердження в суспільстві.
На жаль, вирішення проблем багатомовних і багатокультурних регіонів
України, як і взагалі світу, не обходиться без політичних аспектів. У
демократичних суспільствах функціонування державної мови і т.зв.
регіональних залишається актуальним. Дехто вважає, що не варто
перейматися тим, що за 15 років незалежності українська мова ще не стала
мовою міжнаціонального спілкування, бо, мовляв, глобалізаційні процеси в
сучасній Європі актуалізують проблему загальноєвропейського практичного
мовлення. І в Україні є, очевидно, чимало людей, про яких пише Анжей
Жор: “Найвпертішими противниками глобалізації залишаються загалом ті,
хто бачить в ній загрозу для так званого народного інтересу, пам’ятаючи, що
чимало перед цим нищили свідомість культурних і мовних реґіональних
особливостей, підпорядковуючи їх “ідеї єдиного і зуніформізованого з
погляду культури народу” з болісним зусиллям “перетворення” його в народ
“належний”1. І те прикро, що майже перетворені в народ “належний” етнічні
групи України, які компактно проживають на її території, не чинили
жодного спротиву тоталітарним амбіціям недавно великої держави, але час
від часу в умовах демократії висловлюють не менш амбітні вимоги задля
збереження самоідентичності всупереч доказовій логіці того, що їхній мові
нічого не загрожує, бо всі вони, і їхня мова насамперед захищені державами,
до яких вони генетично належать. Проф. Казімєж Фелешко переконаний, що
глобалізація не зможе (не матиме за мету) завадити відродженню “культурно
1
Żor A. Bukowina – moja miłość // Fełeszko Kazimierz. Bukowina – moja miłość. – Warzawa,
2002. – Т. 1. – 200 s.
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автономних реґіонів”. На наш погляд, завадити може, бо глобалізація на те й
глобалізація, щоб охопити всі аспекти життя народів, то вона вимагатиме й
відповідного статусу вибраної (або створеної) мови1.
Функція мови етнічних меншин залежить від багатьох факторів:
поводження титульної нації, кількості етнічного населення, його соціального
становища, освітнього рівня, надбань і потреб його культурної, зокрема
писемної, спадщини, ставлення до традицій, тривкість історичної пам’яті і
т.ін. Проблема лише в тому, що Україна є багатонаціональною країною:
румуни, поляки, німці, болгари, угорці – це національні меншини, які мають
на етнічній батьківщині всі умови для самозбереження і функціонування
національної мови у статусі державної (офіційної). Українська держава бере
на себе міжнародні зобов’язання створювати національним меншинам цих
народів умови для ідентифікування себе зі своєю нацією. Щодо функцій
мови, то варто пам’ятати, що “чим глибше розділена спільнота соціально,
чим більше вона роздирається внутрішніми соціальними суперечками, тим
більше значення може надаватися мові як об’єднавчому факторові”2.
Поняття етнос і суспільство нетотожні, і закони, що регламентують їх
життя і його перспективи, можуть узгоджуватися, але можуть бути і
суперечливими. Л.Лічман у 1991 р. констатував, що “конфлікти останніх
років продемонстрували, що поряд з геополітичними, соціальноекономічними, релігійно-конфесійними факторами мовно-етнічний фактор у
багатонаціональному реґіоні може стати каталізатором передконфліктної
ситуації і призвести до непередбачуваних наслідків”3. На жаль, соціологів не
читають політики, зокрема сучасні, які педалюють проблему статусу
російської мови як другої державної, не замислюючись над тим, що це буде
не лише подвоєна радянська історична несправедливсть, коли в реґіонах
України, де компактно не проживали росіяни, офіційною була мова
російська. Хоча, істини ради, зауважимо, що оскільки в різний час українські
землі підлягали різним державам, зокрема і в час радянський, то ці держави
закономірно вимагали всезагального функціонування своєї державної
(офіційної) мови. У нинішніх умовах самостійності Українська держава має
так само вимагати всезагального використання української державної мови
на власній землі.
Актуалізується потреба розмежовувати поняття “мовна спільнота” і
“комунікативна спільнота”, і оце друге поняття не обов’язково об’єднує
представників одного етносу. Наприклад, буковинці, окремі їхні соціальні
групи пройшли “школу” німецькомовної комунікативної спільноти у часи
Австро-Угорської імперії, румуномовної – у часи боярської Румунії,
російськомовної – у часи радянські.
Усвідомлення історичної справедливості щодо статусу державності
1
Fełeszko K. Od wielojęzyczności do wspólnej tożsamości // Fełeszko Kazimierz. Bukowina –
moja miłość. – Warzawa, 2002. – Т. 1. – S. 137-148.
2
Празаускас А.А. Конфликты в культурной и языковой сфере // Межэтнические конфликты
в странах зарубежного Востока. – М.: Наука, 1991. – С. 73-92.
3
Лічман Л. Основні компоненти етнополітики України // Вісник Української Академії
державного управління при Президентові України. – К., 2001. – № 3. – С. 339.
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української мови для румунів, що є на Буковині другим за кількістю
людності народом, проходило з тією особливістю, що в політичних іграх
“ультрапатріотів” за особливі права етносу брали участь російськомовні
громадяни, яким важко було уявити, як вони зможуть допомагати своїм
дітям-школярам вивчати мову українську. На допомогу таким людям і мали
прийти курси ділової української мови, а також телепрограми, зокрема
“Українське слово”. Сучасні буковинці досить успішно, як на наш погляд,
формують свою україномовну комунікативну спільноту, паралельно з якою
не лише не заперечується, а інколи навіть культивується (в освітній,
етнокультурній сферах) комунікативна спільнота, що послуговується мовою
відповідного етносу. Сприяти формуванню такої спільноти, її змозі
долучитися до розвою загальнолюдської культури покликані й реґіональні
телепрограми.
Соціологи і політологи твердять, що глобалізаційні тенденції не
загрожують багатокультурності і багатомовності окремих реґіонів. Ми в
цьому сумніваємось, оскільки суспільна належність зазнає трансформації, і
це не може не позначитися на почуттях етнічної належності і мовній
практиці етносу. А чинником, який легко може зруйнувати всі зусилля щодо
утвердження національної свідомості як інтелектуально і політично
грамотних представників титульної нації, так і етносів, може стати
продовження попередньої імперської політики на території України.
Мабуть, не застаріла думка М.Дмитровського про те, що “авангард
прагне з допомогою преси підтягувати маси до свого рівня, давати з
допомогою преси чітке уявлення про зміст усіх значних проявів суспільного
життя, освітлюючи світлом теорії суспільного розвитку живі картини
сучасності”1. Сьогодні у нас багато “теорій” суспільного розвитку і так само
багато “практик”, що не сприяє поступові в одному напрямку, але є
незаперечні функції засобів масової інформації, у т.ч. телебачення:
інформаційна, просвітницька, виховна, регулятивна, гедонічна (збуджує
почуття задоволення і навіть насолоди від впливу інформації). Саме ці
функції і намагаємося виконувати в телепрограмі “Українське слово”, бо
цілком справедливо створена згадуваним М. Дмитровським метафорична
сентенція: “…деревцеві іманентно притаманна здатність рости вгору, однак
якщо ми схопимо деревце за його верховіття і потягнемо, щоб прискорити
ріст, ми нічого не доможемось. Наш вплив ззовні повинен узгоджуватися із
внутрішніми законами розвитку деревця. Ми зможемо прискорити процес,
створюючи сприятливі умови для дії внутрішніх законів – світлом, теплом,
вологою, підгодовуванням і подібними діями ми прискоримо процес
розвитку і розмноження клітин – і цим прискорюємо ріст”2. Якщо ведучий
не просто інформативно, а внутрішньо і зовнішньо зацікавлено розповідає
про особистість, яка є гордістю не лише конкретної нації, а всієї держави,
якщо аналізує гострі проблеми міжособистісних чи міжетнічних стосунків
неупереджено й аргументовано не як третейський суддя, а як доброзичливий
1
Дмитровский М.И. О функции печати // Проблемы журналистского мастерства: Сб. научн.
трудов. – Алма-Ата, 1979. – С. 11.
2
Там само. – С. 13.
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посередник, якщо запрошені учасники передачі мають що сказати для
розуму і серця слухачів, а не просто показати себе з висоти свого посадового
крісла, якщо статус носія державної мови та її референта не
супроводжується самохизуванням, а, навпаки, щирою повагою до носіїв
будь-якої іншої мови, і ще багато інших “якщо”, – то така телепрограма не
втратить актуальності, хоч контингент її слухачів буде специфічним і, ніде
правди діти, не кон’юнктурним, не тим, що належить до “соціально
престижних” верств населення.
Звичайно, багато важать і особистості творців передачі, у першу чергу
того, хто її веде. Авторське “я” відіграє винятково важливу роль у
підвищенні експресивності усного тексту (і не лише усного!), особливо якщо
події, про які йдеться, подаються так, наче сам автор їх вивчив,
проаналізував. Важливим композиційним прийомом є формування
“оповідної напруги”, коли в процесі мовлення (монологічного чи
діалогічного, полілогічного) у слухача виникають запитання, відповіді на які
він має отримати до кінця цієї, а не наступної передачі. Ці запитання має
передбачити ведучий і допомогти слухачам задовольнити їхній інтерес.
Легше цього досягати в прямому ефірі, практика якого в безцензурних
умовах стає все частішою.
Телепередача “Українське слово” поділяється на окремі сторінки,
наприклад: “Із життя школи” (або “Із життя вищої школи”), “Цікаві
зустрічі”, “Гість студії”, “Пам’ятні дати”, “Таланти твої, Буковино”, “Мова
українська – мова державна”, “Нові видання”, “Квіти любові і шани”,
“Говорить історія”, “Ми – буковинці”, “Мости єднання”, “Різні, але рідні”
(зазвичай одна передача має не більше трьох рубрик) і т.д. Назву сторінці
дає матеріал, що його підготовлено відеозйомкою, публікаціями (у пресі,
книжках, довідниках), проблема, що буде обговорюватися з гостем студії.
Ми свідомі того, що винесення “словесного образу” в заголовок багато до
чого зобов’язує, як і того, що “на мовному рівні тексту важливим
композиційним (виділено нами. – Н.Б.) прийомом може бути наскрізний
словесний образ, при цьому знову ж потрібна точність цього образу,
прозорість підстави для переносного вживання словесної одиниці”1.
Сучасні журналісти в умовах свободи слова не мають забувати, що
більші права не дають їм змоги переступати через три речі: релігійну
святиню, науковість і моральність. Моральний кодекс журналіста, на думку
П. Бубнія, вимагає “повного і беззастережного пошанування правди”,
етичного ставлення до неї, що може виявитися і в готовності змінити свою
думку й одверто визнати помилку; прагнути до найвищої компетентності і
знання справи; виявляти такт і розуміння інших. Журналіст має право і
зобов’язаний обороняти свої погляди та піддавати сумніву і полемізувати із
суперечливими поглядами2.
Телеведучий, як і редактор програми, утверджує державну політику щодо
1
Галуза И.Д. Композиционный приём и речевая погрешность // Язык и композиция
газетного текста. Сб. статей. – Свердловск, 1987. – С. 156.
2
Бубній П. Моральний кодекс журналіста // Мандрівець: Освітянський журнал. – 1996. –
№ 2-3.
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державної мови, але так само толерантно сприймає сам і коментує для
опонента позиції тієї етнічної (соціальної, корпоративної тощо) групи, для
якої мовить. Він має “давати приклад політичної і товариської культури, яка
передбачає в політичному житті “чесну гру” та не переносить громадськополітичних суперечностей думок на приватний і персональний ґрунт”1. І що
культурно-освітня програма причетна до внутрішньої політики, а
“Українське
слово”
для
румуномовного
населення,
наприклад,
буковинського краю, навіть до політики зовнішньої, сумнівів ні в кого не
викликає, бо мовно-культурні чинники у становленні національних держав
завжди мали особливо важливу роль. Але при цьому не варто забувати про
безперспективність
сподівань
прихильників
українсько-російської
двомовності на створення “ще небаченої” нації, бо нації, об’єднаної цілісною
двомовною культурою”, ще ніхто у світі не бачив2.
Свобода слова в Україні приваблює політиків-писак різних мастей для
популяризації своїх холоднокровно спрямованих на придушення української
духовності та цілковите ігнорування будь-яких інтересів нацменшин, які
здавна і компактно проживають в Україні. І їх друкують, бо – свобода.
Попри те, що ЗМІ мають високі обов’язки і велику відповідальність, що
журналісти як четверта влада мають відповідні привілеї, “неетично
використовувати ці привілеї для особистих, родинних чи групових і
партійних та інших цілей і користей, не зв’язаних із добрим виконанням
журналістської професії”3. Пересічного громадянина дивує приписка до тієї
чи іншої публікації в газеті: “Редакція не поділяє позиції автора…” Невже
комерція завдяки матеріалам, у яких є “душок”, що його смакуватимуть
певні групи читачів, для газети важливіші за істину в ім’я патріотичної і
високоморальної ідеї?!
Не новою є теза про те, що мова – засіб матеріалізації мислення, думки. А
оскільки засоби масової інформації, і не лише суто інформаційні, а й
культурно-просвітницькі їх форми відбивають соціальні процеси, а отже,
матеріалізують не тільки особисту, а й суспільну свідомість і так впливають
на вироблення громадської думки і спонукають до певного типу соціальної
поведінки4, то ці засоби мають не розбалансовувати, а збалансовувати,
гармонізувати суспільне життя. Проблеми функціонування державної мови в
суспільстві, яке отримало чергову історичну можливість реалізувати своє
право на самостійний, незалежний розвиток, для якого рідна мова народу –
обов’язковий компонент (пригадуєте? народ без мови мертвий; втрачена
мова – втрачена нація), можуть вирішуватися лише за активної участі засобів
масової інформації.
Телевізійні і радійні передачі мають достатньо жанрових різновидів для
1

Там само. – С. 17.
Див. про це аргументовано: Масенко Л. Старі джерела нових проектів мовно-культурного
розвитку України. – С. 9-12.
3
Бубній П. Моральний кодекс журналіста // Мандрівець: Освітянський журнал. – 1996. –
№ 2-3.
4
Сербенська О.А. Мова газети в аспекті соціально-культурного розвитку суспільства //
Мовознавство. – 1988. – № 4. – С. 21-26.
2
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переконання “невіруючих” у високому інтелектуальному, естетикоемоційному потенціалі державної української мови. Серед інтерв’ю,
“круглих столів”, діалогів, прес-конференцій тощо вигідно, на наш погляд,
виділяються авторські програми, а також реґіональні культурно-освітні.
Проблема в тому, що немає не лише обов’язкової для виконання всіма
службами державної програми національно-мовного будівництва, а й
особистої твердої позиції і доброї до України волі як людей в офіційній
владі, так і людей у владі четвертій, тобто у владі правдивого, непідкупного і
доброзичливого слова.
Журналісти іноді в гонитві за дешевим змістом, але дорогою за оплатою
сенсацією забувають про можливості персоналізації новин, співвідношення
факту і коментаря, закони монтажу фактів або “зорового ряду” в
телекартинці. Колись видатний теоретик і практик науки стилістики
Г.О.Винокур висловився так: “Для кожної мети – свої засоби”. Цей вислів
цитують, на жаль, без його продовження, яке настановляє: “Таким повинен
бути лозунг лінгвістично культурного суспільства”1. Якщо звернемо увагу
на роки видання цитованих тут праць, то можемо подумати про їх “старість”.
Але за нашими спостереженнями, у цих давніх публікаціях, попри їх
заідеологізованість
тогочасною
політикою,
міститься
багато
високопрофесійних настанов для журналістської практики. На жаль, у
сучасних публікаціях “словесної полови” стало не менше, а практичних
рекомендацій більше стало лише щодо матеріалів та способів їх подання в
комерційних
програмах.
Культурно-освітні
програми
(до
речі,
всеукраїнський канал “Культура” подає свої програми серед ночі),
регіонального рівня поготів, до таких не належить. Отже, творці телепередач
мають бачити проблеми і намагатися вирішувати їх самотужки в контексті
загальнодержавному.

1

Цит. за: Вовчок Д.П. Стилистика газетных жанров. – Свердловск, 1979. – 72 с.
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Білоус-Копкова О.В. (Київ)
ДУХОВНА ЗОРІЄНТОВАНІСТЬ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
(за матеріалами соціологічного опитування
до другого міжнародного конгресу
«Українська освіта у світовому часопросторі»)
У статті на матеріалі сучасних досліджень визначаються духовні
орієнтири шкільної молоді України та аналізується проблема формування
духовності системою освіти.
У сучасному суспільстві спостерігається тенденція до зміни історично
складеного типу людини, гармонійної, розвиненої культурно і духовно;
ігнорування морально-етичних імперативів, стирання межі між сакральним і
профанним, до втрати високих ідеалів. Ці процеси відбиваються на всіх
сферах суспільного життя і спрямовують до змін у державній політиці щодо
духовно-культурного розвитку суспільства, зокрема щодо освітньої сфери.
Виховна функція освіти є однією з головних, бо основою розвитку
суспільства є міра духовності людини. Людину, здатну на аморальний
вчинок, не зупинить страх перед покаранням. Тому що страх – це зовнішня
перешкода. Навпаки, на людину, яка має розвинений духовний світ,
здатність до розрізнення добра і зла, повагу до національних цінностей,
патріотизм, діє внутрішня перешкода. Вражають офіційні статистичні дані,
за якими в сучасній Україні 129 тис. безпритульних дітей, які вживають
наркотичні речовини, алкогольні напої, здійснюють правопорушення.
Система національної освіти покликана виховувати патріотизм і моральні
переконання. Багато сучасних науковців-педагогів говорять про домінантне
місце виховання в процесі освіти. Проблемою виховного змісту освіти
займалися К. Ушинський, В. Сухомлинський, Г. Філіпчук, Г. Сазоненко,
Л. Токар, Л. Дух, Є. Бондаревська, Л. Панова, І. Іванов та ін.
Зокрема, Л. Токар переконує, що в розвитку національної освіти та
виховання першочергову роль відіграє українознавство, яке є наукою, яка
обрала об’єктом своїх досліджень народ України, його самопізнання й
самотворення1. В правильності такої позиції переконує і той факт, що в
освітній програмі «Українознавство» зафіксовано такі його основні
завдання, як: готувати покоління до самостійного життєвого вибору шляху
та перспектив, знання й самопізнання, творення й самотворення особистості,
схильної і спроможної бути в гармонії з іншими людьми, з довкіллям,
власним «я», поєднувати особисті інтереси з громадськими, національнодержавними й загальнолюдськими; сприяти
виробленню високих
суспільних, державних, гуманістичних, духовно-культурних ідеалів,
1
Токар Л. Українознавство в розвитку національної освіти та виховання // Збірник наукових
праць НДІУ. – К., 2003. – Т. І. – С. 207.
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визначенню морально-етичних та естетичних принципів і критеріїв
життєдіяльності людей. Усі ці завдання окреслюють коло виховного змісту
освіти.
Для формування правильної освітньої політики держави необхідно
визначити духовні орієнтири шкільної молоді. У зв’язку з цим НДІ
українознавства проводив соцопитування «Духовні орієнтири молоді». Були
проаналізовані результати анкетування серед молоді від 15 до 18 років, у
якому взяли участь 1137 респондентів з різних областей України. Серед тих,
хто започаткував і розвивав елементи соціологічних знань на національному
ґрунті, були М. Максимович, М. Костомаров, В. Антонович, М. Драгоманов,
С. Подолинський. Продовжили цю традицію і науковці Інституту
українознавства. У своїй статті «Мова і майбутнє народу», аналізуючи
соціологічні дослідження мовної ситуації в Україні до Міжнародного
конгресу «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі»,
П. Кононенко наголошує, що треба перейти на мову фактів і документів,
об’єктивних методів дослідження, аналізу, прогнозування та планування1.
Він же є і безпосереднім керівником цього проекту. Загалом для аналізу
стану вивчення й використання української мови в різних суспільних сферах
було використано 19 типів анкет. Зокрема, систематизацію даних
соцопитувань з приводу мовної ситуації провели ряд авторів на чолі з
С. Єрмоленко та А. Пономаренко, що вилилось в окреме видання
«Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики»2, в якому зафіксовані
результати анкетування щодо функціонування української мови в різних
сферах життя українського суспільства – у родині, освіті, науці, культурі,
збройних силах, у діаспорі. Праці, присвячені аналізу соціологічних
досліджень з мовних питань, належать А. Пономаренко, С. Костянтиновій,
С. Яременко, О. Пчелінцевій, А. Гривко, Н. Карпенко та ін. Подібний проект
проводить Науково-дослідний інститутом українознавства і до Другого
Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі», що
охоплює освіту в Україні і в усіх частинах (державах) планети, де є
українська діаспора: її стан, причини і наслідки, проблеми і перспективи,
головні джерела і рушії розвитку.
Проблемою нашого дослідження є визначення ролі і завдань освіти у
формуванні духовних орієнтирів сучасної молоді на матеріалі
українознавства. Нашим завданням є виявити на основі проведеного
соцопитування духовні орієнтири української молоді та проаналізувати
пов’язані з цим проблеми національно-духовної зорієнтованості сучасної
освіти.
Ось анкета, за якою проводилося соцопитування серед української
шкільної молоді:

1

Кононенко П. Мова і майбутнє народу // Українознавство. – 2005. – Число 4. – С. 19.
Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики: Збірник матеріалів / За ред. А.Ю.
Пономаренко. – К.: НДІУ, 2006. – 96 с.
2
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Анкета: Анкета № 3. Духовні орієнтири молоді
Відповіді респондентів станом на 13/04/2007 (09:28:49)
Кiлькiсть респондентiв усiх категорiй – 1137
1. Що таке, на Вашу думку, духовність?
Релігійність.
Спрямованість людини до високої мети, ідеалів гармонії, яка
виявляється у внутрішньому світі особистості, її моральності,
прагненні оволодіти національними та загальнолюдськими
цінностями.
Вигадане, неіснуюче поняття.
Маю іншу відповідь.
2. Що притаманне духовній людині?
Людяність, милосердя, доброта, співчуття,
самовдосконалення.
Високий професіоналізм, престижне суспільне і матеріальне
становище, незалежність.
Знання загальнолюдських моральних принципів, історії та
традицій свого народу, вміння спілкуватися.
Маю іншу відповідь.
3. Яке значення має ідеал у Вашому житті?
Ідеал для мене є орієнтиром, на який я рівняюсь.
Я в усьому намагаюсь копіювати свій ідеал: діях, жестах, ході,
мові, манері одягатись і т.д.
Не маю ідеалу.
Маю іншу відповідь.

10%
87%

3%
0%
63%
7%
30%
0%
52%
9%
39%
0%

4. Що найбільше сприяє формуванню духовності людини?
Школа, сім’я, друзі.
45%
Сама людина.
48%
Духовні якості є вродженими.
7%
Маю іншу відповідь.
1%
5. Як ви задовольняєте свої духовні потреби?
У Вас вироблена чітка програма щодо подолання труднощів,
маючи перед собою позитивні приклади (на матеріалі
мистецтва, релігії, філософії, народних традицій тощо).
Ви добре знаєте свої вади і позитивні якості, але працюєте над
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собою як доведеться. Знайомство з загальнолюдськими
цінностями та культурними надбаннями носить стихійний
характер, найчастіше за порадою друзів чи знайомих. Ви
вважаєте, що найближчим часом візьметесь за себе як слід.
Ви не знаєте, що Вам потрібно. Самовдосконалення не
викликає у Вас ніяких емоцій.
Маю іншу відповідь.
6. Які почуття викликає у Вас людина,
яка не визначилась у житті і не має певної мети?
Зневагу.
Бажання допомогти.
Невпевненість у тому, що Ваші поради будуть прийняті.
Маю іншу відповідь.

9%
0%

10%
57%
33%
0%

7. Які почуття викликає у Вас людина, яка потрапила в біду?
Співчуття.
44%
Ви не цікавитесь такими ситуаціями.
5%
Негайно пропонуєте свою допомогу, або викликаєте
51%
«швидку».
Маю іншу відповідь.
0%
8. Що Ви б зробили, отримавши велику суму грошей?
Готові пожертвувати більшу частину грошей на дитячий
будинок.
Пожертвуєте якусь суму з обов’язку, а частину залишите собі.
Віддасте батькам.
Маю іншу відповідь.

17%
51%
31%
1%

З неї ми бачимо, що духовні орієнтири шкільної молоді справді
потребують корегування: 10% опитаних мають викривлене уявлення про
духовність, сприймаючи її лише як релігійність, яка є рівнем інтенсивності
релігійних ознак, а 3% взагалі вважають її неіснуючим вигаданим поняттям.
І хоч 87% вибрали варіант відповіді, що належним чином характеризує
духовність людини, з другого запитання, яке конкретизує справжнє
розуміння духовних ознак, видно неточне і неповне сприйняття цього
поняття: для 63% вона характеризуються лише знанням загальнолюдських
моральних цінностей без усвідомлення національних пріоритетів, культури,
історії свого народу, без чого людина як особистість є обмеженою, з
нерозвиненою національною свідомістю, а отже, обкраденою духовно, бо
саме через національний духовний простір людина підключається до
культурної спадщини вселюдства. Суспільство, в якому сповідується
споживацький спосіб життя, в якому прогресує фетишизація матеріального,
деградує духовно, культурно і соціально. 7% респондентів характеризують
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поняття духовності такими ознаками, як високий професіоналізм, престижне
суспільне і матеріальне становище, незалежність. Із зауважень опитуваних
можна побачити, що значна частина з них вважають, що сучасній молоді
взагалі не притаманні моральність і духовність. Багато хто вже розчарувався
в житті, 39 відсотків з них взагалі не мають ідеалу, 48 – зорієнтовані на
формування духовних якостей самотужки, а 7 – вважають, що духовність
дається людині як данність від народження (а отже, зникає потреба в набутті
духовних рис?), 45% все ж усвідомлюють, що духовна сфера особистості
формується під впливом сім’ї, школи, оточення. Але на нашу думку, на це
питання не можна дати однозначної відповіді, бо духовність кожної людини
залежить не лише від її оточення і виховання, а й від її власних старань,
активності. Тому й частина респондентів вважає, що духовні якості
формуються як під впливом оточення, так і залежно від самої людини, і
погоджується з обома твердженнями. Отже, завданням національної освіти
на сьогодні є підготовка людини до викликів цивілізації, створення умов для
національного культурно-духовного розвитку і самореалізації особистості, а
також мотивація учнів до самооцінки і бажання удосконалювати себе.
Реалізацію своїх духовних потреб 66% сучасних школярів здійснюють
стихійно, а у 9%. самовдосконалення не викликає ніяких емоцій, вони
дезорієнтовані в своїх духовних пошуках. Правда, 25 відсотків школярів
відзначили, що вже виробили чітку програму самовдосконалення на
матеріалі мистецтва, релігії, філософії, народних традицій. Та виникає
сумнів щодо щирості таких відповідей. Людині притаманне прагнення
справляти гарне враження і виглядати в кращому забарвленні, ніж вона є
насправді, а тим більше дітям-підліткам, для яких характерний юнацький
максималізм. Тому бажано уникати категоричності в постановці позицій
вибору. Те саме стосується і наступних трьох запитань анкети: Які почуття
викликає у Вас людина, яка не визначилась у житті і не має певної мети? Які
почуття викликає у Вас людина, яка потрапила в біду? Що Ви б зробили,
отримавши велику суму грошей? Більшість респондентів (57%) на перше
запитання дали відповідь: бажання допомогти, 10% – відчуття зневаги, що
все ж говорить про певну зорієнтованість на формування мети життя і
цілеспрямованості людини. 95% до людини, котра потрапила в біду,
відчувають співчуття і готові прийти на допомогу і лише 5% байдужі до
таких ситуацій. Що ж до третього запитання, то 68% опитуваних схильні
пожертвувати більшу частину грошей на дитячий будинок; у 31% школярів
ще не сформована активна громадянська позиція і тому вони більше
покладаються на батьків у прийнятті подібних рішень. Звичайно, деякі
пункти цієї анкети потребують корегування. Можливо, варто ставити
питання не так прямо, використовувати більше непрямих запитань,
зберігаючи при цьому чіткість і повноту, адже в ряді пунктів респонденти
змушені були обирати два варіанти відповіді одночасно, оскільки вони
включали одна одну. Та все ж, аналізуючи результати соцопитування, можна
зробити висновок, що національні духовно-культурні орієнтири в
середовищі сучасної молоді сформовані недостатньо, загалом же вони є
позитивно-розмитими, туманними, неконкретними і неточними. Це можна
пояснити тим, що в нашій традиційній культурі існують певні усталені
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норми поведінки, які сприймаються позитивно, і тому автоматично
проектуються на певний узагальнений ідеал людини. Але це не означає, що
такий тип поведінки відповідає установкам кожної окремої особистості.
Цікаві спостереження можна зробити, ознайомившись із зауваженнями
наших респондентів щодо їх оцінки позакласної і позашкільної роботи, що
проводиться в школах. З цих зауважень випливають важливі й актуальні
проблеми сучасної освіти в Україні. З них ми бачимо, що духовні вартощі в
пріоритетах молоді відходять на другий план. Значна кількість пропозицій
щодо покращення позашкільної і позакласної роботи стосується
розважальних заходів, дискотек, барів тощо. З цим пов’язана ще одна
проблема, що стосується перевантаження освітніх програм. Вагома частина
опитуваних наголосили, що на позакласну і позашкільну роботу у них
просто не вистачає часу, що їм хочеться, щоб враховували їхню потребу у
відпочинку. І дійсно, освітні програми сьогодні перевантажені, у них не
враховані індивідуальні й вікові особливості учнів, що призводить до
значних труднощів, створює стресові умови навчання. Такий ефект підсилює
ще й економічна незабезпеченість закладів освіти. Більшість учнів, які брали
участь в опитуванні, турбує саме ця проблема; вона проявляється в поганому
комп’ютерному оснащенні шкіл або ж у його повній відсутності, у
незабезпеченості шкільних бібліотек сучасною та класичною художньою,
науково-популярною
літературою,
періодичними
виданнями,
у
недостатньому забезпеченні спортивним інвентарем тощо. Недостатнє
фінансування галузі освіти державою говорить про применшення значущості
освіти і науки, що й призводить до деградації в суспільних, духовних
сферах, моральній і соціальній політиці. Сучасне молоде покоління
стурбоване тривогою за своє майбутнє, адже освіта має бути
конкурентоспроможною, сучасною, а як можна говорити про сучасну освіту,
коли в звичайній сільській школі інформатика вивчається за таблицями.
Піднімається питання зв’язку шкіл з ВНЗ, безкоштовного навчання для
обдарованих дітей у ВНЗ. Це насущні питання сучасної освіти, без
вирішення яких держава тільки програє, бо людський капітал – це складова
національного багатства розвинених країн. І порушуючи право громадян на
освіту, держава рубає гілку, на якій сидить.
Звичайно, шкільна молодь має багато позашкільних інтересів, хобі,
захоплень. Уподобання їхні дуже різні: музика, танці, театральне мистецтво,
спорт тощо. Деяка частина учнів цікавиться і духовними проблемами: їм
хочеться, щоб більше уваги приділяли питанням рідної мови, культури;
відчувається зацікавленість українською історією, національними
цінностями, світоглядними проблемами; стурбованість і занепокоєння з
приводу стирання морально-етичних норм у суспільстві. Хочуть
знайомитись із Україною, їздити різними містами, пізнавати її на практиці.
Вже сама постановка такого питання говорить, що цим проблемам у школі
не приділяється належної уваги.
Національна освіта відповідає своїй назві настільки, наскільки вона
включає в себе всю сукупність морально-духовного і загальнокультурного
розвитку народу, створює канали для передачі рідної культури новим
поколінням. Етнічне відродження відбувається через самоідентифікацію
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етносу, відтворення етнічного характеру виховання. Тому варто переглянути
національні пріоритети в системі освіти. На нашу думку, освіта має бути
побудована на потужній українознавчій основі, і це означає не тільки
розширення українознавчого компоненту в змісті освіти, а й (з урахуванням
сучасного стану в цій важливій сфері культурно-духовного життя нації)
здійснення, з орієнтацією на сучасний передовий досвід зарубіжних країн,
відповідних кроків щодо вирішення її нагальних проблем, серед яких
формування духовно розвиненої, національно свідомої, патріотично
налаштованої молоді стоїть на першому місці, бо це міцний і надійний ґрунт
для культурного, політичного, економічного розвитку країни. І наше
дослідження ще раз підтверджує думку про необхідність виховання нового
покоління в руслі українознавства, бо українська освіта повинна мати тісний
зв’язок з життям українського суспільства, з українською природою,
культурою, філософією, психологією тощо.

Науменко Н.В. (Київ)
ПРОФЕСІЙНА МОВА – МОВА
КОЛЬОРОВА!
У статті розглядається роль кольору у створенні робочого настрою в
студентському середовищі. Особливу увагу приділено кольористичному
вирішенню інтер'єру навчальної аудиторії, де відбуваються лекційні та
практичні заняття з української мови (за професійним спрямуванням), та
використанню кольорової символіки у роботі з основними мовними
питаннями.
Робота викладача, за спостереженнями фахівців із психогігієни праці,
належить до 1-ї категорії – розумова робота, що виконується у винятково
сприятливих, комфортних умовах, трудове навантаження якої точно
відповідає фізіологічним можливостям людини, її здібностям та
схильностям.
Праця вимушена, яка виконується без інтересу, належних результатів не
принесе. Але вона стає цікавою, якщо віднайдено й усвідомлено мету
завдання, яке виконує людина. Захопленість роботою – один з головних
чинників високої продуктивності праці1. Забезпечення комфортних умов
роботи викладача, а разом із тим – і навчальної діяльності студентів
досягається завдяки правильному плануванню робочого приміщення
(аудиторії), сприятливому мікрокліматові та дотриманню норм санітарного
режиму.
Останнім часом з'явилося чимало досліджень з фізіології навчання,
пов'язаних, передусім, із впливом кольору на стан працездатності студента.
1

Популярная мелицинская энциклопедия. – М.: Сов. Энциклопедия, 1991. – С. 125.
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Один із експериментів, проведених у британському університеті, показав,
що студенти, які під час ділової рольової гри сиділи під лампами червоного
кольору, укладали більш ризиковані угоди, ніж ті, які сиділи під лампами
синього кольору. Так було виявлено, які синій колір підносить настрій. Під
час обстеження іншої групи виявилося, що в кімнатах зі стінами синього
(блакитного) кольору студенти почуваються більш комфортно й спокійно,
ніж у кімнатах зі стінами червоного, жовтого або нейтрального кольорів.
Коричневий колір діє заспокійливо. Результати тестування у британському
університеті показали, що кров'яний тиск у студентів, які відчували
ускладнення, був нормальним упродовж усього часу, який вони провели в
аудиторії зі стінами, пофарбованими у різноманітні (переважно світлі,
ближчі до жовтого) відтінки коричневого кольору1.
Німецькі архітектори Г.Фрилінг та К.Ауер подають таке твердження
щодо спостереження поведінки кольорів у вивченні природничих наук:
"Забарвлення мінералів ніколи не є постійним, а змінюється разом з їхнім
станом. Як наслідок, природа створює диво, упорядковуючи всі кольори.
Так, наприклад... сірка має жовтий колір лише за кімнатної температури. На
холоді вона біла, під час нагрівання стає жовтою, потім помаранчевокоричневою й, нарешті, в аморфному стані – чорною... Усі фрукти,
достигаючи, міняють кольори: зелений – жовтий – помаранчевий – червоний
– фіолетовий – синій – чорний... Кольори символізують життя"2.
Про застосування кольору та його асоціативних образів у вивченні
української мови професійного спілкування можна говорити з різних
точок зору. В навчальному процесі багато важать як кольористичне
вирішення робочих кімнат, аудиторій, так і використання в самій дисципліні
кольорових концептів, які мають певну символіку й сприяють формуванню
мовних знань та навичок. З'ясування цих аспектів і стало метою нашого
дослідження.
Зважмо, передусім, на те, що колір навчального приміщення значною
мірою настроює студента на робочий лад. З точки зору організації
навчального процесу великого значення набуває проблема визначення
оптимальної кількості об'єктів спостереження. Особливо великим є
навантаження на зоровий аналізатор. Дослідження показують, що кількість
сигналів, які надходять, коливається від 60 до 400, а іноді – до 3000 на
годину. Загалом 85-90% усієї інформації сприймається завдяки зорові3. Тому
в навчанні багато важить використання наочних навчальних засобів,
особливо кольористичних, і відповідне планування аудиторії.
Функція добору кольорової гами – допомагати доброму освітленню й
баченню, тому колір використовується для контролю рівня освітленості й
розподілу відбитого світла. Поєднання світла й кольору має створити
оптимальні умови для роботи, полегшити її фізично й розумово.

1
Гулий І.С., Сімахіна Т.О., Українець А.І. Основи валеології: Навч. посіб. – К.: НУХТ, 2003.
– С. 191.
2
Фрилинг Г., Ауэр К. Человек – цвет – пространство. – М.: Стройиздат, 1973. – С. 28-29.
3
Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – С. 211.
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Науковці вважають, що зелений колір за одних умов може посилювати
стресовий стан, а за інших – заспокоювати. Так, зелений колір визнається
найдоцільнішим для робочого місця: кабінету, офісу або аудиторії. Він надає
відчуття впевненості, наполегливості, активності – те, що допомагає
якнайкраще сприйняти навчальний матеріал. Невелика картина у фіолетових
тонах на стіні навчального приміщення стимулюватиме потяг до знань.
Сірий колір та його відтінки, які часто використовуються в оформленні
офісів та інших робочих приміщень, не сприяють активній роботі й
викликають неспокій, тривогу, невпевненість. У такому разі потрібно
застосувати більше елементів декору для зняття негативного впливу.
У плануванні кольорів аудиторії слід ураховувати як коефіцієнти
відбивання для посилення освітленості, так і особливості характеру та
темпераменту студентів. Дані щодо дії кольорів на поведінку й характер
особистості наведено в таблиці1:
Співвідношення кольору
та особливостей характеру людини
Тип
темпераменту

Холерик
(червоний)

Сангвінік
(жовтий)

Флегматик
(зелений)

Характер
(основні
риси)

Запальний,
нестриманий,
поривчастий

Рухливий,
товариський,
життєлюб

Повільний,
витриманий,
терплячий

Дія теплих
кольорів

Сприяють
легковажноті

Послаблюють Посилюють
ступінь
інтелектуальні
свідомості
здібності

Дія
холодних
кольорів

Сприяють
стриманості в
поведінці

Сприяють
посиленню
уваги

Меланхолік
(синій)
Серйозний,
Відсторонений,
невпевнений
Сприяють
посиленню
контактності

Посилюють
Викликають
замкнутість,
деяку
зосереджевідстороненіст
ність

Інша наука, досягнення якої широко відомі у сфері планування робочих і
навчальних приміщень, з'явилася в Україні порівняно нещодавно.
Називається вона китайським словом "фен-шуй", що в дослівному перекладі
означає "вітер-вода". Базується вона на практичному багатовіковому досвіді
спостережень за поведінкою, настроєм та здоров'ям людей у різному
оточенні – чи то серед живої природи, чи в рукотворному просторі (місто,
дім, квартира, інтер'єр).
1
Палеха Ю.І., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки: Навч.-метод.
посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – С. 36.
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За системою "фен-шуй", працездатність підвищується у приміщеннях
світло-фіолетового відтінку1. На додачу до кольорового вирішення стін,
кімнати, в яких відбувається навчання, можна прикрасити пейзажами у
м'яких тонах.
Водночас багато проявів впливу кольору на настрій людини та її інтерес
до знань можуть бути результатом соціальної та психологічної асоціації з
тим чи іншим забарвленням. Червоний колір, наприклад, пов'язується з
вогнем та кров'ю, а тому використовується як заборонний сигнал – на
противагу зеленому, який завдяки асоціативному полю "трава, дерева,
життя" має позитивну конотацію дозволу. Зокрема, саме зелений колір
науковці визнають найдоцільнішим для оформлення робочих приміщень,
оскільки він "надає відчуття впевненості, наполегливості, активності"2.
Отже, правильно підібраний колір аудиторії, читальної зали, житлової
кімнати, безперечно, налаштовує студента на плідну творчу роботу й
підтримує зацікавленість його у предметі.
У кольоровому ключі розв'язується й проблема формування та
закріплення мовних знань майбутнього фахівця.
Важливою особливістю кольорової лексеми є її здатність до створення
асоціативних полів. За своєю морфологічною структурою вона є переважно
прикметником, тому вельми часто стає "невидимою" в мовленні, відчутною
лише при називанні предмета чи явища. Так, співвідносними є концепти
"неправильно" –
"червоний колір", "правильно" – "зелений колір", прапори різних країн із
їх офіційними мовами (зокрема, в лекційній темі "Власне українська та
іншомовна лексика" та практичній роботі з перекладацької діяльності).
Засадничими в процесі кольористичного асоціативного мислення є 7
семантично незалежних лексем – червоне, жовте, зелене, блакитне, синє,
біле, чорне. Периферію створюють майже всі наявні в українській мові
кольороназви, які об'єднуються навколо основних лексем.
Сьогоднішня людина може назвати 15-30 різних кольорів. Відмінність
між ними виражається ієрархією змістових прикмет. Верхній її поверх –
основні кольори (червоний, жовтий та інші, відомі стародавнім). Поверхом
нижче розташовуються додаткові, або похідні кольори (наприклад, зелений,
оранжевий), ще нижче – інтенсивність відтінків (темно-, густо-, світло-) та
яскравість (ясно-, тьмяно-, блякло-), і, нарешті, асоціативні зв'язки певних
барв із означуваними ними предметами та явищами (небесно-голубий,
жовтогарячий, сніжно-білий).
До кожного розділу курсу "Українська мова (за професійним
спрямуванням)", який читається в Національному університеті харчових
технологій, викладачі добирають відповідний кольоровий матеріал.
Так, вивчення першої теми "Особливості вимови та наголошення слів"
розпочинаємо з психолінгвістичного експерименту "Звуки та їх кольори".

1

Линн Д. Священное пространство. – М.: Вече-АСТ, 1997. – С. 402.
Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І. Основи валеології: Навч. посіб. – K.: НУХТ, 2003.
– С. 192.
2
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Дається завдання, наприклад, створити семантичні пари "голосний – колір"1.
Окрім того, що ця робота пов'язана з улюбленим для багатьох студентів ще
зі школи сонетом "Голосівки" А.Рембо2, вона активізує асоціативне
мислення слухача, визначає індивідуальність його наукового стилю.
Найчастіше голосним української мови приписують такі кольорові
значення: а – червоне, я – яскраво-червоне, о – біле, е – зелене, є – салатове,
у – кольору морської хвилі, ю – вишневе, і – синє, ї – бузкове, и – коричневе.
Ці асоціації (як бачимо, в основному яскраві) можуть варіюватися залежно
від психіки студента, його світогляду, бути пов'язаними з місцевістю, звідки
він родом. Відповідно до цього слухачі, ведучи словнички складних
випадків наголошення, виділяють потрібним кольором наголошену голосну,
що й веде до кращого запам'ятовування та дотримання акцентних норм у
професійному спілкуванні.
Загалом мнемотехніка (принцип запам'ятовування різних даних, у тому
числі мовних) може, засновуючись на кольористиці, застосовуватися там, де
необхідна механічна фіксація знань: вживання префіксів, великої літери,
м'якого знака й апострофа, подвоєння приголосних тощо. Деякі з цих правил
студенти засвоюють та інтерпретують у вигляді мнемонічних віршів (на
зразок ритмізованої фрази для запам'ятовування кольорів веселки: Чи
Обжене Жвавенького Зайчиська Байдикуватий Ситий Фокстер'єр?3
Згадаймо, що слова на позначення кольорів є компонентами цілого ряду
правил української мови професійного спілкування. Наприклад:
правопис складних прикметників: "Через дефіс пишуться прикметники...,
які означають додаткові відтінки кольору або поєднання кількох кольорів в
одному
предметі:
світло-зелений,
синьо-жовтий
(виняток
–
жовтогарячий)4;
правопис відмінкових закінчень прикметника: "Досить запам'ятати
відмінювання, наприклад, слів зелений та синій, і за цим зразком уже писати
закінчення всіх інших прикметників. Адже винятків тут немає"5;
творення словоформ (колір-іменник, колір-прикметник, колір-дієслово,
зрідка – колір-прислівник). Цей аспект становить значне дослідницьке поле
для студентів-технологів харчової промисловості, які з зацікавленням
установлюють зв'язки між кольороназвами та реаліями їхньої майбутньої
професії.
Чимало словоформ утворено від назв рослин (оранжевий-помаранчевий,
коричневий – від кориця, малиновий, бузковий), мінералів (бронзовий,
бірюзовий, рубіновий, бурштиновий, малахітовий)6.
1
Мельник О.Ю. Что такое психолингвистика? // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 4.
– С. 84.
2
Науменко Н.В. Райдуга звуків і почуттів (Порівняльне дослідження звуко-кольорової
образності поезії А.Рембо та Б.-І.Антонича) // Дивослово. – 2005. – № 3. – С. 50.
3
Мостова І. Першокурснику: Поради психолога. – К.: Наук. думка, 2000. – С. 54.
4
Онкович Г.В., Барабаш С.Г., Онкович А.Д. Український рік у прикметах і прикметниках. –
К.: Наук. думка, 2000. – С. 117.
5
Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000. – С. 110.
6
Науменко Н.В. Залежність образності кольороназви від її словоформи // Наукові записки
Національного університету "Києво-Могилянська академія". Філологічні науки. – Т. 18. – С. 44.

324

Україна – мова

Що стосується технологічних аспектів курсу, то кольористика в сув'язі з
органолептичними показниками продуктів дає ґрунт для розмаїтих
найменувань. Згадаймо, що з середовища суто харчового походять
кольороназви "вишневий", "коричневий" (від "кориця" – стерта метафора),
"колір кави з молоком", "малиновий", "помаранчевий", "кремовий", складні
колірні лексеми "молочно-білий", "лимонно-жовтий" і навіть відтінок
рожевого кольору – "лососевий".
Сам же продукт, названий "білим", "червоним", "рожевим", може лише
наближатися за відтінком до названих кольорів. Справді, хто з нас бачив
біле, мов сніг, вино або червоне, мов жар, пиво? А такі назви вже цілком
усталилися не лише як комерційні (бренди), а й як наукові терміни. Отже, й
тут колір виявляє щодо продукту метафоричне значення: сюди ж додамо
чорні (насправді темно-брунатні) чай та каву, жовтий (світло-коричневий)
цукор, білий (світло-зелених тонів) виноград. Та й у зеленого чаю тільки
деякі сорти при заварюванні мають чисто зелений тон1.
Специфіка наукового мислення, як відомо, передбачає візуальну
інтерпретацію того чи іншого явища. Оскільки мовні знання для студентів
технічного навчального закладу мають як практичний, так і науковий
характер, то особливої ваги набуває наочність – завдяки можливості
компактно представити найголовніші правила вживання мовленнєвих
конструкцій.
Такий матеріал є важливим у темах "Зіставлення українських і
російських / англійських мовних зворотів", "Складні випадки керування в
російській і українській мовах", "Суржикові утвори та їх нормативні
відповідники" тощо. При цьому досягається мета убезпечення студента від
типових помилок – шляхом виділення неправильних конструкцій червоним
кольором, а правильних – зеленим (назвемо умовно цей метод "правилом
світлофора").
Однак чи не найголовнішим складником курсу "Українська мова (за
професійним спрямуванням)" є вивчення різновидів ділових паперів і
наукових праць, із якими студенти знайомляться на практичних заняттях.
Часто слухачі попервах стикаються з труднощами в розташуванні реквізитів
документа. Тому й тут у пригоді стають кольорові матеріали – у них певною
фарбою виділяються реквізити, які розміщуються лише ліворуч, або ті, що
лише праворуч тощо2.
Можливо розглядати формуляри деяких документів, проеціюючи їх на
найбільш знані прапори країн світу. Зокрема, цікавим видається
співвіднесення формуляру довідки та прапора Сполучених Штатів Америки:
кутовий штамп – синій прямокутник з зірками; текст довідки – червоні
смуги. На французький прапор накладається формуляр заяви: внизу синьої
1
Науменко Н.В. Сенсорна образність у найменуваннях харчових продуктів // Наукові праці
Національного університету харчових технологій. – К., 2007. – № 20. – С. 65.
2
Науменко Н.В. Нові тенденції в розробленні курсу "Українська мова за професійним
спрямуванням" для студентів технічного вузу // Професіоналізм педагога: Мат. Всеукр. наук.практ. конф., присв. 60-річчю Крим. держ. гуманіт. ін-ту (23-25 вересня 2003 p., Ялта, Крим,
Україна). – K.: Педагогічна преса, 2003. – С. 58.
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смуги – дата, в центральній білій – назва, вгорі червоної – реквізити
"адресат" та "адресант", текст – по всій ширині. Тому корисно застосовувати
прапори на відповідних заняттях як наочність.
Хоча рівень зорової пам'яті в кожного різний, проте колір, "здатний
викликати в людини як фізіологічний, так і психологічний ефект"1, завжди
сприятиме запам'ятовуванню візуалізованого в такий спосіб матеріалу.
Не меншу вагу в контексті "Української мови (за професійним
спрямуванням)" мають і народознавчі матеріали. Наприклад, у курсі не лише
мови, а й культурології, релігієзнавства використовуємо дані про символіку
писанок, їх кольористику: червоний тут – колір радості, життя, любові;
жовтий – місяць, зорі, врожай; зелений – багатство, буяння рослинного світу;
блакитний – чисте небо, здоров'я; бронзовий – Мати-Земля; чорний –
пошана до предків2. Тут іде зіставлення не лише засобів творення
кольорових словоформ, а й символічних значень кольору, тобто є
можливість розвивати асоціативне мислення в різних напрямах.
Для студентів спеціальності "Технологія харчових продуктів оздоровчого
та профілактичного призначення" цікавими є дані щодо кольористики
лікарських рослин, коштовних каменів, які мають цілющі властивості:
"Малахіт – від грецької назви квітки мальви. У цієї рослини ніжно-зелені
листочки. Малахітові"3.
Отож, як бачимо, символіка кольору в усіх її різновидах має напрочуд
велике значення не лише у вивченні курсу "Українська мова (за професійним
спрямуванням)", а й в установленні міжпредметних зв'язків, що є однією з
нових тенденцій навчального процесу вищої школи.
Проблема, з якою стикаються викладачі під час планування курсу та
наочних матеріалів до кожної теми, – поліграфічні можливості друкарень
(передусім НУХТ), внаслідок чого не завжди можна підготувати кольоровий
навчальний посібник; на разі питання унаочнення мовних правил
вирішується завдяки побудові схем, таблиць та алгоритмів. У перспективі
планується, суміщаючи кольорові схеми з монохромними, створити
експериментальний посібник-практикум як додаток до нового навчального
посібника "Українська мова (за професійним спрямуванням)", що перебуває
в роботі.
Синтез словесного, графічного та кольорового вираження наукового
матеріалу врешті-решт уможливить досягнення поставленої мети курсу –
ознайомлення студентів із нормами сучасної української літературної мови у
професійному спілкуванні, підвищення загальної та мовної культури
майбутніх спеціалістів харчової промисловості, формування практичних
навичок професійного усного й писемного спілкування, а найголовніше –
виховання студентів носіями української мови та справжніми громадянами
України.

1
2
3

Психологические тесты: Тест Люшера. – M.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2001. – С. 216.
Словник символів української культури. – K.: Міленіум, 2002. – С. 158.
Берсенев B.A. Искусству врачей пособляют каменья. – К.: СВП "Аверс", 2003. – С. 27.
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Пономаренко А.Ю. (Київ)
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ ТА РІДНОМОВНОЇ ОСВІТИ
В РЕЦЕПЦІЇ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА
У статті зроблено спробу дати авторське прочитання і коментар до
статей М.І. Костомарова, у яких він розглядає проблеми мови та
рідномовної освіти – «Малорусское слово», «Украинофильство», «Мысли
южноруса».
Микола Іванович Костомаров (1817-1885), за висловом Михайла
Грушевського, «положив свою печать на цілу епоху». Це видатний
громадсько-політичний діяч, історик, джерелознавець, етнограф, археограф,
мовознавець, письменник, публіцист, оратор, педагог, загалом талановита й
різнобічно ерудована людина, безмежно віддана науці. Творчий доробок
Миколи Костомарова важко переоцінити. Його праці користувалися
надзвичайною популярністю в сучасників. Свідченням цього є багатотомні
видання й перевидання його в Російській імперії та за її межами в другій
половині XIX – на початку ХХ століття: «Исторические монографии и
исследования» (Петербург, 1863-1872, т. 1-12), «Исторические монографии и
исследования (друге видання, Москва; Санкт-Петербург, 1872-1889, т. 1-20),
«Історичні монографії (за ред. О.Барвінського; серія «Руська історична
бібліотека», 1886-1895, т.1-11), «Собрание сочинений. Исторические
монографии и исследования» (Санкт-Петербург, 1903-1905, т. 1-21) та ін.
Нині в Україні, та й на теренах Російської Федерації, здійснюються
численні перевидання творів видатного історика, публікації наукових
розвідок про нього. У добу незалежності розгорнулися активні дослідження
творчого доробку та інтелектуальної біографії Костомарова, зокрема у
монографіях Ю. Пінчука, Я. Козачка, розвідках В. Смолія, О. Яся,
Л. Підгорної, О. Гончар, роботах інших дослідників. У 2003 р. опубліковано
найповнішу бібліографію праць Миколи Костомарова1, а у 2005 р. вийшла у
світ книга «Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енциклопедичний
довідник» (автори – В. Смолій, Ю. Пінчук і О. Ясь)2. Інтенсивно вивчається
суспільно-політична,
публіцистична,
літературна,
епістолярна,
археографічна та інші складові творчої спадщини М.Костомарова. Це дало
підстави говорити про появу міждисциплінарної наукової галузі –
костомаровознавства.
Мовотворчість М.Костомарова поки не була предметом системного
дослідження, хоча окремі її аспекти висвітлювалися у наукових статтях
(див., наприклад, праці К. Шульжука, І. Синиці, С. Синиці та ін.) і доповідях
1
Бібліографічний покажчик творів Миколи Івановича Костомарова / Упор. О.Т. Гончар,
Г.В. Пасещенко. – К., 2002. – 195 с.
2
Смолій В.А. та ін. Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енцикл. довідник. – К.:
Вища школа, 2005. – 543 с.
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на конференціях. Але у переважній більшості історичних та філологічних
розвідок про видатного вченого аналізуються його погляди на статус
української мови. Оцінки дослідників діаметрально протилежні: частина
науковців вважають М.Костомарова поборником національної самобутності
української мови, інші доводять, що погляди вченого були проросійським
культурництвом. Представники обох напрямів знаходять вагомі аргументи
на користь своїх теоретичних узагальнень, цитуючи одні й ті ж праці
Миколи Костомарова. Однак однозначної відповіді на питання, яким бачив
видатний історик майбутнє української мови, сучасні дослідники ще не
знайшли. У нашому дослідженні зробимо спробу дати своє прочитання і
коментар до статей М.І. Костомарова, у яких він розглядає проблеми мови та
рідномовної освіти – «Малорусское слово», «Украинофильство», «Мысли
южноруса».
Отже, про мову творів Миколи Костомарова. К.Ф. Шульжук1 стверджує,
що М. Костомаров, сучасник Т. Шевченка, вніс певний вклад у розбудову
нової української літературної мови, що засвідчують, зокрема, його поетичні
твори.
Ще за життя М.Костомаров здобув репутацію історика-художника.
Художність, «картинність», «талановите малювання старовини» вважалися
неодмінними ознаками творчості М.Костомарова. Як зазначає С.В. Синиця2,
в історичних працях М. Костомарова не тільки відтворюються події
минулого, а й яскраво змальовується культурологічний, духовний контекст
епохи. При дослідженні лексичної системи наукових творів українського
історика привертають увагу широко вживані автором українські слова, що
стали термінами «украинский», «Украина», «гетман». Відтворюючи пряму
мову історичних персонажів, автор не перекладає, а тільки адаптує до
російського правопису український текст, надаючи національного колориту
та фольклорної насиченості логічним структурам наукового дослідження.
І. Синиця3 доводить, що для називання українців М.І. Костомаров
використовує кілька номінацій: южнорусская народность, южноруссы,
малороссы, малоруссы, малороссияне, украинцы, хохлы. На думку лінгвіста,
М. Костомаров розрізняє ці назви: для певного етапу розвитку народу він
використовує різні номінації. Етнонімами южнорусская народность,
южноруссы автор називає мешканців Давньої Русі. Українці для вченого є
нащадками русичів-полян. Для називання своїх сучасників учений
використовує етноніми малороссы, малоруссы, малороссияне.

1
Шульжук К.Ф. Із спостережень над мовою поетичних творів М. Костомарова // Микола
Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Науковопрактична конференція. – Рівне, 1992. – С. 174-175.
2
Синиця С.В. Елементи української мови в наукових працях М.І. Костомарова // Микола
Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Науковопрактична конференція. – Рівне, 1992. – С. 180-181.
3
Синиця І. Етноніми та етнотопоніми як термінологічна лексика в історичних працях
М.І. Костомарова // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ,
2005. – Вип. 6. – С. 332-335.
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Вчені-лінгвісти пропонують обов’язково розглядати у вузівському курсі
історії української літературної мови праці М. Костомарова, які заклали
фундамент наукового стилю нової української літературної мови, зокрема
«Закон Божий» («Книги буття українського народу») та відозву «Брати
Українці». Аналіз ідіолекту вченого дасть змогу глибше усвідомити процеси
становлення норм нової української літературної мови.
Велика і ще мало досліджена з лінгвістичного погляду сторінка у
творчому доробку вченого – його публіцистичні твори, мова яких послужила
формуванню публіцистичного стилю національної української літературної
мови.
Проблема української мови у творчому доробку М. Костомарова
нерозривно пов’язана з проблемою рідномовної освіти. М. Костомаров у
статті «Мысли южноруса» пише: «Не знаю, как скажут другие, но мне
кажется, что пока на южнорусском языке не будут сообщаться знания, пока
этот язык не сделается проводником общечеловеческой образованности, до
тех пор все наши писания на этом языке – блестящий пустоцвет, и потомки
назовут их результатом прихоти, охоты для забавы переряживаться из
сюртука в свитку и припишут их более моде на народность, чем любви к
народности.
… В сфере всенародного слова мы не можем быть полезны ничем
другим, как употребив это слово орудием общечеловеческого образования.
Народ должен учиться, народ хочет учиться, если мы не дадим ему способов
и средств учиться на своем языке – он станет учиться на чужом, и наша
народность погибнет с образованием народа».
М. Костомаров наголошував, що замість повістей, комедій, віршів,
потрібні наукові книги. Цитата зі статті «Мысли южноруса», яку наводимо
нижче, дуже часто коментується у працях про М.Костомарова, переважно з
негативним контекстом: «Разумеется, в выборе следует быть
благоразумным. Смешно было бы, если бы кто-нибудь перевел на
южнорусский язык «Космос» Гумбольдта или «Римскую историю» Момзена
(тут цитату майже всюди обривають і звинувачують Костомарова в тому, що
він вважав українську мову не придатною для перекладу складних наукових
творів, хоча, з нашого погляду, вчений мав на увазі, що не варто починати
загальнонародну освіту з важкого для сприйняття наукового матеріалу, для
нього ще не прийшов час, тобто це була не оцінка можливостей мови, а
дидактична концепція вченого – А.П.) … для такого рода сочинений еще не
пришло время. Надобно ограничиться элементарным изложением научных
знаний, необходимых для первого образования»2. Коли світогляд народу
розшириться, тоді він сам виробить для себе відповідну сферу ідей на основі
нових для нього даних у природі. За сферою релігії має йти знайомство з
природою: потрібно написати для народу арифметику, космографію,
географію та зрозумілі (в оригіналі – удобочитаемые – А.П.) твори, які б
знайомили його з найважливішими сторонами природознавства загалом.
1
Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації:
Науково-практична конференція. – Рівне, 1992. – 242 с.
2
Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. – К.: Либідь, 1994. – С. 310.
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Разом із тим, потрібно укласти граматику рідної мови, за якою народ би
ознайомився з побудовою людського слова1.
М. Костомаров вважав, що книги для народу мають бути написані так,
щоб вони читалися, а не визубрювались, розумілися, а не втовкмачувалися,
відомості хай укладаються в голові учнів процесом часто повторюваного
читання, роздуму, переказу іншим прочитаного2.
Дуже актуальними і нині видаються нам такі слова видатного вченого:
«Писать повести и стишки часто бесцветные, пустые, «з зозулями» гораздо
легче, нежели предаться предварительному изучению и трезвому труду для
составления научных книг, необходимых народу; также точно и наши
состоятельные народолюбцы охотнее оденутся для забавы в
квазинациональный костюм, ввернут в свою речь два-три малороссийских
выражения, поспорят о достоинствах Шевченка, чем уделят рубль-другой из
своих доходов на дело общественного образования»3. Згадаймо думку про
те, що важко любити Україну «до глибини власної кишені».
У статті «Українофільство» (1881 р.) М. Костомаров ставить питання про
те, що визначити, яка з двох мов найбільше придатна для освіти в Малоросії,
українська чи російська, можна буде лише тоді, коли ці мови будуть
поставлені в рівні умови, але цього малоросам ніколи не давали. На закид,
ніби малороси дуже охочі до вивчення російської мови, він відповідав, що це
щаслива ознака здібності до інтелектуального розвитку. Відстоюючи
гідність українців, М. Костомаров був певний того, що за умов викладання
українською мовою кожна освічена людина з бажання розширити коло знань
засвоїть і російську мову, а тим самим буде подолано комплекс
меншовартості малоросів: «Что касается до того, будто, по словам автора
«Записки»4, народ малорусский враждебно относится к попыткам излагать
на его родном наречии предметы знания и предпочитает общерусский язык
своему природному, то это нам кажется натяжкою, доведенною до абсурда:
по общим законам человеческих свойств невозможно, что б человек где бы
то ни было хватался предпочтительно за такой способ, который ему труднее,
и отвергал такой, который дается ему легче. Натяжка эта выведена из
подмеченной у малорусов охоты учится по-русски; мы не спорим против
существования такой охоты и желаем, чтоб она распространялась, тем более,
что замечаемая охота учиться чему бы то не было есть счастливый признак
способности к интеллектуальному развитию. Но вопрос: действительно ли
малорусы не захотят учится на своем родном наречии и предпочтут учится
только на русском книжном языке – решить может опыт и при том при
полной свободе, предоставленной народу учится на своем ли наречии или на
книжном русском языке. До сих пор этой свободы малорусам не давали, да и

1

Там само. – С. 310-311.
Там само. – С. 311.
Там само. – С. 313.
4
«Записка» 1863 р. була подана міністру внутрішніх справ «по вопросу об издании на
малорусском наречии духовных и учебных книг». Автор цього документа радив не допускати
вільного розвитку малоруського наріччя, бо література цією мовою завдає шкоди державі.
2
3
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в большинстве народ малорусский никак не учили, уж не из той ли самой
боязни нарушения государственного единства и спокойствия?!»1.
Малоруське наріччя настільки віддалене від великоруського, що
навчальна книга, написана найвдалішим складом у застосуванні живої
народної мови, буде незрозуміла й чужа малоросам2.
Я.О.Козачок у дисертації «Концепція нації як духовної спільноти в
художній та публіцистичній творчості Миколи Костомарова» доводить, що
«піднесення категорії нації як духовної спільноти стало наскрізним ідейним
ферментом художньої та публіцистичної творчості письменника. […]
Костомаров як митець і історіософ сформував і художньо увиразнив
принципово нове розуміння духовної спадщини українського народу в
синкретичному поєднанні його матеріальної культури, народної словесності,
моральних засад та етичних норм, усталив цей підхід як науковий лейтмотив
і квінтесенцію художньої творчості. У ній знайшов свій естетичний вираз
новий погляд на націю як духовну спільноту. В обсяг поняття національна
спільнота Костомаров увів народ як найрепрезентативнішого виразника
духовної єдності нації, основного чинника етноментальності»3.
О. Ковальчук у праці «Особливості формування історичного портрету
М. Костомаровим» зазначає: «Героєм стати може лише той, чия внутрішня
ментальність кореспондує з менталітетом народу і є найяскравішим його
виразником. Описуючи портрети найулюбленіших своїх діячів, автор
розпочинає з давньої історії слов’ян, проводить читача через етапи
формування і розвитку нації. У результаті складається загальне враження
про дух народу, його споконвічні ідеали. …Обираючи шляхи розвитку
суспільства, ватажок впливає на ментальність свого народу, отже – і на його
історичну поведінку. Дуже важливим, на думку М.Костомарова, є традиції,
на яких вихований ватажок. Тому часто помилки Хмельницького і Мазепи
автор пояснює польським вихованням. Причому він, можливо мимоволі,
розкрив трагедію української нації: вона має набагато ширший світогляд і
плани, ніж її ватажки, внаслідок чого не може до кінця реалізуватися
національна ідея»4.
Своєрідне протиставлення освітянських ідей православного християнства
і католицизму у творчій спадщині М. Костомарова безпосередньо
проектується на проблему української мови в церкві, порушену у статті
«Малорусское слово». Вчений розмірковує над тим, що «читать проповеди
на малорусском наречии в церквях священникам не дозволяется.
Между тем погруженная в мелкие обыденные расчеты масса этого народа
коснеет в таком прадедовском невежестве, что во многих отношениях может
называться скорее языческою, чем христианскою, религиозные предметы

1

Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. – К.: Либідь, 1994. – С. 346-347.
Там само. – С. 344-345.
Козачок Я.В. Українська ідея: з вузької стежки на широку дорогу (художня і науковопубліцистична творчість Миколи Костомарова). – К.: НАУ, 2004. – 352 с.
4
Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації:
Науково-практична конференція. – Рівне, 1992. – С. 92-93.
2
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являются у малорусского простолюдина с примесью самых чудовищных
представлений!
…В последнее же время везде между малорусами, как замечают многие,
распространяется отчуждение от церкви, холодность даже к ее наружной
стороне, какое-то враждебное отношение к духовенству, внедряется какойто житейский, практический индифферентизм, испаряется та поэзия, которая
так была присуща малорусскому племени, начинает царить какая-то
пошлость, мелкость, мертвенность. Только духовенство своим влиянием
могло бы одухотворить народ снова, поддерживать в нем меру, сообщать
ему дары света, а для этого нужно поставить духовных в беспрепятственную
возможность говорить к народу в церкви понятным для народа языком
(підкреслення наше – А.П.).
…Переводить Новый Завет на малорусское наречие не дозволяется, а
между тем в Малороссию проникает перевод, составленный в чужом
государстве, и притом приобретает более сектантами, отчего последние
получают возможность лучше безграмотных православных мужиков иметь
сведения о вере и через то удобнее могут распространять свое учение,
сманивая православных. Не лучше ли, если б Св. синод разрешил
употребление в народе такого малорусского перевода Нового Завета,
который был бы одобрен Святейшим синодом и распространялся через
духовных пастырей, чем допускать, мимо воли властей, проникать иному
переводу из Галичины и притом исключительно для пользы сектантов в
ущерб православию?»1. Зумисне вдаємося до розлогого цитування, щоб
відтворити саме думки М.Костомарова, а не будь-яку їх інтерпретацію,
оскільки питання, розглянуті в статті вченого, є дуже дискутованими й нині.
Метою богослужіння є ознайомлення народу з основами християнського
вчення, піднесення його релігійного настрою, а цього можна досягти
найкраще рідною мовою. В українській церкві було кілька спроб перекладу
Св. Письма рідною мовою, представники окремих напрямів православ’я у
відправах богослужінь перейшли на рідну мову. Але й нині ще можемо
почути, що народна мова – це «низька», побутова, і нею не варто молитися.
Та й самі православні християни під впливом оповідей про священну мову в
церкві іноді вороже ставляться до вживання рідної мови в церковних
відправах, і як наслідок – несвідомість у релігійному вченні, байдужість до
своєї церкви і навіть до своєї нації. До того ж, ці проблеми набувають
політичного забарвлення, як і в часи М.І. Костомарова.
Серед найбільш критикованих була костомаровська так звана «теорія
хатнього вжитку» української мови, висунута ним у середині 1870-х рр. у
зв’язку з реакційними заходами царського уряду (Емський акт 1876 р., який
доповнював Валуєвський циркуляр 1863-го), спрямованими на придушення
української культури. Знаходимо обгрунтування цієї думки у
М. Костомарова у статті «Малорусское слово»: «Если же обок русского
языка будет оставаться и литературно развиваться малорусская литература,
то, принося свою местную пользу, она без ущерба русской литературе будет
1

Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. – К.: Либідь, 1994. – С. 333-335.
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существовать для домашнего обихода, как выразился когда-то о ней один из
славянофильских органов (а не сам вчений – А.П.) еще в шестидесятых
годах текущего столетия1. На нашу думку, вчений намагався довести, що
література українською мовою не становить жодної загрози, що книги цією
мовою видаються відповідно до всіх приписів цензури, і навіть якщо
з’явився якийсь твір сумнівного змісту, то це не є підставою забороняти
мову, якою він написаний, див., наприклад: «Если подчас возникали
недоумения, за которыми следовали придирки и гонения на писавших помалорусски, то все-таки имелось в предмете содержание того, что писалось
по-малорусски, а не самое наречие, на котором писалось»
(«Украинофильство»)2; «Сколько нам известно, на малорусском наречии не
появлялось ничего преступного, да и не могло появиться, потому что все
малорусские книги выходили в свет по установленному порядку, с
разрешения правительственной власти» («Малорусское слово»)3.
М. Драгоманов у нарисі «Микола Іванович Костомаров» (1901 р.),
розповідаючи про особисте спілкування з істориком, вказує на розбіжність їх
поглядів щодо майбутнього українського руху4. У листі до М. Драгоманова
від 8 січня 1877 р. він писав: «Ваших планов о печатании за границею с
целью служить Малороссии я не разделяю. Публики малороссийской нет, а
есть народ, которому нужны элементарные книги, а не публицистика. Такая
литература нужна, которая возможна только при полном согласии с
властью, а не при какой бы то оппозиции (підкреслення наше – А.П.)». У
цьому уривку досить виразно сформульовано погляди М. Костомарова на
завдання народницького руху в Україні. Вчений не був схильний до
радикалізму у вирішенні політичних питань, його політична програма була
спрямована не на далеку перспективу, а на реальність історичного буття
України в Російській імперії. Це й дало підстави деяким ученим
звинувачувати його у проросійському культурництві. На нашу думку,
М.Костомаров глибоко розумів шляхи захисту й утвердження української
мови у тогочасному суспільстві, культивував ідею національної
самодостатності українського народу, його самовизначення через мову.

1

Там само. – С. 336.
Там само. – С. 338.
Там само. – С. 331.
4
Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації:
Науково-практична конференція. – Рівне, 1992. – С. 31-32.
2
3
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Шепель Ю.О. (Дніпродзержинськ)
ВИСВІТЛЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ
ОДИНИЦЬ СЛОВОТВІРНОГО РІВНЯ
В СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
(щодо питання словотвірного ряду)
У статті порушені питання, пов'язані з висвітленням у сучасних
підручниках з мови, зокрема української, основних одиниць словотвірного
рівня. Аналізується питання словотвірного ряду як комплексної одиниці
словотвору.
Сучасна теорія словотвору відтворює послідовну реалізацію системного
підходу щодо опису мови, виявляє організацію мовних одиниць, їх
угруповань на основі певних словотвірних відношень і заснованих на них
складних словотвірних одиницях. Втім багато питань словотвору ще
залишаються недостатньо висвітленими. На наш погляд, з одного боку, це
пояснюється складністю самої системи словотвору. З другого боку, це
можна пояснити багатосторонніми зв'язками словотвору з іншими
підсистемами мови, розшаруванням функцій словотвору, принципами
побудови цієї підсистеми, тобто великою кількістю і розмаїттям мовних
одиниць, які в ній виділяються, складною ієрархією їх зв'язків у
синтагматичному та парадигматичному планах.
Варто зауважити, що загальна теорія словотвору в наш час потребує не
стільки нового матеріалу, скільки узагальнення, осмислення вже
накопиченого матеріалу.
З середини 70-х років і до кінця ХХ ст. увага дериватологів переважно
була зосереджена на такій основній одиниці словотвірної системи, як
похідне слово. На сучасному етапі розвитку дериватології спостерігається
прагнення систематизувати словотвірні одиниці на нових концептуальних
або методологічних засадах, переглянути й уточнити деякі наукові поняття,
що сформувалися протягом становлення дериватології як науки
(І.С. Улуханов,
О.А. Земська,
Н.Ф. Клименко,
О.К. Безпояско,
К.Г. Городенська,
В.О. Горпинич,
В.В. Ґрещук,
Є.А. Карпіловська,
В.П. Олексенко, О.А. Стишов, Ю.О. Шепель, С.О. Соколова тощо). Завдяки
дослідженням
І.І. Ковалика,
В.С. Перебийніс,
О.М. Тихонова,
Р.С. Манучаряна, Н.Ф. Клименко, Н.А. Янко-Триницької, О.Г. Ревзіної,
З.М. Волоцької, Т.М. Возного тощо актуальності набуло вивчення реальних
об'єднань похідних слів, а також словотвірних полів похідних слів. До таких
об'єднань можна віднести словотвірні гнізда і словотвірні ряди. Втім якщо
перші вивчені порівняно повно і з різних боків, що надало можливість
внести деякі питання словотвірного гнізда у підручники, то словотвірні ряди
похідних слів залишаються недослідженими та невисвітленими у сучасних
підручниках не тільки для учнів середніх шкіл, а навіть і для вищих
навчальних закладів. Пояснити таке можна тим, що словотвірний ряд ще
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недостатньо чітко відмежовано від інших одиниць словотвірної системи –
словотвірного типу, словотвірного ланцюжка, словотвірної парадигми,
словотвірної моделі, словотвірного гнізда. Проте впровадження в
словотворчу теорію поняття словотвірного ряду дало б змогу підійти до
вивчення словотвору не як до сукупності окремих похідних слів, а як до
впорядкованої у певний спосіб системи. Упорядкованість ця досягається
розшаруванням усього масиву похідних слів за формальними ознаками
останнього кроку деривації.
Мета даної статті полягає у виявленні загальних рис словотвірного ряду
як окремої самостійної складної одиниці словотвірної системи, що не має
висвітлення в сучасних підручниках української мови.
Словотвірний ряд є матрицею, заповнення порожніх клітинок якої
репрезентує дію самого механізму словотворення. Для того, щоб збагнути
матричну структуру всього масиву похідних слів, необхідно дослідити
потенціал дериватів кожної лексико-семантичної групи всіх частин мови.
Але така робота тільки розпочата як у русистиці, так і в україністиці
(О.А. Земська,
І.С.
Улуханов,
В.В.
Ґрещук,
Є.А. Карпіловська,
С.О. Соколова, В.П. Олексенко, Ю.О. Шепель).
Результати наявних на цей час наукових розвідок дають можливість
виявити певні тенденції і закономірності в розвитку семантичної теорії
словотвірних рядів. Так, у дослідженнях І.І. Ковалика, В.С. Перебийніс,
Н.Ф. Клименко, Ф.А. Нікітіної, Ю.Л. Гінзбурга, П.А. Соболєвої,
О.М. Тихонова, І.А. Ширшова, О.С. Кубрякової, М.М. Янценецької,
І.Г. Милославського, В.П. Кочеткова, М.Д. Барченкової, Н.В. Ємельянової,
О.В. Глєбової тощо ці питання частково розглядаються як у зв'язку з
розв'язанням проблеми формальної структури словотвірних одиниць,
основних понять словотвірної системи та її ієрархічної статі, так і у зв'язку з
вивченням семантики похідного слова, а також семантичних параметрів
системної організації похідної лексики.
Похідне слово в мові ідентифікується, з одного боку, як член
словотвірного гнізда, а з іншого, – як член словотвірного ряду. Словотвірний
ряд має не тільки систематизуючу і класифікуючу функції, а й впливає як на
формування семантики похідного, так і на «розпізнання» останнього в
потоці мовлення. Тому визначення специфіки похідного слова, його
поведінки в тексті є доволі сумнівним без звернення до словотвірних рядів
похідних слів.
У сучасній дериватології склалася така концепція системності, що
базується на ієрархії різних об'єднань словотвірних типів. Такий підхід не
повною мірою відбиває властивості системи словотвору і має бути
доповнений відомостями про системну організацію, які одержані з
формантоцентричних досліджень.
Словотвірні системні відношення виявляються насамперед у
словотвірному ряді та в словотвірному гнізді.
Словотвірний ряд розглядається як один з найважливіших способів
упорядковування похідних слів. Інакше кажучи, це одиниця показова,
значно ширша за своїм об'ємом, ніж за змістом. Актуальність такого способу
відтворення структурних словотворчих зв'язків тим більше безсумнівна,
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через те що найважливішою особливістю сучасного словотвору визнається
свідома орієнтація на «максимальні» одиниці словотвірної системи, які
демонструють, з одного боку, тотожність використовуваного словотворчого
засобу і регулярну співвіднесеність з первинними одиницями, з іншого, –
спільність кореня і регулярну рівновіддаленість на ту або іншу кількість
формальних операцій (І.С. Улуханов, О.А. Земська).
Будь-яка одиниця мови належить системі, якщо вона є носієм її
закономірностей і пов'язана з цією системою. З цих позицій словотвірний
ряд є одиницею, що вводить похідну одиницю в систему, є виявленням
системних особливостей похідних слів. Завдяки цьому словотвірний ряд
виявляється сумірним з іншими одиницями системи і стає членом класів
одиниць цієї системи. Разом зі словотвірним гніздом (як однією з
комплексних одиниць словотвірного рівня) ряд відтворює системний уклад
словотвору.
Ми виходимо з того, що складна взаємодія мотивувальних основ і афіксів
характеризується певними структурно-семантичними закономірностями, які
носять системний характер і окреслюють семантику афіксальних похідних
слів. Сукупність системних закономірностей цієї взаємодії, чинники, які
визначають значення похідного слова як члена словотвірного ряду,
передбачають необхідність обчислення при моделюванні та використанні
словотвірних рядів зв'язку семантики афіксального похідного слова з
конкретними семантичними характеристиками мотивувальних основ, а
також усвідомлення значення афіксів попередніх ступенів деривації, їх
однозначності / багатозначності та закономірність їх взаємодії. Це дає змогу
у навчальному процесі прогнозувати семантику однотипних утворень
словотвірних рядів.
Обґрунтування розуміння мовної системи як ієрархічної організації
конструктів ми знаходимо у розвідках представників структурного напрямку
в мовознавстві і перш за все в працях членів Празької лінгвістичної школи та
їх прихильників. Аналіз мовної системи як об'єкта з внутрішньою
структурою міцно утвердився в сучасній лінгвістиці. Такий підхід довів
свою ефективність у дослідженнях різних типів мовних одиниць.
Мова є складно організованим системно-структурним об'єктом, що
безперервно змінюється. Оскільки мова – це система, що розвивається, то її
системний опис є закономірним.
До системних досліджень у галузі словотвору належить низка праць,
присвячених вивченню як окремих словотворчих засобів (В.В. Лопатін,
С.С. Хідекель, К.В. Піоттух, М.М. Полюжин. В.В. Ґрещук, Н.В. Давидова,
Є.А. Карпіловська, Н.Ф. Клименко, О.О. Селіванова, А.Ш. Алтаєва,
В.В. Німчук, І.А. Ширшов та ін.), так і правил взаємодії компонентів
дериваційної системи, а саме вивченню словотвірної моделі або типу
(М.М. Шанський,
В.В. Лопатін,
І.С. Улуханов,
О.С. Кубрякова,
А.П.Грищенко, Г.М.Віняр, Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, В.В. Грещук,
Т.А. Івасишина, Н.М. Захлюпана, Л.І. Коржик та ін.) та словотвірних гнізд
(І.І. Ковалик, Г.С. Зенков, П.А. Соболєва, О.М. Тихонов, О.Г. Ревзіна,
Ю.Л. Гінзбург, Н.Ф. Клименко, І.В. Альтман, М.П. Лесюк, І.Б. Штерн,
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Н.Я. Тишківська, С.С. Білокриницька, З.В. Семерикова, Л.І. Коржик,
Х. Ядацька та ін.).
До елементів мовних рівнів висуваються дві вимоги: можливість
сегментації і можливість субституції. Такою можливістю характеризуються
всі члени словотвірної опозиції. Комплексні одиниці словотвору
перебувають стосовно один одного в певних опозитивних відношеннях.
Наприклад,
словотвірна парадигма – словотвірний ряд: вертикальний ряд, спільний
мотиватор – вертикальний ряд, спільний формант;
словотвірна парадигма – словотвірний ланцюжок; вертикальний ряд,
пучок значень – горизонтальний ряд, ряд лінійних значень;
словотвірна парадигма – словотвірне гніздо: парадигматичний ряд,
пучок значень – сукупність парадигматичних рядів і опозитивно нанизаних
пар.
Кожна комплексна одиниця будується з урахуванням як синтагматичних,
так і парадигматичних зв'язків. Однак в одних одиницях превалюють
синтагматичні, в інших – парадигматичні відношення. У структурі похідного
слова формантна і мотивувальна частини пов’язані синтагматичними
відношеннями. Словотвірний ряд містить інший, парадигматичний, вид
відношень, пор.: рос. со-гражданин, со-ученик; укр. а-логічний, аполітичний; син-еньк(ий). добр-еньк(ий). Тут при тій самій формантній
частині вживаються різні твірні основи, тобто в ролі постійної і перемінної
величин виступають відповідно формант і мотиватор. Такі самі відношення,
скажімо, спостерігаються також і в словотвірній парадигмі. Разом з тим
співвідносні одиниці займають різні місця – при одному мотиваторі
виступають різні форманти, пор.: кінь > кінський, кінний, конина, конюх.
Словотвірний ряд як одиниця словотвірної системи, на відміну від гнізда,
формується не на базі тотожності кореня, а на базі тотожності словотворчого
форманта. Моделюючи словотвірні ряди з фрагментів словотвірних гнізд
(далі – СГ), надається можливість усвідомити процес реалізації
словопороджувального потенціалу мови, мовну динаміку.
То ж основними одиницями словотвірного рівня визначаються СГ та
словотвірні ряди, а основним принципом їх упорядкування – принцип
ієрархії. Під ієрархією розуміють (1) включення одиниць найнижчого рангу
в одиниці вищого рангу; (2) організацію одиниць того самого рангу –
словотвірних структур, СГ, рядів – у макрогнізда і макроряди за принципом
складності. Отже, при системному вивченні певного об'єкта слід
припускати, що він завжди може бути описаний як елемент більш загальної
єдності, якщо водночас він являє собою сукупність будь-яких елементарних
складників.
У лінгвістичних дослідженнях останнім часом усе більше уваги стали
приділяти висвітленню змістовної сторони мовної системи. Зокрема
О.С. Кубрякова зауважує, що необхідність спеціального дослідження
семантично похідного слова обумовлюється декількома обставинами:
1) тільки семантичний аналіз похідного слова дає змогу вловити
специфіку цієї одиниці як особливої одиниці мовної системи і, отже, її
відмінності від усіх інших лінгвістичних одиниць;
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2) тільки за допомогою семантичного аналізу похідного слова може бути
знайдений і описаний такий відносно самостійний тип значення як
словотвірне, або дериваційне значення;
3) опис семантичних особливостей похідних слів виконує важливу роль
для загальних семантичних концепцій – як тому, що у сфері словотвору
широко представлені т. зв. вторинні знання, так і тому, що в цій сфері можна
більш безпосередньо спостерігати стимули щодо виникнення нових
лексичних значень і засобів утворення вторинних, умотивованих значень;
4) досліджуючи витоки семантики похідного слова, ми переходимо від
чисто статичного опису до опису динамічного1.
До цього можна ще додати, що інтерес до питань семантики похідної
лексики виправданий і зрозумілий, тому що до недавнього часу увага
дослідників концентрувалася переважно на проблемах формальної
структури мовних одиниць. Семантична сторона при цьому не могла не
враховуватися, але займала все ж таки підлегле місце. Внаслідок цього саме
семантичний аспект вивчення різних словотвірних явищ продовжував
помітно відставати від структурного, формального аналізу відповідних
явищ.
Пройшовши великий і складний шлях, дериватологія створила теоретичні
і методологічні передумови, що дають змогу на якісно новому рівні підійти
до цієї складної проблеми. Спираючись на уявлення про мову як систему
знаків особливого типу, що складається з елементів, які знаходяться між
собою в складних відношеннях і утворюють певну структуру, у межах якої
можуть бути виділені рівні дослідження, сучасна наука про словотвір
розробила методи і прийоми, на базі яких стає можливим поглиблене й
об'єктивне вивчення питань словотвірної семантики. У зв'язку з цим
особливої актуальності набуває висвітлення питання полівмотивованості
слів. Як наголошується в лінгвістичній літературі, розподіл способів
деривації на два типи, що мають одне і більш ніж одне твірне, є в сучасній
словотворчій науці кроком уперед порівняно з раніше існуючим уявленням,
що мотивувальна одиниця – це завжди тільки одне слово.
Підводячи підсумки вищезазначеному, зауважимо:
1. В основу класифікації похідної лексики в сучасних підручниках зі
словотвору можуть бути покладені різні класифікаційні вчення залежно від
об'єкту, мети і завдань дослідження.
2. Усі існуючі класифікації одиниць словотворення, усі уявлення про
системну організацію словотвору мають бути представлені двома групами:
до першої відносяться класифікації, побудовані з урахуванням не тільки
словотвірних типів, а й словотвірних гнізд. В рамках першого підходу слід
виділити різні об'єднання словотвірних типів з безліччю класифікацій, що
відображають різне розуміння дослідниками внутрішнього устрою
словотвірної системи. Вони відрізняються один від одного за складом і
типами похідних одиниць, об'ємом, місцем різних одиниць у системі,
нарешті – за своїм внутрішнім устроєм.
1

Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. – М.: Наука, 1978. – С. 81.
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3. Уявлення про мовну систему як сукупність однопланових одиниць,
зв'язаних опозитивними відношеннями, узгоджується з уявленням про
структуру як сукупність мовних засобів вираження значущих опозицій. Це
стосується як різних сторін мови в їх взаємодії і взаємообумовленості, так і
окремих рівнів мовної системи.
4. Усі одиниці словотвору доцільно характеризувати з урахуванням таких
відношень: (а) в аспекті синтагматики і парадигматики; (б) в аспекті їх
побудови – простого (елементарного) і складного (комплексного). Обидва ці
аспекти характеристики словотвірних одиниць знаходяться в певному
взаємозв'язку і дають різні їх розряди.
5. Кожну комплексну одиницю слід показувати з урахуванням і
синтагматичних, і парадигматичних зв'язків, тому що в одних одиницях
переважають, панують синтагматичні, в інших – парадигматичні
відношення.

Шляхова В.В. (Черкаси)
СЛОВНИКОВА РОБОТА У ПРОЦЕСІ
НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ
У статті подано методичне бачення автора взаємозв’язку між
збагаченням мовлення учнів та студентів і методикою навчання перекладу
як синтетичного виду мовленнєвої діяльності. Запропоновано методичне
наповнення трьох етапів навчання перекладу – доперекладного,
перекладного та післяперекладного.
Багатство мовлення є однією з найважливіших комунікативних ознак
особистості. Цим терміном, на думку Б.М. Головіна, позначають розмаїття
засобів, якими оперує мовець у процесі спілкування: лексичні одиниці,
моделі словосполучень та речень, палітри інтонацій1. Багатство мовлення
забезпечується знанням мови та її норм, належним рівнем сформованості
умінь та навичок.
Отже, культура мовної особистості виявляється у здатності
послуговуватися лексичним арсеналом відповідно до чинних лексикостилістичних норм, в умінні уникати повторів, варіювати мовні засоби,
досягати запланованого комунікативного ефекту.
Методика навчання української мови як рідної розробила шляхи
збагачення словникового запасу учнів. Так, М.І. Пентилюк запропонувала
розрізняти методику навчання лексикології та словникову роботу, що
провадиться на уроках мови постійно, незалежно від змісту теми що
вивчається2. На думку Л.П. Рожило, нові слова учень засвоює, сприймаючи
1

Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М.: Высшая школа, 1988. – С. 209.
Мельничайко В.Я., Пентилюк М.І., Рожило Л.П. Удосконалення змісту і методів навчання
української мови. – К.: Рад. школа, 1982. – С. 91.
2
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розповідь учителя, який, викладаючи новий матеріал, ознайомлює учнів із
новими поняттями та термінами їх позначення; виконуючи добір слів за
тематичним чи лексико-семантичним принципом (при укладанні словниківмінімумів); при аналізі синонімічних засобів мови. Учена зауважувала, що,
з’ясовуючи семантичну структуру слова, учитель має наголошувати на
значенні контексту, у якому слово подано. Мало з’ясувати лексичне
значення слова, варто повідомити його стилістичні властивості, сферу
вживання та норми сполучуваності1. М.І. Пентилюк додає, що слово треба
розглядати у триєдиному комплексі його лексичного значення, граматичного
значення та стилістичної функції. Роботі над словом сприяє аналіз
художнього тексту (збагачувати мовлення варто на уроках літератури, щоб
школярі усвідомлювали залежність вибору лексичного засобу від ідейнотематичного спрямування твору, від позиції автора), бажано не лише
розтлумачити слово, а й з’ясувати його відтінок, виявити доцільність
уживання в цьому контексті, його стилістичну умотивованість та сумісність
із загальним спрямуванням твору. Роботу над збагаченням лексичного
запасу учнів автор поділив на такі етапи: 1) виділення слова з контексту;
2) розкриття смислового значення слова; 3) з’ясування сполучуваності його з
іншими словами; 4) пояснення відтінків значення слова; 5) запис його в
зошит або словничок; 6) використання його в усному чи писемному
мовленні. Методисти зазначають про велику роль роботи із тлумачними
словниками, про роль тематичних екскурсій, що пов’язують вивчення мови з
життям.
Отже, пропоновані методикою матеріали словникової роботи націлені,
передусім, на збагачення мовлення новими лексемами, але актуальною була
й лишається проблема очищення мовлення від неумотивованого вживання
суржику, кальок, росіянізмів. І якщо раніше, в умовах радянської держави,
ставити цю проблему було політично ризиковано, оскільки йшлося про
створення єдиної спільноти та злиття мов, то зараз така проблема потребує
свого нагального розв’язання.
Хоча українська мова формально й визнана державною, фактично вона
не набула такого статусу з різних причин. По-перше, ми продовжуємо жити
в російському інформаційному просторі, по-друге, частина українського
суспільства не переймається мовними проблемами й не хоче позбуватися
суржику, по-третє, навчальний процес у середній та вищій школі не
пропонує видів роботи, котрі б навчали російсько-українського чи суржикоукраїнського перекладу, який би виховував уміння добирати мовні одиниці,
рівноцінні у функціональному плані.
Проте аналізуючи підручники методики попередніх років, натрапляємо у
них на окремі вправи на переклад. Так, „Методика викладання української
мови в середній школі” 1979 р. рекомендує вдаватися до перекладного
прийому з’ясування лексичного значення запозиченого слова, пропонує
російсько-український та українсько-російський переклад слів, очевидно,
1
Олійник І.С., Іваненко В.К., Рожило Л.П., Скорик О.С. Методика викладання української
мови в середній школі. – К.: Вища школа, 1979. – С. 105.
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для учнів шкіл із російською мовою навчання . В іншому посібнику 1982 р.
автор рекомендує відводити спеціальні уроки для художнього перекладу
невеликих оповідань, оскільки така робота зацікавлює творчо обдарованих
учнів, вони набувають навичок уважного ставлення до значення слова2.
М.І. Пентилюк і зараз наполягає на тому, що є потреба вдаватися до
перекладу, оскільки сучасні учні не завжди розмежовують російські,
українські та діалектні слова, перекладаючи, утворюють незрозумілі
новотвори, тому що вдаються або до дослівного перекладу, або до
транскрибування російських лексем3.
Отже, залишається актуальною проблема методики перекладу як
специфічної вправи із збагачення та очищення українського мовлення
школярів та студентів. Навчання адекватного перекладу сприяє формуванню
більш відповідального ставлення до значення та смислу слова, до
врахування його найближчого оточення та емоційно-експресивного
наповнення всього контексту. Вправляння у перекладі може позитивно
позначатися і на оригінальній мовотворчості учнів та студентів. Так,
перекладач Нора Галь у книзі „Живое и мертвое” розмірковує над
відповідальністю перекладача перед читачами, нагадує загальновідомий
вислів Флобера про те, що немає гарних чи поганих слів, все зумовлено
доречністю вживання, навіть гарне слово звучить погано, якщо вжито не до
речі4. Вона рекомендує і авторам, і перекладачам вишукувати мовні засоби у
мові, якою твір звучатиме: „Якщо книга – все одно, чи написана російською,
чи перекладена російською, – перенасичена іноземними словами – це
завжди погано”5. Отже, залучаючись до справи російсько-українського
перекладу, мовець мимоволі налаштовується на уникнення росіянізмів,
кальок чи суржику, перебирає у своїй мовній свідомості та в довідниках, в
оригінальних творах можливі питомі відповідники, тим самим збагачуючи
себе.
Про значення перекладу для становлення української мови і формування
компетенції її носіїв писали Іван Франко, Михайло Старицький, Леся
Українка. Нині про це говорять Роксолана Зорівчак, Віталій Радчук, Дмитро
Білоус.
Навчання перекладу складається з ряду етапів – доперекладного,
перекладного та післяперекладного. Робота над збагаченням мовлення
студентів може пронизувати кожний із цих етапів.
Так, на доперекладному етапі студентів навчають аналізувати тексти
першотвору (оригіналу) та друготвору (перекладу), виявляти рівень
адекватності продукту загалом та еквівалентності окремих перекладем.
Йдеться про зразки художнього та публіцистичного стилів, узяті з сучасної
1

Там само. – С. 107.
Мельничайко В.Я., Пентилюк М.І., Рожило Л.П. Удосконалення змісту і методів навчання
української мови. – К.: Рад. школа, 1982. – С. 103.
3
Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах: Підруч. для студентівфілологів / За ред. М.І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2000. – С. 148.
4
Нора Галь. Слово живое и мертвое. – М.: Изд. дом «София», 2003. – С. 177.
5
Там само. – С. 67.
2
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перекладної літератури та газетних текстів. Викладач привертає увагу
студентів до мовних одиниць, які належать до рідковживаної лексики
української мови, але заслуговують на увагу і можуть бути рекомендовані
для наслідування.
У процесі аналізу друготворів виявляють мовні одиниці, які не варто
використовувати через їх невідповідність сучасним нормам слововживання.
Особливої уваги потребує переклад реалій, безеквівалентної лексики,
міжмовних омонімів та фразеологізмів. Студентів ознайомлюють із
тенденціями перекладу таких мовних засобів, залучають до карткування
зразків вдалого або ж, навпаки, невартісного перекладу.
Формуючи вміння самостійної діяльності, на етапі, власне, перекладному
студентів навчають послуговуватися відповідними словниками, а для цього
вони мають ознайомитися з призначенням словників, із системою умовних
позначок, із структурою словникової статті. Студенти мають навчитися
вишукувати у відповідній словниковій статті інформацію не лише про
лексичне значення слова, а й про сфери його функціонування. У
перекладацькій практиці не обмежуються перекладними двомовними
словниками, словниками міжмовних омонімів; варто тримати під рукою
тлумачний словник і мови оригіналу, і мови перекладу. Може знадобитися
словник синонімів, словник іншомовних слів. Виконуючи навчальний
переклад, студенти ведуть запис коментарів, у яких висловлюють свої
міркування з приводу найскладніших перекладем, при цьому підкріплюють
свої міркування відповідними матеріалами лексикографічних джерел.
Навчання перекладу позитивно позначається на мовній практиці тим, що
його автор починає не обмежуватися одним варіантом перекладу, аналізує
синонімічні одиниці, їх семантичне наповнення, конотативну інформацію з
тим, щоб обрати відповідник, який би «вписувався» у канву тексту,
відповідав комунікативному призначенню одиниці мови оригіналу. Під
тиском мови оригіналу студенти спочатку добирають кальки, нелітературні
варіанти, згодом навчаються активніше послуговуватися і власним мовним
досвідом, і рекомендаціями довідкової літератури.
Критики перекладу нерідко зазначають, що мовлення перекладу бідне, як
правило, одну і ту ж лексему перекладач постійно відтворює однією і тією ж
у мові перекладу, хоча у цій мові є цілий рядок синонімічних відповідників і
нехтування ними сприймається читачами перекладу як стилістична
збідненість оригінального твору. Тому на етапі перекладу варто визначати
ключові слова, з’ясовувати не лише їх семантику, а й можливі варіанти
перекладу. При цьому оцінюються семантичні та стилістичні нюанси
синонімічних одиниць, норми їх сполучуваності. Зрозуміло, що таке
різноаспектне дослідження слова не може не позначитися благотворно на
мовленнєвій компетенції перекладача.
Отже, внаслідок аналізу праць теоретиків перекладу та методистів
доходимо висновку, що навчальний переклад позитивно позначається на
мовній компетенції школярів та студентів. Це один із засобів, що спонукає
добирати мовну одиницю, з’ясовувати її комунікативний потенціал,
виявляти синонімічні засоби, включати їх у спочатку навчальну, а згодом і
власну мовленнєву практику.
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Бачимо, що методичних шляхів, які ведуть до збагачення мовлення в процесі
перекладу, є багато. На доперекладному етапі – це стилістичний аналіз тексту,
з’ясування його призначення, комунікативного наміру автора, мовних засобів,
якими він намагається досягти запланованого ефекту, маркерів стилю та
ключових слів тексту. На власне перекладному – з’ясування лексичного
значення перекладеми за словником, у разі лакуни відшукування прийому, яким
можна було б передати потрібну інформацію (добір аналога, описовий),
мобілізація власного мовного досвіду при осмисленні засобів для відтворення
реалонімів; добір синонімів, які могли б урізноманітнити виклад; словникова
робота в ході виконання перекладу, добір варіантів перекладу, аналіз їх
номінативного та конотативного значення, можливостей сполучуваності в
конкретному контексті.
На післяперекладному етапі практикується редагування та оцінювання
використаних мовних засобів, усунення лексем, що не відповідають нормам
лексичним, стилістичним чи нормам сполучуваності. Ці види роботи можуть
проводитися і як доперекладна вправа, коли аналізують тексти авторського
(художнього, публіцистичного чи науково-технічного) або машинного
перекладу, і як післяперекладна вправа (на матеріалі власного, колективного
перекладів).

Безсмертна Н.С. (Київ)
ФУНКЦІОНУВАННЯ
СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ
З ЄДНАЛЬНИМИ СПОЛУЧНИКАМИ
У ХУДОЖНІХ ТА ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТАХ
У статті розглядаються особливості функціонування складносурядного
речення та структурно-семантичні особливості єднальних складносурядних
речень (на матеріалах української прози, поезії та фольклору).
«Мова в усьому своєму обсязі і кожне окреме слово відповідає
мистецтву, притому не тільки за своїми стихіями, а й за способом їх
поєднання»1.
Синтаксис української літературної мови – це багате надбання
загальнонародної української культури. У різноманітних формах
висловлення, що склались у чітку закономірну систему, він “відтворює
історичні скарби мислення, переживань і почуттів, а отже, й мовні взаємини
всіх поколінь українського народу”2.
Специфіка мовомислення, як відомо, найповніше виявляє себе у
синтаксичній організації текстів, оскільки, з одного боку, у створенні
1
Мова в системі українознавства: Дидактичний матеріал для слухачів курсів підвищення
кваліфікації працівників галузі освіти / Укл. А.Ю. Пономаренко, П.П. Кононенко,
С.Я. Єрмоленко, С.В. Костянтинова, С.А. Яременко. – К.: Міленіум, 2005. – С. 7.
2
Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – К., 1965. – Ч. ІІ: Синтаксис. –
С. 3.
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синтаксичних одиниць беруть участь усі мовні засоби нижчих рівнів, з
другого – саме синтаксичні одиниці – речення служать для формування і
вираження думки, саме в них знаходять вияв прагнення і почуття,
комунікативна функція мовлення здійснюється саме через посередництво
синтаксичних конструкцій, які є носіями ментального простору індивіда, а
тому синтаксис виступає щодо змісту головним організуючим і
впорядковуючим фактором.
Розглядаючи особливості граматичної структури і функціонування
складносурядних речень з єднальними сполучниками, необхідно з’ясувати
основні ознаки складносурядного речення. Як зазначає О.Пономарів,
складне речення, предикативні частини якого синтаксично рівноправні і
поєднані
між
собою
сполучниками
сурядності,
називається
складносурядним1.
Структурна та змістова самостійність сурядних речень, на думку
фахівців, має відносний характер. Наприклад: «Красна пташка своїм пір’ям,
а людина – знанням» (прислів’я); «Козацький вітер вишмагає душу, і я у
ніжність ледве добреду» (Л.Костенко).
Як бачимо, у першому прикладі в другому сурядному реченні опущений
присудок, що надає цій частині характеру неповного речення. У другому
прикладі сурядні речення формально незалежні, але в складносурядному
реченні виразно відчутні причинно-наслідкові відношення.
У той же час прості речення, що входять до складу складносурядного,
можуть бути однотипними (двоскладними, односкладними) або
різнотипними (одна частина складного речення – двоскладне речення, інша –
односкладне). Наприклад: «Він так сказав, і той його облишив»
(Л.Костенко); «Приходив дощ, а потім було зимно» (Л.Костенко).
Як відзначають науковці, характерною ознакою складносурядних речень
є те, що предикативні одиниці поєднуються в них сполучниками сурядності,
які завжди містяться тільки між предикативними одиницями і не належать
жодній з них, а всьому реченню: «Довкола сніг, мороз або завірюха така, що
й світа не видно, а під кущем суха руда осока, пропахчена осіннім сонцем»
(Г.Тютюнник) – «Під кущем суха руда осока, пропахчена осіннім сонцем, а
довкола сніг, мороз або завірюха така, що й світа не видно» (Г.Тютюнник).
Важливу роль в організації складносурядних речень відіграє така
синтаксична ознака, як структурна відкритість та закритість. Складносурядні
речення відкритої структури мають вільний порядок предикативних
одиниць, які однотипно побудовані й мають порядок одночасності. Частини
цих речень мають відповідність видо-часових форм дієслів-присудків2.
Такі складносурядні речення можуть мати будь-яку кількість частин,
обмеження виникають лише з точки зору лексичної достатності. До даного
розряду складносурядних речень належать речення з відношеннями
єднальними та розділовими. Наприклад: «Лютували шаблі, і коні бігали без
вершників, і Половці не пізнавали один одного, а з неба палило сонце, а
1
2

Пономарів О.Д. Сучасна українська мова. – К.: Либідь, 2001. – С. 305.
Там само. – С. 306.
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гегекання бійців нагадувало ярмарок, а пил уставав, як за чередою, ось і
розбіглися всі по степу, і Оверко переміг» (Ю.Яновський).
У реченнях закритої структури предикативні одиниці мають сталий,
незмінний порядок, це завжди дві взаємозумовлені частини, пов’язані між
собою граматичною будовою і семантикою. До цього розряду
складносурядних речень належать речення з протиставно-зіставними і
приєднувальними відношеннями.
Однак іноді до закритої структури потрапляють і речення з єднальними
сполучниками у тих випадках, коли складносурядне речення об`єднує в собі
частини контрастні чи результативні, наприклад:"Гетьманові фотель
поставлено проти бандуристів, гості посідали й поставали кругом, і
бандуристи вдарили у струни” (Б.Лепкий).
Це свідчить про те, що властивість відкритості чи закритості структури
пов’язана не стільки з характером самого сполучника (хоч це дуже важлива
умова), скільки із семантико-структурним взаємозв’язком частин.
Так, речення “Танула сиза мла, й у первісній величі сходило сонце”
(В.Підмогильний) можна вважати відкритою структурою, бо вона
передбачає продовження ряду через те, що предикативні основи кожної
частини мають паралельну будову (видо-часові категорії дієслів-присудків
збігаються).
Проте якщо змінити форму присудка у першій частині, причиновонаслідкова залежність компонентів речення може проявитися чіткіше і ряд
замкнеться: “Розтанула сиза мла, й у первісній величі сходило сонце”.
Таким чином, речення, що входять до складу складносурядного,
поєднуються сурядним зв’язком. Варто зазначити, що деякі мовознавці,
зокрема, Є. С. Регушевський, І. А. Регушевська виділяють випадки
сурядного поєднання неоднорідних та різнойменних членів речення навіть у
складі простого речення.
Вперше це явище помітив О. М. Пєшковський, а на певну поширеність
його в російській мові вказав Є. В. Кротевич. Але, на жаль, це питання
фактично залишилося поза увагою синтаксистів, хоча в мовній практиці
сполучники "і", "та", а також інтонація переліку (як показник однорідності)
нерідко пов’язують члени речення, які не тільки неоднорідні (хоч і
однойменні), але навіть і різнойменні.
Прикметним є те, що найчастіше спостерігаються у мовному вжитку
випадки, коли сурядним зв’язком поєднуються члени речення, виражені
займенниками та займенниковими прислівниками, але можуть виступати і як
іменники та прикметники, числівники. Наприклад: "Справжній патріот
ніколи і нікому не дозволить ображати достоїнство рідного народу"
(О.Гончар); "Скільки вона живе – ніхто і ніколи не розповідав їй про цю
страшну подію" (А.Шиян); "Дівчинка мимоволі замилувалась бездонним і
голубим небом, ніби бачила його вперше" (Л.Козаченко).
У першому та другому реченні єднальним сполучником "і" поєднуються
різноіменні члени речення (обставина і додаток – 1 речення, підмет і
обставина – 2 речення), а в третьому та четвертому реченні однойменні
члени речення – обставина місця та часу, неоднорідні означення).
345

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІ

Коли поєднуються таким чином другорядні члени речення (як
різнойменні – 1 речення, так і однойменні – 3 і 4 речення), то вони
обов’язково синтаксично пов’язані з тим самим членом речення (у 1 та 3
реченні – з присудком, у 4 реченні – з додатком).
У другому із наведених вище речень асоціюються підмет і обставина.
Маючи різний синтаксичний статус, вони мають і різну синтаксичну
залежність.
Аналіз численних фактів сурядного поєднання різнойменних та
неоднорідних членів речення, засвідчений фахівцями практично в усіх
стилях мовлення, показує, що найчастіше такі асоційовані між собою члени
пов’язуються з присудком. Серед однойменних неоднорідних членів
речення, пов’язаних сурядним зв’язком, можуть бути лише другорядні члени
речення.
Найчисленнішими тут є обставини, друге місце займають означення і
третє – додатки. Приклади обставин та означень наведені відповідно у
третьому та четвертому реченнях. Приклад додатків наводимо: "Іванов
намалював для своєї картини більше п`ятисот фрагментів і лише маслом"
(Журнал).
Переважають у мові сурядні поєднання двох неоднорідних чи двох
різнойменних членів речення, але зрідка зустрічаються (особливо, коли
передається стиль усного мовлення) і тричленні поєднання. Наприклад:
"Сіренко завжди і скрізь і дуже емоційно повторював, що у нього немає
ніяких
підстав
заперечувати
висновки
компетентної
комісії"
(Л.Смілянський); "Я пишу лише вранці і на окремих листах і олівцем, а тому
праця моя просувається повільно" (І.Франко).
У реченнях із сурядним поєднанням неоднорідних та різнойменних
членів можуть передаватися такі смислові та логічні відтінки, які не
передаються структурно ідентичними реченнями без такого поєднання.
Порівняємо два речення:
1. Вияснити істину було важко, бо хлопчик завжди вперто мовчав.
2. Вияснити істину було важко, бо хлопчик мовчав завжди і вперто.
У першому реченні логічний наголос може падати у підрядній частині
лише на підмет або на присудок, а в другому – лише на асоційовані
неоднорідні обставини, які вимовляються із перелічувальною інтонацією.
Як уже відзначалось, найчастіше сурядним зв’язком поєднуються
різнойменні та неоднорідні члени речення, виражені займенниками та
займенниковими прислівниками. Ці сурядно поєднані неоднорідні та
різнойменні члени речення можуть вказувати на різні смислові відношення
та відтінки. Найчастіше виражаються заперечення.
Окрім наведених вище, додамо ще такі приклади: “Ніхто і ніяк не зміг
досі зрушити цю кам’яну брилу, і навіть весняні повені обходили її
стороною” (А.Шиян); “Із фронту Іван Пацалюк повертався з переконанням,
що більше ніколи і нікому у майбутньому не прийде в голову страшна ідея
нової світової війни” (Ю.Луценко).
Досить часто також виражається неозначеність або неозначеність з
відтінком зневаги чи іронії. Наприклад: “Свою таємницю Ганка берегла в
глибині серця, бо поклялась собі повідати її тільки колись і комусь, якщо
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буде відповідна нагода та зустрінеться людина, якій вона повірить”
(І.Цюпа); “Іван Овсійович вважав себе потомственим шляхтичем і не любив
вести розмови з ким-небудь і де-небудь” (В.Міщенко).
У реченнях із сурядним способом поєднання неоднорідних членів
можуть виражатись відтінки питальності. Наприклад: “Петро Петрович
ніяк не міг зрозуміти, хто і як проник сюди, чому і коли зруйнували цей
прекрасний витвір людей і природи” (О.Ткаченко); “Коли і де зустрів тебе
я, люба, лиш серце знає, а не мозок мій” (П.Нехода).
У мовознавчій літературі немає детального обґрунтування причин
виникнення такого синтаксичного симбіозу, як поєднання неоднорідних та
неодноіменних членів речення за допомогою сполучників сурядності.
О.М. Пєшковський вважав, що це явище породжується "матеріальною
близькістю"1 слів, якими виражаються сурядно поєднувані неоднорідні
члени речення. Але таке тлумачення може стосуватися лише речень, у яких
такими сурядно асоційованими членами виступають займенники або
займенникові прислівники. Наприклад: “Ніхто і нікому не може
заборонити говорити правду” (Газета); “Не страшна ніяка і нікому
перешкода, коли він береться за щастя для народу” (Фольклор).
Однак про "матеріальну близькість" слів не може бути мови у переважній
більшості випадків, коли сурядно поєднуються неоднорідні члени, виражені
іменниками, прикметниками, числівниками, прислівниками. Наприклад:
“Пан приїздив двічі і зі старшим сином” (Фольклор); “Й похвали тут героїв
чотирьох та молодих” (Муратов); “Процеси горотворення протікали тут
інтенсивно і протягом багатьох тисячоліть” (Журнал).
Є.В. Кротевич вважає появу таких конструкцій результатом впливу
розмовного синтаксису та вимогами стилістики (прагненням мовця
сконцентрувати емоційно-експресивну енергію, зробити логічний наголос на
певній групі слів). Наприклад, речення "У мене залишалось кілька годин до
від’їзду, і я тоді дуже поспішав за паспортом і на корабель", у якому в
сурядному зв’язку знаходяться додаток та обставина, повинно б мати таку
будову: "У мене залишалось кілька годин до від`їзду, і я дуже поспішав тоді
у відділення міліції за паспортом і на корабель"2.
Отже, тут фактично передбачаються дві однорідні обставини місця. Ми
вважаємо, що певну роль у появі досліджуваних конструкцій відіграє і
структурно-морфологічна схожість та однотонність сурядно поєднуваних
неоднорідних членів. Особливо це стосується випадків, коли в їх ролі
виступають заперечні та неозначені займенники або займенникові
прислівники.
Проаналізоване явище в структурі речення вимагає ще детального
вивчення, і його не можна, як нам здається, вважати чисто синтаксичним.
Воно знаходиться на шляху переходу від синтаксичної неоднорідності до
однорідності і значною мірою зумовлене семантикою та структурно1

Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – 7-е изд. – М., 1956. – С. 442.
Кротевич Е.В. Об однородных элементах (частях) предложения // "Доповіді та
повідомлення" Львівського державного університету ім. І.Франка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка,
1957. – Вип. VII. – Ч. 1. – С. 35-40.
2
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морфологічними ознаками і властивостями слів, якими виражаються
різнойменні та неоднорідні члени речення, що поєднуються сурядним
зв’язком.
Розглядаючи
структурно-семантичні
особливості
єднальних
складносурядних
речень,
варто
визначити,
які
сполучники
використовуються для поєднання частин складносурядного речення.
Виділяють такі сполучники сурядності:
єднальні: та ( і), також (стоїть у середині другого простого речення),
ні... ні, не тільки... а й, притому, причому: “Ні повітря не ворухнеться, ні
пташка не защебече” (М. Коцюбинський). “На сизих луках скошено траву, і
літо буйне в береги ввійшло” (М. Рильський);
протиставні: а, але, та (= але), проте, а проте, зате, однак, все ж, а то:
“Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть” (Л. Костенко). “Дерево стояло
ще голе, однак на вітах його вже починалось пташине життя” (Д. Бедзик);
розділові: або, чи, або... або, чи... чи, то... то, чи то... чи то, не то... не
то, хоч... хоч: “Чи то мені здається, чи то справді свист тихшає?”
(М. Коцюбинський).
Складносурядні речення зі сполучником і найчастіше виражають часові
відношення. Для вираження цих відношень служать дієслівні форми (часові і
видові), порядок простих речень у складі складного, інтонація, сполучники,
додаткові лексичні засоби.
У межах єднальних відношень виділяються такі різновиди:
1. Власне єднальні відношення, в яких виражаються:
а) одночасність, сумісність дій або станів, явищ або подій: “А літо йде
полями і гаями, і вітер віє, і цвіте блакить” (А. Малишко).
Значення одночасності передається, як правило, збігом часових форм
дієслів-присудків у простих реченнях, які входять до складу
складносурядного.
Найчастіше дієслова-присудки бувають недоконаного виду, рідше –
доконаного: “Нове століття вже на видноколі, і час новітню створює
красу” (Л.Костенко).
На високій скелі ранньою добою
Кулею підбитий сокіл клекотав,
І могутній клекіт розлітавсь луною
І орлів на волю попід хмари звав
(О.Олесь).
Проте дієслівні форми у таких випадках можуть і не збігатися: “Заснули
доли, і полонина в тиші спить” (О.Олесь).
Значення
одночасності підкреслюється
наявністю
в частині
складносурядного речення спільного другорядного члена (найчастіше –
обставини, рідше – додатка), який завжди міститься в першому реченні.
У такому випадку кома між сурядними реченнями не ставиться: “А
сьогодні над Харковом зупинились табуни південних хмар і йде справжній
тропічний дощ - густий, запашний і надзвичайно теплий” (М.Хвильовий);
“Тоді я звертався до них і ми перекидаємось словами” (М.Хвильовий);
348

Україна – мова

б) послідовність дій або станів (сполучники і, а, там, а потім).
“Пройшла гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом” (В. Сосюра).
“Я здобув науку, і діти в мене будуть її добувати” (М. Стельмах);
Предикативні частини таких речень розташовуються в певному порядку,
що відповідає реальній послідовності дій або станів. Значення послідовності
виражається порядком частин складносурядного речення і видо-часовими
дієслівними формами в сурядних реченнях. Наприклад:
Водевіль і трагедія нагло зійшлися
І заграли шалений танок,
І як вихор ми враз понеслися,
Всі в вінках із червоних квіток…
(О.Олесь).
2. Причиново-наслідкова, умовно-наслідкова чи допустово-протиставна
залежність між діями або станами: “Пройшов дощ, і дерева заясніли під
сонцем” (У.Самчук); “Кажіть коротко і ясно, добивайтесь лаконічності
вислову, і вас кожен школяр зрозуміє” (В.Сухомлинський); “Вода була
чистою, і все-таки входити в неї чомусь було Остапові боязно”
(В.Підмогильний).
Такі речення складаються, як правило, з двох частин: перша з них, перед
якою можна поставити сполучники тому що, якщо, незважаючи на те що,
виражає причину або умову, друга – наслідок чи протиставлення.
Причиново-наслідкові відношення (сполучники і, а тому) виражаються
порядком речень, який не можна змінити, та інтонацією. Наприклад: “Може
квіти зійдуть - і настане ще й для мене весела весна” (Л.Українка); “Сонце
зійшло, і надворі почало вже темніти” (І.Нечуй-Левицький); “А ти вийшлаі сталося чудо якесь…” (О.Олесь).
Як
зауважує
О.Пономарів,
причиново-наслідкові
відношення
створюються тільки реальним змістом сурядних речень1.
3.
Перелічувальні
відношення
виражаються
інтонацією
та
повторюваними сполучниками і…і, ні…ні, які оформляють перелік кількох
тверджень. Наприклад: “І стонадцятий сніг ті поля притрусив, і уже
прилетять не ті самі лелеки” (Л.Костенко); “Ані птиця не порхала, ані
вітер не віяв” (М.Вовчок).
4. Приєднувальні відношення (додаткова, супутня інформація): “Ми сяктак помостилися, постелилися і полягали спати, причому вікно треба було
заткнути подушкою, бо одна шибка була вибита” (Леся Українка); порядок
розташування частин у таких реченнях фіксований.
У процесі спілкування в мовця відповідно до комунікативних завдань і з
метою впливу на співрозмовника (співрозмовників) виникає потреба у
висловленнях, у яких предикативні частини пов’язані між собою складними
семантичними відношеннями. З цією метою він використовує також і
речення спонукальної модальності складної формально-граматичної будови.
Прагматичні наміри мовця, зорієнтовані на позитивну результативність
акту волевиявлення, можуть реалізуватися щодо різних адресатів, які мають
1

Пономарів О.Д. Сучасна українська мова. – К.: Либідь, 2001. – С. 308.
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виконувати (виконати) приписувані їм дії одночасно чи послідовно, або ж
передбачати різні спонукувані дії, протиставлені одна одній. Їх вербальне
оформлення забезпечують єднальні та зіставно-протиставні складносурядні
речення спонукальної модальності.
Особливості семантики розділових складносурядних речень суперечать
інваріантному комунікативному навантаженню речень спонукальної
модальності,
бо
комунікатор
не
може
одночасно
спонукати
адресата/адресатів
до
дій,
що
за
даних
конкретних
умов
взаємовиключаються.
Диференційні
ознаки складносурядного
речення
спонукальної
модальності як граматичної одиниці та його підтипів збігаються з
диференційними ознаками складносурядного речення розповідної
модальності.
Єднальні складносурядні речення спонукальної модальності засвідчені в
мовленнєвій практиці нечисленними випадками. Якщо на основі
значеннєвих (семантичних) зв’язків між складовими частинами єднальних
складносурядних речень розповідної модальності виділяють чотири типи
складносурядних речень (єднальні, або власне єднальні; причиновонаслідкові; умовно-наслідкові; результативно-висновкові)1, то серед
складносурядних речень спонукальної модальності виявлені речення
аналізованого типу з власне єднальними та умовно-наслідковими
відношеннями між складовими частинами.
Єднальні складносурядні речення спонукальної модальності з власне
єднальними відношеннями між складовими частинами виражають часову
послідовність перебігу двох предикативних (динамічних чи статичних)
ознак, виконання/невиконання яких приписується різним особам.
Наприклад: – От ще чого не вистачало! – промовив Сава Йосипович. – Дай
йому якийсь сухар, та нехай одчепиться! <…> (П.Автомонов); –
Обшкрябуйся швидше, та їдьмо (О.Гончар); Коли Рамп дізнався, що він
сидить уже тижнів зо два в буцегарні, то сказав нехотя: – Дайте
потиличника, та нехай собі іде!.. (О.Слісаренко).
Наведені приклади демонструють двобічний вияв часових відношень між
складовими частинами висловлення. Морфологічні репрезентанти
предикатів відзначаються однаковим вираженням – формами наказового
способу дієслова, однак різними особовими формами, що й становить
характерну особливість речень розглядуваного типу.
Типовою є двосуб’єктна спонукальна семантика, яка складається зі
значень імператива адресата (прямого чи опосередкованого) та імператива
спільної дії або імператива прямого адресата й імператива опосередкованого
адресата.
Єднальні складносурядні речення спонукальної модальності з власне
єднальними відношеннями можна охарактеризувати як речення закритої
структури з позиційно стійкими складовими частинами, оскільки їм
1
Грищенко А.П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові. – К.:
Наукова думка, 1969. – С. 30.
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притаманна обмеженість сурядного ряду і неможливість трансформації їх
складових.
У той же час варто пам’ятати, що єднальні складносурядні речення
спонукальної модальності з умовно-наслідковими відношеннями між
складовими частинами є такими структурами, в яких перша предикативна
частина виражає реальну умову, що передбачає виконання експлікованої в
ній спонукуваної дії, а друга предикативна частина вказує на наслідок у разі
задоволення умови, тобто позитивного виконання дії, до якої спонукається
адресат. Наприклад: – А ти трошки мене обійми, і я не змерзну
(У.Самчук); – …Проведи по ньому смичком – і він заграє, мов перша
скрипка! (М.Стельмах).
Складові частини умовно-наслідкових єднальних складносурядних
речень спонукальної модальності характеризуються позиційною стійкістю і
утворюють закритий сурядний ряд.
Слід зазначити, що у межах цього спостерігається різне вираження
предикатів. Предикат першої структурної частини завжди виражається
однією з можливих форм наказового способу дієслова переважно
доконаного виду, а предикат другої структурної частини – дієсловом у формі
дійсного способу (майбутній час) доконаного виду. Наприклад: – Наша
сила?.. – Скіф шкребе пальцем у своїй руді борідці. – Як тобі
розтовкмачити… – І рішуче додає: – Так тому й бути. Дай мені меч або
хоча б акінак, і я тобі покажу, де наша сила (В.Чемерис); – Будеш
старатись, сумлінним будеш – ніхто тебе в нас не покривдить, –
солоденько обіцяла тим часом Ганна Остапівна. – Дозволь собі цілковиту з
нами відвертість, і тобі одразу самому ж стане легше… (О.Гончар).
Отже, аналіз єднальних складносурядних речень, зокрема особливостей
їх граматичної структури та функціонування, засвідчив, що такі речення
належать до найбільш поширених в українській прозі та поезії і, відповідно
до ситуації мовлення, можуть виражати різноманітні єднальні відношення –
власне єднальні, причиново-наслідкові, перелічувальні та приєднувальні, а
отже, й поєднуватися різними сполучниками сурядності.
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Бережняк В.М. (Ніжин)
НАЗВИ ЗНАРЯДЬ ПРАЦІ
У СЕЛАХ СОСНИЦЬКОГО РАЙОНУ
НА ЧЕРНІГІВЩИНІ
У статті представлена лексика на позначення знарядь праці у селах
Сосницького району Чернігівської області, виготовлені з дерева, металу,
тканини, шкіри, та мотивація їх назв.
З найдавніших часів і до наших днів люди використовували для своїх
потреб знаряддя праці, які виготовляли з різних матеріалів. На початку
розвитку людства найпоширенішими були знаряддя праці з дерева. Після
переходу людини до осілого способу життя і з розвитком землеробства
швидко починають урізноманітнюватися і знаряддя праці. Перші металеві
знаряддя з'явилися ще в епоху міді. Із зростанням об'ємів добування
сировини та можливостей її обробки зростає число та асортимент знарядь з
металів. Починається розмежування знарядь праці за призначенням. Полісся,
яке розглядається в сучасній науці як «компонент слов'янської
прабатьківщини і навіть як сама прабатьківщина», є важливою зоною для
дослідження питань етногенезу, глотогенезу, етнокультурної історії слов'ян.
На Поліссі, яке є зразковою зоною архаїчних діалектів, зберігається досить
стійке й, безсумнівно, давнє членування мовного, культурного та
фольклорного континууму. Крім того, у часовому та просторовому аспектах
Полісся важливе як територія, по якій проходили найдавніші міграції
слов'ян.
Назви знарядь праці Полісся, а зокрема Сосницького району
Чернігівської області, до цього часу ще не зібрані і детально не вивчені.
Окремі з них представлені у працях І. Веремійчука1 та М. Куриленка2. Тому
залишається актуальним докладний збір матеріалу, його опрацювання з
використанням існуючих лексикографічних, етнографічних джерел, оскільки
лексика, пов'язана із знаряддям праці, досить багата, спеціалізована і
здебільшого дуже давня за походженням.
Найдавніші знаряддя праці, якими користувалися на світанку людської
цивілізації, були виготовлені з дерева. Згодом з'явились інші матеріали, та
деревина займає пріоритетне місце ще довгий час. Зараз також широко
застосовуються знаряддя праці з дерева. Це пояснюється наявністю
деревини (особливо її достатньо на Поліссі), легкістю в обробці матеріалу,
який є дешевшим за метал, скло, пластик. У селах Сосницького району
розповсюджені такі назви дерев'яних знарядь праці:
Ручна прялка, кужілка, прясниця, прясляниця, пряльниця (Зміт.,
Купч., Кон.), потас (Прог., Спас.) – хатнє знаряддя, виготовлене із нижньої,
1
2

Веремійчук І. Реміснича лексика // Дивослово. – 1996. – №10.
Куриленко В.М. Лексика тваринництва поліських говорів. – Суми: Мрія, 1991. – С. 3.
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горизонтально розміщеної дощечки, і верхньої – веслоподібної,
лопатоподібної форми або гостроконечного кілка, до яких прив'язується
прядиво і сукається пряжа за допомогою ручного веретена.
Ножна прядка, самопрядка (Зміт., Кон., Спас, Купч.), ковороток,
коловороток, коновроток (Прог.) – удосконалене хатнє прядильне
знаряддя, виготовлене переважно із вимочених дерев'яних валків, з
механізованим веретеном (шпулькою), що приводилось у рух за допомогою
ножного приводу.
Батиг, пуга, гарапник (Сосн., Прог., Купч., Зміт., Кон., Спас.) – тонка
палиця з прив'язаною на кінці мотузкою або ремінцем для підганяння
худоби.
Бительня, битниця (Зміт., Сосн., Спас, Прог., Купч.), м'ялка, м'ялиця
(Спас.) – дерев'яне пристосування, подібне до терниці, але масивніше, з
конусними пазами, що використовувалося для первинної обробки конопель.
Макагон (Зміт., Купч., Кон.), тавкачка (Прог., Сосн., Спас.) – дерев'яна
палиця з потовщенням на кінці для розтовкування маку в ступі'. Буває
вишуканих ускладнених форм, коли виточена на верстаті, або простих
неускладнених, коли виготовлена ручним способом.
Ступа, ступка (Зміт., Кон., Купч., Прог., Сосн.) – кругла посудина,
видовбана з дерева, з невеликим діаметром дна та високими стінками.
Качулка (Зміт., Кон., Купч., Прог., Спас, Сосн.) – продовгуватий
гладенький предмет у вигляді палиці з незначним потовщенням у середній
частині довжиною 60 – 80 см. Іноді має чітко виділені ручки. Призначається
для розкачування тіста .
Тєгушка (Зміт., Спас.) – невеликий шматок дерева з видовбаним
заглибленням, призначений для пересування парому під час переправи.
Битка, бідарка (Зміт., Кон., Спас, Купч., Сосн.) – мачкоподібний
безупряжний двоколісний візок.
Бринджі, бричка (Зміт., Спас, Кон.), гринжі (Сосн., Купч., Прог.) –
легкий візок або сани із зручним сидінням. Іноді такий візок буває критим.
Барана (Сосн., Спас, Кон., Купч.) – знаряддя для розпушування ґрунту,
закривання насіння та стягування коріння бур'янів.
Булдавка (Зміт., Спас, Кон.) – дерев'яна палиця з потовщенням на кінці,
призначена для глушіння риби по молодому льоду.
Гарха (Кон., Зміт., Прог., Купч., Спас) – віялка з ручним приводом.
Прач (Зміт., Спас, Кон.), ляпач (Прог., Купч., Сосн.) – шматок дерева з
невеликою ручкою для витискування води з білизни під час прання.
Хлюпка (Зміт., Кон.), черпалка (Сосн., Спас, Прог., Купч.) – дерев'яна
посудина для вичерпування води з човна.
Вуз, виз (Кон., Сосн., Купч., Прог.) – транспорт на чотирьох колесах з
кінною або воловою тягою'. Частіше використовують для перевезення
вантажів.
Дуга (Сосн., Зміт., Спас, Прог.) – вигнута півколом жердина, яку
використовують в упряжі коня, скріплюючи нею голоблі з хомутом.
Важель (Зміт., Сосн., Кон., Прог., Спас.) – дерев'яне пристосування для
піднімання воза, щоб змастити колеса'. Іноді застосовують, щоб допомогти
витягти худобі воза з багна.
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Хамут (Сосн., Спас, Зміт.) – шийна частина кінської упряжі, що являє
собою дерев'яний остов (кліщі), критий усередині м'якою повстю, а зверху –
шкірою.
Капил (Зміт., Кон., Купч., Прог., Спас) – 1. Короткий брусок,
закріплений у полоз саней для з'єднання полозів із в'язами, наморожнями;
2. Шматок дерева, вирізаний у формі людської ступні, на якому
виготовляється взуття.
Касак (Зміт., Купч., Прог., Кон.), серп без зазубрин (Сосн., Спас.) – не
дуже зігнутий серп без зубів, призначений переважно для зрізування
верхньої частини коренеплодів.
Носила, насила (Зміт., Кон., Прог., Спас.) – одна з двох жердин для
носіння копиць, сіна, соломи та снопів.
Трайчеки (Зміт., Спас, Кон.), трахроги вилки (Прог., Сосн., Купч.) –
вила з трьома зубами.
Щітка, чесала (Зміт., Купч., Кон.), дерганка (Прог., Сосн., Спас.) –
1. Знаряддя у вигляді плоскої колодки або дощечки з набитими на неї
цвяхами для чесання конопель, льону; 2. Пучок щетини дикого кабана для
остаточного вичісування волокна.
Терниця, терлиця (Кон., Спас, Сосн.) – дерев'яне знаряддя з двох
нерухомо закріплених у стояках дощок і однієї рухомої, що слугують для
тертя, подрібнення стебел льону, конопель.
Клопавка (Зміт., Спас, Кон.) – шматок дерева з отвором. При ударянні
ним об воду видає характерний звук, який приманює окремі види риб.
Матавильник, матальник (Сосн., Спас, Купч.) – дерев'яне
пристосування різної форми для змотування пряжі.
Кросна, ничиниці, нечілниці, ремізки (Сосн., Купч., Прог., Спас, Зміт.)
– вертикально рухома деталь ткацького верстата у вигляді нитяних рукавів,
натягнутих на дерев'яні заокруглені дощечки, за допомогою якої
роз'єднуються нитки основи.
Пуднижки, панажі (Купч., Прог., Кон.) – пристосування у ткацькому
верстаті із дощечок і мотузок, зв'язаних з начинням, почергово натискаючи
на яке ногами, роз'єднують верхню і нижню частини ниток основи,
утворюючи зів для пропускання човника.
Резак (Прог., Купч., Сосн., Спас, Зміт.) – спеціальний ніж для
нарізування насічок на корі хвойних дерев при добуванні смоли-живиці.
Човник (Прог., Сосн., Зміт., Купч.) – 1. Дерев'яне приладдя у ткацькому
верстаті човноподібної форми, що має цівку з намотаним утком, яка вільно
рухається на стрижні і використовується для прокладання утокової нитки; 2.
Деталь у швейній машинці, у якій кріпиться шпулька.
Спуст (Купч., Сосн., Спас.) – бондарний інструмент для стругання країв
клепок, що має форму дерев'яного бруса із залізом посередині та виступами
в торцях, на яких укріплюється горизонтально і нерухомо.
Юрок (Прог., Кон., Спас, Сосн.) – трубочка, виготовлена із стебла
бузини чи шипшини, або паличка з отворами на кінцях, що
використовується при змотуванні ниток у клубок.
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Потак, потах (Зміт., Купч.), сукало, сукач, сукальник (Кон., Зміт.,
Купч.), шпулєр, шпуля, шпульниця (Зміт., Купч., Кон.) – ящик для
зберігання суканих цівок.
Стерно (Зміт., Спас), руль (Сосн., Кон.) – пристрій для керування ходом
човна.
Рубанак (Зміт., Спас, Сосн., Кон.) – дерев'яний брусок із залізним лезом,
яке знімає тонку стружку деревини. Цей інструмент буває різних форм і
розмірів.
Довбаник, смоляк (Купч., Спас, Сосн., Кон., Зміт.) – невеликий за
розмірами, видовбаний з дерева й облитий смолою засіб для плавання .
Вміщає, як правило, одну людину.
Киссє, куссє (Сосн., Прог., Кон., Купч.) – дерев'яний держак з ручкою у
коси.
Затулок, затилок, пасклинок, клинок (Кон., Зміт., Сосн., Прог.) –
клинок, що скріплює разом з наперстком металеву частину коси з кіссям.
Грабки, лучки, каблук (Прог., Спас, Кон., Купч.) – дерев'яне
пристосування до коси у вигляді зігнутого півколом прута для кращого
укладання збіжжя.
Весло (Зміт., Спас, Кон., Купч., Прог.) – дерев'яна палиця з розширеним
кінцем, якою приводять у рух човен.
Совалка (Кон., Спас, Сосн., Зміт.) – невелика широка дощечка на довгім
держаку, призначена для пересування снігу, зерна.
Калок, книпель, цурка (Зміт., Купч., Прог.), юрок, в'юрок, круцюк
(Кон., Спас, Сосн.) – рівна палиця із загостреним кінцем для забивання
свійських або диких тварин.
Санки (Кон., Спас, Ку|)ч., Прог., Зміт.) – гужовий транспортний засіб на
двох полозах, призначений для перевезення вантажів узимку.
Швабра (Зміт., Купч., Кон., Сосн.) – дерев'яне знаряддя праці у вигляді
літери "Т" для миття підлоги.
Тавкач, товчка, товкач (Кон., Сосн., Купч., Прог.), м'ятка (Кон.) –
невелика кругла палиця з потовщенням на кінці, призначена для
розтовкування варених овочів.
Єрмо (Купч., Кон., Прог.) – упряж для великої рогатої худоби,
виготовлена з прямого дерев'яного бруска і двох витягнутих під прямим
кутом гілляк чи коренів. Одягають на шию тварин і замикають занозами.
Метла (Зміт., Купч., Прог., Сосн.) – березовий віник з довгим держаком.
Насилки (Спас, Сосн., Зміт., Купч.) – пристрій прямокутної форми з
ручками для перенесення вантажів, людей.
Деркач (Зміт.), березави віник (Спас, Купч., Прог., Кон.) – віник з
тоненьких гілок берези без держака.
Варейка, вареєчка (Зміт., Купч., Кон., Прог.), сапетка (Сосн., Спас.) –
плетена ємкість для перенесення вантажів. Може бути виготовлена з лози,
дроту.
Зривачка (Спас, Кон., Купч., Прог., Сосн.) – довга розщеплена на кінці
дерев'яна палиця, за допомогою якої зривають фрукти.
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Нажна ступа (Зміт., Купч., Прог.), – дерев'яне приладдя важільної
системи з довгих колод для лущення та подрібнення зерна на крупу, яке
приводилося в рух сильним натиском ноги.
Ціп (Спас, Кон., Прог., Купч., Зміт.) – знаряддя для ручного обмолоту
зернових, що складається з довгого держака і прикріпленого до нього
ремінними мотузками короткого дерев'яного ціпка.
Зернава лапата, щухля (Прог., Купч., Кон.. Спас, Зміт.) – дерев'яна
лопата жолобковидної форми з довгою ручкою для згрібання та насипання
зерна.
Отже, дослідивши знаряддя праці, виготовлені з дерева, бачимо, що вони
дуже різноманітні за формою і використовуються переважно у
повсякденному побуті (прач, касак, резак, юрок, цурка, деркач, м'ятка).
Виділяється група знарядь праці для збирання та обробки врожаю: ціп,
щухля, лучки, терлиця, гарха, макагон. Порівняно менша група знарядь
праці, які використовуються мисливцями та рибалками (булдавка, клопавка,
стерно, книпель, в'юрок). Особливістю дерев'яних знарядь праці є те, що
майже всі вони виготовляються майстрами дома вручну.
Наведений матеріал показує, що найбільше локалізмів відзначено серед
назв на позначення знарядь для обробки сировини, менше – на позначення
транспортних засобів, їх окремих деталей.
Засобами номінації знарядь праці переважно є усталена однослівна
номінація. Іноді спостерігається номінація за допомогою усталеного
словосполучення: ножна прядка, трахроги вилки, березави віник, нажна
ступа, зернава лапата.
Фонетичною особливістю говірок Сосницького району є акання.
Металеві знаряддя праці завжди займали чільне місце у повсякденному
житті людини. Вони відрізнялися від знарядь з інших матеріалів твердістю і
порівняно легкою ковкістю. У наш час переважна більшість знарядь праці
стальні. Проте метал має свої недоліки. Він дорогий і піддається корозії. Та,
незважаючи на це, метал залишається найуживанішим матеріалом при
виготовленні знарядь праці у сільській місцевості.
В обстежених пунктах Сосницького району вживані такі назви металевих
знарядь праці.
Тарфєни нуиж (Сосн., Зміт., Кон., Купч.) – насаджене на дерев'яний
держак лопатоподібне металеве знаряддя.
Апценьки (Прог., Спас, Зміт.) 'ручне металеве знаряддя у вигляді щипців
із загнутими всередину твердими кінцями (губками) для витягування цвяхів'.
Двахручка, пилка (Сосн., Зміт., Кон., Купч.) – сталева пластинка із
зубцями і двома дерев'яними ручками для поперечного розпилювання
дерев'яних колод.
Павздовжня пилка (Кон., Прог., Спас, Сосн., Зміт.) – інструмент із
зубцями і чотирма ручками для повздовжнього розпилювання дерев'яних
колод на дошки, бруси.
Ражон (Сосн., Прог., Кон.) – металевий прут, на якому смажать м'ясо.
Петля (Зміт., Спас, Кон.) – залізна сітка для виловлювання звірів, птахів.
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Тертушка (Купч., Прог., Спас, Сосн.) – предмет у вигляді прямокутної
пластинки з пробитими отворами певної величини. Має дерев'яну або
металеву ручку. Призначається для подрібнення овочів.
Ниж, нуж, нуиж (Спас, Сосн,, Прог., Купч., Кон.), – знаряддя праці,
складовою частиною якого є лезо. Ніж має колодочку для тримання, що
виготовляється з дерева чи пластмаси.
Резец (Кон., Зміт., Спас.) – ріжучий інструмент для обробки металу,
дерева.
Духарка (Зміт., Кон., Спас), димушка (Прог., Купч., Сосн.), – металева
коробка, у якій розпалюється вогонь. Застосовується у бджолярстві для
викурювання бджіл .
Ножници (Зміт., Прог., Спас, Сосн., Кон.), – інструмент для різання,
стриження, що складається з двох лез, з'єднаних навхрест гвинтом.
Сєчкарка (Зміт., Прог., Спас), сєкарня (Сосн., Купч., Кон.) –
сільськогосподарська машина для подрібнення трави, сіна.
Крук, кручок (Прог., Сосн., Кон., Спас), – металевий товстий цвях,
зігнутий на тупому кінці.
Клеймо (Зміт., Кон.), тавро (Прог., Сосн., Купч., Спас), – металеве
знаряддя, яким клеймиться худоба. Буває різних форм та розмірів.
Каса (Спас, Сосн., Прог., Купч., Кон.) – знаряддя для косіння трави,
збіжжя тощо, яке має вигляд вузького зігнутого леза, прикріпленого до
дерев'яного держака з ручкою.
Куишка (Зміт., Прог., Кон., Спас.) – особливий крюк, невеликий якір з
трьома і більше лапами.
Єжук (Зміт., Прог., Кон.), йожик (Спас, Купч.,Сосн.,) – сплетена в
клубок тоненька металева сіточка, що призначається для миття посуду.
Тачила (Зміт., Спас, Купч., Кон.) – механічний або ручний станок для
точіння металевих предметів.
Калун (Зміт., Кон., Спас), дравник (Прог.), дровень (Купч., Сосн.), –
знаряддя для розколювання товстих полін.
Апішня (Зміт.) – довгий загострений шматок сталі на довгій дерев'яній
ручці. Призначається для прорубування ополонок у льоду.
Шкребка (Купч., Сосн., Кон., Прог.) – ручне знаряддя, що має форму
квадрата із невеликими зубцями та коротким держаком. Використовується
для розчісування тварин .
Кавадла (Зміт., Кон., Купч.), накавальня (Сосн., Прог., Спас.) – залізна
підставка, опора для кування металу.
Вилки (Сосн., Прог., Купч., Зміт., Кон.) – ручне знаряддя праці з двох чи
більше зубів на довгому дерев'яному держаку.
Клепала (Зміт., Купч.), клепальня (Кон., Спас, Прог., Сосн.) – пристрій
для клепання кіс.
Іголка (Зміт., Купч, Кон.) – тонкий металевий стержень з гострим
вушком, у яке протягується нитка для шиття.
Черпак (Зміт., Купч., Кон., Прог., Сосн., Спас.) – пристрій для набирання
чого-небудь.
Колій (Зміт.) –довгий тонкий ніж, яким ріжуть свійських тварин.
357

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІ

Тягачка (Зміт., Купч., Прог.) – ручне знаряддя праці з кількома
(найчастіше чотирма) довгими загнутими зубцями та коротким держаком.
Використовується для розпушування ґрунту .
Капкан (Зміт., Прог., Кон., Сосн., Купч.) – пристрій для виловлювання
диких звірів або птахів.
Шила (Зміт., Спас, Сосн., Прог.) – знаряддя у вигляді го'строго цвяха з
дерев'яною ручкою. Використовується під час шиття для проколювання
дірок.
Лапата (Зміт., Купч.), лопата (Прог., Сосн., Спас, Кон.) – знаряддя праці
у вигляді шматка сталі з загнутими боками, прикріплюється на довгім
держаку. Використовують для копання ґрунту, набирання чого-небудь.
Лом (Кон., Спас, Сосн., Купч., Прог.) – залізна палиця для підважування
предметів.
Косарка (Прог., Спас, Сосн., Купч.) – спеціальний пристрій для косіння
трави, збіжжя. Таку ж назву має машина для косіння трави.
Серп (Сосн., Купч., Спас.) – ручне знаряддя праці у вигляді зігнутої
стрічки з зубцями та короткої дерев'яної ручки для зжинання зернових
культур, трави.
Грабка (Зміт., Купч.) – гужовий сільськогосподарський механізм для
згрібання сіна.
Заступ (Купч., Прог., Кон., Сосн.) – лопата для копання ямок.
Барана (Сосн., Кон., Прог., Спас, Зміт.) – знаряддя у вигляді прямокутної
форми з гострими зубцями для розпушування грунту. Тягається по полю
трактором або кіньми.
Сапа (Зміт., Сосн., Кон., Прог., Спас.) – ручне сільськогосподарське
знаряддя, що являє собою насаджену перпендикулярно на дерев'яний держак
металеву лопатку. Використовується для садіння городніх культур,
знищення бур'янів.
Распахувач (Зміт., Кон., Сосн.) – гужовий сільськогосподарський
пристрій для розпушування міжряддя картоплі або буряків.
Сажалка (Зміт., Сосн., Кон., Прог., Спас.) – сільськогосподарська
машина для посадки картоплі, розсади, сіянців дерев.
Плуг (Сосн., Кон., Зміт., Купч.) – знаряддя з вигнутим металевим
лемешем або диском, яке використовується для орання землі.
Сєвалка (Сосн., Спас, Зміт., Кон., Прог.) – сільськогосподарська машина
для посіву зернових культур.
Сушарка (Зміт., Сосн.. Кон., Спас.) – машина для просушування зерна.
Нагрузчик (Зміт., Кон., Спас), загрузчик (Сосн.) – машина для
навантажування зерна.
Зіялка (Зміт., Сосн., Кон., Спас, Купч.) – машина для провіювання зерна.
Таким чином, розглянувши номінацію металевих знарядь праці,
приходимо до висновку, що поряд з дерев'яними металеві знаряддя мали
важливе значення, оскільки використовувалися у домашньому вжитку
(ражон, тертушка, ножници, черпак). Окреслилася група ручних металевих
механізмів (сєчкарка, тягачка, тачила, духарка) та сільськогосподарських
машин, які так необхідні при обробітку землі (сажалка, сєвалка, сушарка,
распахувач). Малопомітна група мисливських знарядь (петля, капкан).
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Засобом номінації металевих знарядь праці є переважно усталена
однослівна номінація. Проте у певних життєвих ситуаціях використовуються
уточнюючі описові форми номінації, пов'язані з особливістю форми або
призначення.
Помітною фонетичною особливістю у назвах металевих знарядь праці є
вживання дифтонга уи: нуиж, куишка.
Переважна більшість лексем на позначення знарядь праці, виготовлених з
металу, моносемічна.
Поряд із знаряддями праці з дерева та металу у селах Сосницького
району наявні знаряддя праці з інших матеріалів: тканини, шкіри тощо.
Оскільки деякі села розташовані по берегах річок Десни та Убіді, у цій
тематичній групі представлені і рибальські знаряддя.
Віхать (Зміт., Купч., Прог., Кон.), тряпка (Спас, Сосн.) – шматок будьякої тканини для стирання пилюки.
Тєлєвизар (Зміт.) – чотирикутна сітка невеликого розміру, призначена
для виловлювання риби в річках.
Редюжка (Зміт., Прог., Купч.), палатно (Сосн., Кон., Спас.) – грубе
полотно з товстої низькосортної пряжі. Використовується при перенесенні
невеликих вантажів.
Кишка (Зміт., Сосн., Прог., Спас, Купч.) – гумова або брезентова трубка
для накачування води.
Вижки (Зміт., Купч., Прог., Сосн., Кон.) – довгий міцний мотузок, за
допомогою якого керують кіньми.
Брусок (Прог., Кон., Купч., Зміт), тачила (Сосн., Спас.) – камінь для
гостріння металевих предметів.
Крило (Прог., Купч., Кон., Спас.) – крило свійського птаха, призначене
для змітання пилюки, сажі.
Канат (Кон., Спас, Зміт.) – кручена, зсукана або плетена мотузка. Має
різноманітне застосування.
Батуиг (Сосн., Прог., Зміт., Кон., Купч.) – смужка шкіри, прикріплена до
дерев'яної ручки. Використовується для відганяння худоби.
Руиг (Зміт., Купч., Кон.) – оброблений коров'ячий ріг, який
застосовується у виробництві домашніх ковбас.
Жак (Спас, Сосн., Кон., Зміт.) – трикутна сітка для виловлювання риби.
Волак (Прог., Сосн., Купч.), невад (Зміт., Спас, Кон.) – велика довга
сітка, призначена для виловлювання риби біля берега.
Седелка (Спас, Кон., Сосн., Купч., Зміт.) – частина кінської упряжі у
формі чотирикутника, яка прикріплюється на спині коня.
Отже, хоча ця тематична група лексики і не така численна, вона
вирізняється різноманітністю використовуваних матеріалів. Засобами
номінації є однослівна номінація.
Термін "номінація" багатозначний. Він може означати процес
найменування і результат найменування. У вузькому вживанні номінацію
розуміють як загальне означення предметів за допомогою окремих слів і
словосполучень. У цьому виявляється етимологічне значення терміна:
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nomination – "найменування, надання імен"1. Номінація є внутрішньомовним
явищем. У широкому плані номінація – означення всього відображуваного і
того, що пізнає людська свідомість: предметів, дій, осіб, якостей, відношень
і подій.
Форма, що використовується у своїй первинній функції для позначення
даного об'єкта у даних умовах, може бути названа головною – первинною
номінацією. Але в силу мовної асиметрії одна і та ж форма може
використовуватися для позначення інших об'єктів чи виконання інших
функцій. Так утворюється вторинна функція.
Первинна номінація є більш поширеною, ніж вторинна. До класу
повнозначних, які складають основну масу номінаційних знаків, належать
імена предметів, процесів, якостей, ознак і відношень, які формують у
кожній мові ті великі групи слів, однотипних за їх знаковим змістом і
специфічних за засобами вираження, які називаються частинами мови:
іменник, дієслово, прикметник, прислівник. Ці частини мови вважаються
головними, оскільки зумовлюють інші мовні форми (дієприкметник,
дієприслівник, прийменник та інші) і своєю семантикою виділяються серед
них.
У сфері вторинної номінації виділяють два різних способи відображення
дійсності:
1) має місце непряме відображення позамовного об'єкта за допомогою
безпосереднього первинного значення слова, тобто ті чи інші ознаки якого
відіграють роль внутрішньої форми, роблячи перехід у новий зміст;
2) бере участь одне чи кілька інших найменувань, які вже існують у
мові. При вторинному використанні слів у новій для них функції називання
закономірно виникає смислова прийнятність найменувань, що приводить до
багатозначності словесних знаків.
Подальший аналіз назв знарядь праці буде присвячено лексемам, які
мають прозору та непрозору мотивації. Найбільш загальні, основні значення,
властиві словам першої групи, які можна поділити на такі підгрупи: а)
похідні від назв дій, б) похідні від назв інших реалій.
Ознакою утворення і функціонування самостійної групи лексики є
наявність слів з прозорою мотивацією. Лексика власнеслов'янська створює
основу назв знарядь праці. Вона привертає увагу стійкістю форм, наявністю
конкретних рис структури.
Численною підгрупою назв з прозорою мотивацією є похідні від назв дій.
Макагон – складне утворення з основ мак і гнати (ЕСУМ,ІІІ,367). Лексема
шкребка – пізнє утворення, в основі якого лежить звуконаслідування цапцарап (Ф.,ІV,289). За таким принципом утворилась назва ляпач – пел. Гарь,
I'apati – ляпати, хлюпати, голосно їсти' фонетично і семантично близьке лит.
labt – вигук на позначення падіння, важкого ступання (ЕСУМ,Ш,34).
Назва пилка походить від пиляти. Можливо, запозичене з двн. fihala
'напильник'. Менш імовірно розрізнення значень з лит. pedis – ніж
(Ф.,ІІІ,261).
1

Языковая номинация: Виды наименований. – М.: Наука, 1977. – С. 52.
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Качулка – псл. kotiti – кидати, перевертати. Дальша етимологія не зовсім
ясна; найвірогідніше пов'язання з caithid – кидає. Менш вірогідні зближення
з лит. skasti – скакати, англ. skate – ковзатися, дінд. satayati – звалює, кидає
на землю (Ф.,ІІ,209.; ЕСУМ,ІІІ,59).
Капил – псл. коруlь пов'язане з kopati
'копати'. Необгрунтоване
трактування з болг. копеле 'незаконнонароджений' (Ф.,ІІ,320).
Лексема метла утворена від мести, першопочаткове значення якої –
повертати. Споріднена з лит. mesti 'кидати, метати' (ЕСУМ,Ш,446; Ф.,ІІ,611).
Тєгушка – чес., пол. означає тягти (Ф., ІV, 139).
Назва калій споріднена з лит. kalu – вдаряю молотом, сокирою, кую, а
лит. skelti – наковальня. Ірл. cellah – війна. Мейє намагається розмежувати
значення 'вбивати' і 'колоти' (Ф.,ІІ,296; ЕСУМ, ІІ,522).
Від назв дій утворилися також лексеми терниця – псл. terti споріднене
лат. tero – терти, гр. reipu – тру, лит. trinu – терти (Ф.,ІУ,47); тачила – псл.
tociti – змушувати бігти, чес. tociti – крутити, вити (Ф.,ІУ,90); прядка – болг.
преда – пряду, лит. sprendzus – обтягувати, лтс. spriest – розтягувати
(Ф.,ІІІ,394).
Етимологи вказують на дієслівну основу таких лексем: віялка – лит. Vejas
– вітер, пол., лит., лтс. – віяти зерно (Ф.,І,310; ЕСУМ, І, 408); севалка – псл.
seti; лтс. sero – сіяти; гот. mana-seps – людський посів – рід людський
(Ф.,Ш,615).
Аналіз другої підгрупи лексем, що походять від назв інших реалій, варто
почати із лексеми вилки – псл. dlo утворилося від viti – вити, намотувати. За
допомогою суфікса -dlo виникали назви знарядь праці. Ймовірне
припущення, що первісно це слово вживалося на означення пристрою для
намотування пряжі (пор. мотовило), а потім так стали називати й схожі на
нього знаряддя. З часом усталилася форма множини, як у назвах усіх парних
предметів (Ф.,І,314; ЕСУМ,І,375).
Назва деркач (слн. derez) утворилася від звуконаслідувального дієслова
деркати, пов'язаного з вигуком дер, що імітує крик птаха (Ф.,І,501;
ЕСУМ,ІІ,40).
Варейка – лит. verti – відчиняти, зачиняти, іє. означає вертіти, обертати,
двн.– wert – у напрямі проти' (Ф.,І,301; ЕСУМ,І,360).
Лексема булдавка походить від булава – жезл, палиця з кулястим
набалдишником (знак гетьманської влади). Очевидно, похідне з суфіксом –
ava від псл. bиlа – ґуля, набалдишник. Менш імовірне припущення про
зв'язок слов'янських слів через германські форми з лат. bulla– пухир, шишка.
Непереконливе і виведення з тюрк. bulav – дрючок, ломака (ЕСУМ,І,289).
Пол. ezco, лит. ezys – їжак указують на лексему єжук. Гр. exis – змія,
можливо, табуйована назва – той, що з'їдає зміїв (Ф.,ІІ,10). Раніше вважали
основним значенням псл. jezo – колючий (ЕСУМ,ІІ,323).
Лексема петля, мабуть, запозичена з двн – fetil кайдани, пута (Ф.,ІІІ,252).
Застаріла назва крючок указує на міру горілки, приблизно 0,325 л. Це
запозичення з російської мови означає 'чарка горілки'. Первісне – гачок
походить від крюк – гак, потім набуло нового значення у зв'язку з тим, що у
відкупних шинках чарка висіла на гачку (Даль,ІІ,225).
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Серп – болг., чес. означає серп, гр. apЋaeau – хапаю, краду, двн. sarph –
гострий, грубий, дикий (Ф.,III,609) означає поганий візок.
Через польську запозичено з латинської: лат. віда – запряжена парою
коней колісниця. В українській мові слово зазнало впливу з боку лексем
біда, злидні і, можливо, байдарка (ЕСУМ,І,192).
Слова з непрозорою мотивацією – це рухомий фонд термінологічної
лексики. Назви знарядь праці з непрозорою мотивацією у своєму складі
мають питомі (трансформовані) лексеми та запозичені.
Назва клопавка трактується від прс. кlоръ, яке пов'язують з klepati – бити
(Ф.,ІІ,254), з бол. клопам – бити, шуміти, з рос. клепик – короткий широкий
ніж, з лат. сиіех – комар (ЕСУМ.,ІІ,465).
Лексема гарха загальноприйнятої етимології не має. Можливо, від гарч –
запозичення з угорської. Це слово належить до словацького рибальського
арго, тому можна припустити його утворення на основі переносно вжитого
іншого значення слова hrca – сук' з табуїстичних міркувань (ЕСУМ,І,478).
Непрозору мотивацію має назва ремізка. Ремеза означає ділова людина
(за Далем). Можливо, пов'язано з ремеслом (Ф.,ІІІ,464). Слово тичка
тлумачиться від тикати. Болг. тиком – втикаю, пол. tykac – торкатися.
Пов'язані ці лексеми чергуванням голосних (Ф.,ІV,130).
Швабра – запозичення з німецької: schwabber – швабра. Нідерландське
zwabebr – те саме (Ф. ІV, 417).
Юрок – юр – велика течія, водяна круговерть (за Далем). Юровий –
жвавий. Важко пояснити початок ju-: якщо це корінне, то має бути
східнослов'янське у. Але зв'язок цей непереконливий (Ф.,ІV,532).
Отже, розглянувши мотивацію назв знарядь праці, визначаємо, що ряд
лексем має прозору мотивацію (метла, пилка, вилки, серп, петля, деркач),
частина – непрозору мотивацію (юрок, ремізка, тичка, битка). Серед
мотивованих назв виділяються такі групи слів за мотиваційними ознаками:
1) похідні від назв дій; 2) похідні від назв інших реалій.
Група слів з непрозорою мотивацією має у своєму складі
трансформовану і запозичену лексику.
Зафіксована лексика на позначення знарядь праці утворює складне ціле.
Ця цілісність групи лексики, що позначається в своїй сукупності словами
"знаряддя праці", досягається за допомогою смислової подібності назв
знарядь праці стосовно різноманітних предметів характеристики реалій цієї
групи. Організація лексики здійснюється за допомогою ряду наведених
диференційних ознак. Але ця цілісність не є сегментом закритого типу,
оскільки відбувається розширення номінативних полів.
Диференційними ознаками найчастіше виступає призначення знарядь
праці, матеріал, з якого вони виготовлені, рідше – форма та розміри знарядь.
Серед засобів номінації переважає однослівна, хоча спостерігається і
багатослівна номінація та номінація у формі усталеного або варіативного
словосполучення.
Процес номінації реалій указує на деяке протиставлення груп назв
домашніх, сільськогосподарських, риболовецьких знарядь праці. При цьому
має місце актуальність ряду диференційних ознак реалій, що відбиті в назвах
знарядь.
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До лексики на позначення знарядь праці належать як вузьколокальні
одиниці, котрі вживаються лише на території Сосницького району (деякі
назви знарядь праці трапляються лише в окремих селах), так і поширені на
всій Чернігівщині та спільні з літературною мовою назви. Індивідуальні
назви, які надаються знаряддям праці, є результатом смислових
закономірних явищ у суспільстві.
Проведене дослідження показало, що значна частина назв на позначення
знарядь праці має прозору мотивацію, лише деякі – непрозору: численна
підгрупа мотивованих назв зберігає зв'язок з назвами дій та інших реалій.
Умовні скорочення (мови, наріччя, діалекти)
авест.
англ.
болг.
гот.
гр.
двн.
ДІНД
ірл.
лат.
лит.
лтс.
пол.
прс.
рос.
слн.
тюрк.
чес.

– авестійська
– англійська
– болгарська
– готська
– грецька
– давньоверхньонімецька
– давньоіндійська
– ірландська
– латинська
– литовська
– латиська
– польська
– праслов'янська
– російська
– словенська
– тюркські
– чеська
Скорочення назв населених пунктів

Зміт.
Кон.
Купч.
Прог.
Сосн.
Спас.

– Змітнів
– Конятин
– Купчичі
– Прогонни
– Сосниця
– Спаське
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Комов О.В. (Донецьк)
ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ
м. ДОНЕЦЬКА
У статті розглядаються найрозповсюдженіші фонетичні особливості
українського мовлення м. Донецька. Подається фактичний матеріал
українського мовлення мешканців різних соціальних груп м. Донецька та його
аналіз.
Відомо, що мова – явище суспільне. Від розвитку мови буде залежати і
розвиток усього суспільства. Той народ, який не знає своєї історії, традицій,
культури, мови, приречений до самознищення. Дуже важливим завданням,
особливо зараз, є дослідження українського мовлення, особливо у
російськомовних містах, яким і є Донецьк. Увагу лінгвістів має привернути
проблема функціонування українського літературного мовлення в
неоднорідному мовному оточенні. Важливою є проблема функціонування
українського літературного мовлення у російськомовних містах, яким якраз
є Донецьк1. У цьому полягає актуальність проблеми. Зразкова літературна
мова зараз залишається тим ідеалом, якого ми маємо прагнути і яка об’єднує
всі соціальні групи. Інтеліґенція найближча до цього мовленнєвого зразка2.
Питання мовленнєвої діяльності різних соціальних груп у Донецьку ми
розглянули в статті “Діалектні риси українського усного мовлення м.
Донецька”, у якій досліджували діалектні особливості українського
мовлення м. Донецька на різних мовних рівнях. У статті “Лексичні ознаки
українського мовлення м. Донецька”, надрукованій у науковому збірнику
“Лінгвістичні студії”, аналізувалися проблеми вивчення, аналізу лексикосемантичних особливостей нелітературного українського мовлення
мешканців м. Донецька. Конкретний матеріал аналізу деяких типових
орфоепічних помилок в українському мовленні педагогів і студентів м.
Донецька, які готуються стати вчителями початкових класів, було подано у
статті “Роль українського літературного мовлення у формуванні особистості
педагога”, надрукованій у науковому збірнику “Проблеми педагогічної
освіти”.
Метою цієї роботи є аналіз і порівняння фонетичних особливостей
українського мовлення різних соціальних груп Донецька. Це представники
працівників освіти, які зберігають мовні традиції, навчають молоде
покоління історії мови, від яких більшою мірою залежить майбутнє нашої
мови; це працівники культури, медичні працівники, службовці, робітники
тощо.
1
Комов О.В. Лексичні ознаки українського мовлення м. Донецька // Лінгвістичні студії. –
Донецьк, 2004. – Вип. 12. – С. 383.
2
Борисюк І.В. Форми і функції інтонації українського спонтанного мовлення. – К.: Наукова
думка, 1990. – С. 51.
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Досліджуючи українське мовлення Донецька, ми опитали 500
інформантів. Серед них 324 інформанти – працівники освіти віком від 19 до
70 років, які працюють у навчальних закладах м. Донецька. Це складає 65%
від загальної кількості опитаних. Серед робітників – 62 інформанти, що
складає 12,4% від загальної кількості опитаних; серед інших соціальних груп
– 114 осіб, що складає 22,8% від загальної кількості опитаних. Серед
опитаних інформантів є народжені у м.Донецьку, у Донецькій області, в
інших областях України (Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській,
Запорізькій, Київській, Львівській, Луганській, Полтавській, Харківській,
Чернігівській) та за межами України, а саме, у Камчатській області (Росія),
Магаданській області (Росія), у Москві (Росія), у Ростовській області (Росія),
в Орлі (Росія), в Якутську (Росія), у Дрездені (Німеччина), у Таджикистані.
Але на момент анкетування мешкали у м. Донецьку.
Система вокалізму
1. Наближення ненаголошеного |е| до |и| і |и| до |е|
Відомо, що південно-східній групі діалектів властиве змішування
ненаголошених е та и. “У ненаголошеній позиції фонема |и| в південносхідних і південно-західних діалектах, а також у волинсько-поліських
говорах поліських діалектів реалізується звичайно в звуках [ие], [еи], [е]”1. “У
ненаголошеній позиції фонема |е| в переважній більшості українських
діалектів; зокрема в південно-східних, південно-західних і волинськополіських та підляських говірках поліських діалектів, зближується з
фонемою и і звучить як звуки [еи], [ие], [и]”2. Серед опитаних освітян
змішування ненаголошених е та и зафіксовано у мовленні 324 осіб, що
складає 100% від загальної кількості опитаних освітян (Див. діаграму № 1)
Наприклад: Ц’і|каво чие|тати на |р’ізних |мовах / йак на укра|йін’с’к’ій / так і
ро|с’ійс’койу // Чие|тайу книеж|ки на |р’ізних |мовах // (учитель початкових
класів ЗОШ№ 137, народжена у Донецьку, середня спеціальна освіта, 20
років); Ма\лишко І\ван Олеик\сандрович / \тис’ача деиўйа\ц:от \триц’ат’
\
шостого \року на\роджеин’:а / сеи\ло Сол\дац’ке // (професор кафедри
металосталі Донецького Технічного Національного університету, вища
освіта, 62 роки). Серед робітників така фонетична особливість помічена у
мовленні 56 інформантів цієї соціальної групи, що складає 90% від від
загальної кількості опитаних (Див. діаграму № 1.) Наприклад: Жие|ла
…Ма|лий |Хок’іў ў⌣сеи|л’і Попеи|л’ухи // Там мо|йі бат’|ки ро|били |ў⌣школ’і //
|
Бат’ко у|читеил’ / |мати теж у|читеил’ка // (переселенка з Вінничини,
середня освіта, різноробоча, зараз на пенсії, 75 років). Серед представників
інших соціальних груп змішування ненаголошених е та и зафіксовано у
мовленні 108 інформантів, що складає 95% від загальної кількості опитаних
представників інших соціальних груп. (див. діаграму № 1) Наприклад:
Най\біл’ш трие\валий час йа \мешкала у До\нец’к’і // Йа розмо\ўл’айу
ро\с’ійс’койу / але мо\йа \р’ідна \мова / йа\ка зву\чит’ \ў⌣мене ўсеи\редиен’і /

1 Бевзенко С.П. Українська діалектологія. – К.: Вища шк., 1980. – С. 49.
2
Там само. – С. 50-51.
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це укра\йін’с’ка // (переселенка з Донецької області, вища освіта, інженер, 62
роки).
2. Відсутність чергування о, е з і у закритому складі
Найхарактернішою ознакою української мови є чергування голосних о, е
з і, що відрізняє її від інших слов’янських мов. У сучасній літературній мові
це чергування дуже поширене. Голосні о та е у відкритому складі відповідно
змінюються на і у закритому. Але у мовленні опитаних інформантів
Донецька таке чергування інколи порушується або зовсім відсутнє. Серед
опитаних освітян відсутність чергування о, е з і у закритому складі помічена
у мовленні 89 інформантів, що складає 27% від загальної кількості опитаних
освітян (Див. діаграму № 1). Наприклад: Йак\ш˙о ви \знайете / ш˙о та\ке
сн’іго\вий барс / це на теирие\тор’ійі Йеў\ропи… \Аз’ійі пйат’ \ет’іх /
сеим’і\тис’ачник’іφ / гор / так / і хто п’ід\кор’уйе ц’і пйат’ / той ста\йе
с’н’іго\вим \барсом // (учитель початкових класів ЗОШ № 37, народилася у
Донецьку, вища освіта, 29 років). Серед робітників така фонетична
особливість помічена у мовленні 35 інформантів, що складає 56% від
загальної кількості опитаних цієї соціальної групи інформантів (Див.
діаграму № 1). Наприклад: Йа н’і|чого не кон|чала // Йа прие|йіхала с’у|ди у
шие|с’:атому |роц’і / йа |школу зак’ін|чила / і от с’о|год’н’і у нас буў
виепуск|ний / а на |веч˙ер меи|не пр’ам за|брали с’у′ди |ў◡город //
(переселенка з Черкаської області, середня освіта, швачка, 56 років). У
мовленні інших соціальних груп така особливість помічена у мовленні 21
особи, що складає 18% від загальної кількості опитаних представників інших
соціальних груп. (Див. діаграму № 1.) Наприклад: Йа З’ін\чук \Ада І\ваноўна
// Йа жие\ву у До\н’ецку / Воро\шилоўский ра\йон / а тут / \б’іл’а кол\госпного
\
ринку // Йа наро\дилас’ ў⌣Жие\томиер’і / це \б’іл’а \К’ійева // (переселенка з
Житомира, середня освіта, бібліотекар, 39 років).
3. Функціонування фонеми | а |, | оа | замість | о | у ненаголошеному
складі
Однією із фонетичних особливостей мовлення мешканців Донецька є
вживання фонеми | а | замість | о | у ненаголошеній позиції, так зване
“акання”. Проблему “акання” вивчало багато вчених. Розробці теорії
“акання” присвятили праці О.О. Шахматов, Р.І. Аванесов, В.К. Журавльов,
В.І. Собіннікова, В.І. Георгієв, П.Ю. Грищенко та ін. На це явище в
українських говірках звертали увагу О.О. Потебня, Ю. Безкровний,
Л.А.Булаховський, О. Курило, Ф.Т. Жилко, П.С. Лисенко, Т.В. Назарова,
О.С. Біла, А.А. Сагаровський та інші1. Як правило, вживання фонеми | а |
замість | о | у ненаголошеній позиції властиве північним діалектам. Взагалі,
відомо, що основні діалектні утворення відбуваються “у результаті активних
міждіалектних, міжмовних контактів…”2 Однією з причин може бути
“дозаселення та переселення із основних (старожитніх) діалектних
1
Пачева В.М. Українські говірки Запорізького надазов’я: Автореф. дис. ... канд. філол. наук.
– Запоріжжя, 2002. – С. 6.
2
Поповський А.М. Південноукраїнські степові говори як особливий діалектний тип //
Лінгвістичні студії. – Донецьк, 1994. – Вип. І. – С. 176.
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масивів” . Вживання фонеми |а| замість |о| можна також пояснити явищем
міжмовної інтерференції (вплив російської вимови на українську).
Серед працівників освіти вживання фонеми | а | замість | о | у
ненаголошеній позиції помічено у мовленні 103 інформантів, що складає
32% від загальної кількості опитаних освітян. (Див. діаграму № 1).
Наприклад: Бат’\ки ма\йі / ма\йа \мати укра\йінка / а \бат’ко рас’і\йанин //
Так \сталос’а / шо у ма\йій с’ім’\йі \б’іл’ше разма\ўл’али укра\йін’с’койу
\
мовойу // (викладач біології гуманітарної гімназії-гармонії м. Донецька,
вища освіта, 62 роки); А\леш прией\шлос’а \йіхати до \школи \номер два д’л’а
\
того / ш˙об оа\тримати най\краш˙у оас\в’іту // Пра\ц’уйу \зараз
за\ступником дие\ректора з на\ўч˙ал’но виехоа\ўнойі роа\боти // (гуманітарна
гімназія – гармонія, вища освіта, 45 років). У мовленні робітників така
фонетична особливість помічена у 36 випадках, що складає 58% від
загальної кількості опитаних цієї соціальної групи інформантів. (Див.
діаграму №1.) Наприклад: Нам пама\гали бат’\ки / ми \тока прие\йіхали у
До\нец’к // (переселенець з Дніпропетровської області, середня освіта,
шахтар, 45 років). Серед представників інших соціальних груп така
фонетична особливість була помічена у мовленні 36 осіб, що складає 30%
від загальної кількості опитаних (Див. діаграму № 1). Наприклад: І \зараз йа
зоу\нуком бу\вайе зай\майус’ там / йа гава\р’у з ним на ук\райін’с’к’ій \мов’і /
дапама\гайу йо\му // В’ін \каже / \бабушка /йак \добре стоа\бойу у\роки
ро\бит’// (переселенка з Житомирської області, середня медична освіта,
медсестра, 58 років);
Діаграма № 1. Система вокалізму
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Система консонантизму
1. Вимова напівпалатального ш˙ або твердого ш на місці
звукосполучення шч
Відомо, що в українській мові буква щ позначає сполучення двох звуків:
ш і ч. Однак така вимова може порушуватися. Південно-східній групі
говорів властива напівпалатальна вимова шиплячих. Таке порушення
1

Там само.
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вимови може бути також викликане явищем міжмовної інтерференції.
“Гіперкорекція у відношенні звуків [ш’] із [шч] виникає внаслідок впливу
російської мови. Адже в російській мові буква щ позначає м’який звук
[ш’]”1. Серед освітян така фонетична особливість помічена у мовленні 201
інформанта, що складає 65% від кількості опитаних вчителів початкових
класів. Наприклад: І\рина І\ван’іўна // \Тис’ача деўйа\ц:от ш˙ісдеи\с’ат
\
шостий // \М’ісце на\роджен’:а До\нец’к // … У\чилас’ не тут // у\чилас’
ўсу\рас’:кому пеиду\чилиш˙і // Це і\де Ро\с’ійа і Б’іло\рус’ійа \пор’ад // \Р’ідна
\
мова ро\с’ійс’ка // О\це йа в:а\жайу / ш˙о \р’ідна \мова то та \мова / на
йа\к’ій йа розмо\ўл’айу // (учитель початкових класів ЗОШ № 54, середня
спеціальна освіта, народжена у Донецьку, 39 років); т’ім \краш˙е / шо у
\
мене укра\йін’с’кий клас // \Дома… чоло\в’ік у \мене рос’і\йанин / а\ле в’ін
ме\не \просе / шоб йа сп’ілку\валас’а \б’іл’ше укра\йін’с’койу \мовойу //
(учитель початкових класів гімназії-гармонії № 27, вища освіта, переселенка
з Харківщини, 45 років). Серед робітників така фонетична особливість була
помічена у мовленні 54 інформантів представників цієї соціальної групи, що
складає 87% від загальної кількості опитаних цієї соціальної групи
інформантів. Наприклад: Ро|с’ійс’ку |мову і ук|райін’с’ку |мову |надо бу|ло
|
знати одие|наково / шо по ро|с’ійс’к’ій |мов’і / шо по ук|райін’с’к’ій // Так шо
йа л’у|била і ту л’ітеира|туру / і ту // (переселенка з Вінницької області,
неповна середня освіта, працювала різноробочою, зараз на пенсії, 75 років).
Серед представників інших соціальних груп вимова напівпалатального ш˙
або твердого ш на місці звукосполучення шч була помічена у мовленні 106
інформантів, що складає 93% від загальної кількості опитаних представників
інших соціальних груп. Наприклад: Йак\шо су\с’іди укра\йін’ц’і / йа з \ними
ба\лакайу укра\йін’с’койу \мовойу / йак\шо рос’і\йани / ро\с’ійскойу //
(переселенка із Запорізької області, вища освіта, працівник культури, 54
роки); Йа у\чила ко\ли / не памйа\тайу / у йа\кому це \клас’і / у\ривок із \фата
мор\гана / і\дут’ до\ш˙і / хо\лод’н’і о\с’ін:’і ту\мани клу\бочат’…(переселенка
з Запоріжжя, вища освіта, лікар санепідемстанції, на пенсії, 72 роки ).
2. М’яка вимова приголосного |р| і напівпом’якшена вимова
приголосних |п|, |в| на місці твердої
Фонологічна система південно-східних говорів характеризується
наявністю м’якого |р|, що займає кінцеву позицію або всередині складу.
“Основна маса південно-східних діалектів щодо розрізнення фонем |р|, |р’|
збігається з літературною українською мовою. Проте в ряді їх, зокрема в
лівобережних, полтавських і в деяких інших говірках, стикаємося з
розширеним уживанням р’ у кінці складів і слів”2. Південно-східній групі
говорів також властива напівпом’якшена приголосних |п|, |в| на місці
твердої. Така фонетична особливість серед освітян була помічена у
мовленні 84 осіб, що складає 26% від загальної кількості опитаних освітян.
Наприклад: Наро\дилас’а йа сама у \Хар’к’іўс’к’ій \облас’т’і у \м’іс’т’і
\
Хар’ков’і // (викладач біології гуманітарної гімназії гармонії, вища освіта,
1
Комов О.В. Роль українського літературного мовлення у формуванні особистості педагога
// Проблеми сучасної педагогічної освіти. – К., 2001. – Ч. ІІ. – С. 32.
2
Бевзенко С.П. Українська діалектологія. – К.: Вища шк., 1980. – C. 77.
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переселенка з Харківської області, 62 роки); Це / по мойему / |сорок
деи|в’атий / п’атиедеи|с’атий р’ік буў / зда|йец’:а // (викладач Донецького
Національного Технічного університету, вища освіта, народжений у
Донецькій області, 72 роки).Серед робітників така фонетична особливість
помічена у мовленні 23 інформантів, що складає 37% від загальної кількості
опитаних цієї соціальної групи інформантів. Наприклад: Жие|ву на по|с’олк’і
|
Йужному |с’:емс’ат |п’атого |года // (переселенка з Донецької області,
середня освіта, працювала маляром, зараз на пенсії, 72 роки). У мовленні
інших соціальних груп така особливість помічена у 31 випадку, що складає
27% від загальної кількості опитаних представників інших соціальних груп.
Наприклад: Дн’іпропет|роўс’кой |облас’ц’і / М’іжиерс|кова ра|йона / сеи|ло
Дие|мур’іно // Ма|йа фа|м’іл’ійа Ан|др’ейева Га|лина Ва|сил’іўна //
(переселенка з Дніпропетровської області, середня освіта, медсестра, зараз
працює санітаркою, пенсіонерка, 68 років); У п’адеи|с’ат |п’атому
пеиреи|йіхали мо|йі бат’|ки на Дон|бас / меи|н’і то|д’і бу|ло |дев’ат |рокіў //
(переселенка з Вінницької області, вища освіта, працівник культури, 59
років).Серед робітників така фонетична особливість помічена у мовленні 54
інформантів, що складає 87% від загальної кількості опитаних цієї
соціальної групи інформантів. Наприклад: Мо′йі ро′д’іт’ел’і тут із
′трицат’ φто′рого ′года // (переселенка з Донецької області, середня освіта,
майстер на заводі, 67 років); Ук| райін’с’ку | мову вие| φчаφ у | школ’і і жиφ
йа… ′йіздиφ на ка |н’ікули до | бабушки у сеи|ло Малосу| пойіφка і там… У
сеи|л’і розмо|ўл’аφ по ук|райнcки // (середня освіта, народжений у Донецьку,
шахтар, 40 років);
3. Вимова звука φ замість ў перед наступним приголосним або у кінці
слова
В українському мовленні м.Донецька спостерігається заміна звука [ў]
перед приголосним або на кінці слова звуком [φ]. Вимова звука [φ] замість
[ў] перед наступним приголосним або у кінці слова серед освітян помічено у
мовленні 29 інформантів, що складає 9% від загальної кількості опитаних
освітян. Наприклад: Мо|йі бат’|ки наро|дилис’ в Ар|тем’іφс’ку // |Пот’ім / у
с’ім|с’атому |роц’і прие|йіхали на|φчатис’ с’у|ди (вища освіта, учитель
біології ЗОШ№ 37, народжена у Донецьку, 29 років); Зак’ін|чив … в’ін
нази|ваφс’а то|д’і До|нец’кий індустр’і|ал’ний інстие|тут // (вища освіта,
викладач Донецького Національного Технічного університету, народжений у
Донецькій області, 72роки). Серед робітників така фонетична особливість
помічена у мовленні 54 інформантів, що складає 87% від загальної кількості
опитаних цієї соціальної групи інформантів. Наприклад: Мо′йі ро′д’іт’ел’і
тут із ′трицат’ φто′рого ′года // (переселенка з Донецької області, середня
освіта, майстер на заводі, 67 років); Ук| райін’с’ку | мову вие| φчаφ у | школ’і і
жиφ йа… ′йіздиφ на ка |н’ікули до | бабушки у сеи|ло Малосу| пойіφка і там…
У сеи|л’і розмо|ўл’аφ по ук|райнcки // (середня освіта, народжений у
Донецьку, шахтар, 40 років). Серед представників інших соціальних груп
така фонетична особливість помічена у мовленні 73 інформантів, що складає
64% від загальної кількості опитаних представників інших соціальних груп.
Наприклад: Вие\φчала укра\йін’с’ку \мову у вос’мие\р’ічн’ій \школ’і \номер
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с’імдеи\с’ат чо\тири // (народжена у Донецьку, вища освіта, програміст, 48
років). У мовленні одного інформанта помічено вимову |ф| замість |хв|. Йе у
нас л’у\дина / ў⌣йа\койі \фор’і \ноги // В’ін на Ва\тут’іна / на Ва\тут’іна
ўста\йеш і \зразу на \пйатий \повеирх / йо\го квар\тира пос\л’ед’н’а //
(переселенка з Київської області, середня освіта, приватний підприємець, 64
роки).
4. Оглушення дзвінких приголосних на кінці слова і перед наступним
глухим приголосним
В українській мові за правилами орфоепії дзвінкі приголосні, окрім г, не
оглушуються на кінці слова та перед наступним глухим приголосним. Однак
в усному мовленні відбувається порушення цього правила.Серед опитаних
нами освітян у мовленні
231 інформанта помічено таку фонетичну
особливість, що складає 71% від загальної кількості опитаних освітян.
Наприклад: У |мене муш с |Кийіўс’койі |облас’ц’і // Во|ни розмо|ўл’айут’ там
у|с’і укра|йін’с’койу |мовойу // (рідна мова?) Це ро|с’ійс’ка |мова / Запо|ріс’ка
|
облас’ц’ / там та|ке / |суржик // (вихователь гімназії-гармонії, вища освіта,
народжена у Донецьку, 38 років) Чие\тайу теш ро\с’ійс’койу / \можу і
укра\йін’с’койу / а\ле \краш˙е ро\с’ійс’койу // (учитель початкових класів ЗОШ
№ 19, середня спеціальна освіта, переселенка із Донецької області, 30
років); Серед опитаних робітників така особливість помічена у мовленні 57
осіб, що складає 92% від загальної кількості опитаних цієї соціальної групи
інформантів. Наприклад: Чие|тайу книеш|ки як |правило на ро|с’ійс’к’ій |мов’і
/ но |можу прочие|тати і на укра|йін’с’к’ій / |краш˙е на ро|с’ійс’к’ій //
(будівельник, народжений у Донецьку, середня освіта, 50 років); Пеиреи|вагу
в’ід:а|йу ро|с’ійс’ким книеш|кам / но чие|тайу і на ук|райін’с’к’ій |мов’і / і на
ро|с’ійс’к’ій // (прохідник, народжений у Донецьку, середня освіта, 38 років).
Серед представників інших соціальних груп така фонетична особливість
помічена у 102 інформантів, що складає 89% від загальної кількості
опитаних представників інших соціальних груп. Наприклад: Так цеш і\ш˙е у
\
перш˙ій \чверт’і про\ходилие // (переселенка з Запоріжжя, вища освіта, лікар
санепідемстанції на пенсії, 58 років ); У \мене бу\ла по\друшка у \томуш
\
клас’і / і йа п’і\шла у ро\с’ійс’кий // У\с’і преид\мети бу\ли на ро\с’ійс’к’ій
\
мов’і // (переселенка з Донецької області, неповна середня медична освіта,
пенсіонерка, 77 років);
5. Вживання палатальних л, н і напівпалатальних ч, м, к замість
твердих
Така фонетична особливість у мовленні освітян зафіксована у 127
випадках, що складає 38% від загальної кількості опитаних освітян.
Наприклад: |Мова бу|ла |суржик // ў⌣|царс’к’ій |арм’ійі розмо|ўл’али на
ро|с’ійс’к’ій |мов’і / а ў⌣сеи|ло при|йіхали ну / зви|чайно / |д’іти / ж˙ін|к’і
розмо|ўл’али на укра|йін’с’к’ій // (професор кафедри металосталі Донецького
технічного Національного університету, переселенець з Дніпропетровської
області, вища освіта, 62 роки); Пра|ц’уйу |зараз за|ступником дие|ректора з
на|ўч˙ал’но виехоа|ўнойі роа|боти // (заступник директора з навчальновиховної роботи, учитель фізики гуманітарної гімназії – гармонії № 27, вища
освіта, народжена у Донецьку, 45 років). Серед опитаних робітників така
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особливість помічена у мовленні 23 інформантів, що складає 37% від
загальної кількості опитаних цієї соціальної групи інформантів. Наприклад:
Жие|ву на по|с’олк’і |Йужному |с’:емс’ат |п’атого |года // (переселенка з
Донецької області, середня освіта, працювала маляром, зараз на пенсії, 72
роки); По| том / йак уже ў⌣До| нец’к прие| йіхала / то| д’і буў |Стал’іно і| ш˙е
/ ро| била ўбрие| гад’і разноро| боч˙іх / а по| том п’і| шла на | курси мото|
рист’іў і |башений кран / ўсе / ўже за про| фес’ійейу йа машие| н’іст |
башеного |крана / йа проро| била |триц’ат |рок’іў / п’і|шла на |пен’с’ійу //
(переселенка з Вінниччини, середня освіта, різноробоча, зараз на пенсії, 75
років). Серед представників інших соціальних груп така фонетична
особливість помічена у мовленні 78 інформантів, що складає 68% від
загальної кількості опитаних представників інших соціальних груп.
Наприклад: За про\фес’ійейу … \дуже йа не \знайу / йак ска\зати …
за\к’інчила с’ім \клас’іў / по\том по\йіхала в О\десу на \курси к’іном’і\хан’іка /
за\к’інчила \курси к’іном’і\хан’іка / \праўда не к’іном’і\хан’іка / а по\мошн’іка
\
/ то\му шо меи\н’і не бу\ло в’іс’ім\нац’:ати
рок’іў // (переселенка з
Вінницької області, середня освіта, працівник культури, зараз на пенсіїї, 75
років). І \нав’іт’ н’іо\дин з виеклада\ч˙іў не ба\лакаў укра\йін’с’койу // ус’і
прид\мети у\ч˙іла… йак би це ска\затие // Йа йак \майстер само\учка /
по\добалас’ ми\н’і укра\йін’с’ка \мова // (переселенка з Запоріжжя, вища
освіта, лікар санепідемстанції на пенсії, 72 роки).
6. Відсутність чергування приголосних |к|-|ц’| у д. та м. відм. однини
іменників
Відсутність чергування приголосних |к|-|ц’| у д. та м. відм. однини
іменників помічено у мовленні 50 інформантів, що складає 15% від загальної
кількості опитаних освітян. Наприклад: Жие\ву йа у Ма\к’ійіφк’і / а пра\ц’уйу
у До\нец’ку (учитель початкових класів ЗОШ № 65, середня спеціальна
освіта, переселенка з Донецької області, 34 роки). Йа са\ма \родом не \зв’іц:и
// Жие\ла йа у \м’іс’т’і Кост’ан\тин’івк’і до в’іс’ім\с’ат \вос’мого \року / а
\
пот’ім пеиреи\йіхала с’у\ди ш:оло\в’іком // (учитель початкових класів ЗОШ
№ 12, переселенка з Донецької області, вища освіта, 54 роки). Серед
опитаних робітників така особливість помічена у мовленні 9 інформантів,
що складає 14% від загальної кількості опитаних. Наприклад: Ро|ботайу на
кон|дитеирс’к’ій |фабрик’і / кон|ф˙ет’н’ік |первого роз|р’ада // (середня
спеціальна освіта, переселенка із Запоріжжя, працівник кондитерської
фабрики, 53 роки). Серед представників інших соціальних груп така
фонетична особливість помічена у мовленні 12 інформантів, що складає 10%
від загальної кількості опитаних представників інших соціальних груп.
Наприклад: Ро\дилас’а у Кри\вому \Рог’і // Там жие\ла дес’ до \шостого \класу
// \Пот’ім бат’\ки пеиреи\йіхали у До\нец’к // (переселенка з
Дніпропетровської області, вища освіта, бібліотекар, 45 років).
7. Особливості наголошення слів
В
українському
мовленні
Донецька
помічено
неправильне
наголошування у словах. Таке порушення зафіксовано у мовленні 26
інформантів, що складає 14% від кількості опитаних освітян. Наприклад: А
то\д’і роди\лас’ \дочка / о\пат’ йа по\йіхала до\мой // (учитель початкових
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класів ЗОШ № 19, переселенка з Житомирської області, вища освіта, 64
роки); \Справа у \тому / шо у \мене бу\ла по\друшка у \томуш \клас’і / хо\роша
по\друшка / і йа п’і\шла у ро\с’ійс’кий клас // (учитель початкових класів
ЗОШ № 65, переселенка з Донецької області, вища освіта, 46 років); Йа
На|тал’а Олеик|сандр’іўна // Наро|дилас’а у |м’іс’ц’і Запо|р’іж:’і
о|динац’атого |верес’н’а // (учитель початкових класів ЗОШ № 65,
переселенка із Запорізької області, вища освіта, 39 років); До \ц’ого \часу
жие\ла там же і гово\рила на ук\райін’с’к’ій \мов’і // \Зараз на ро\с’ійс’к’ій
\
мов’і // А\ле йак йа \йіду у в’іт\пустку у \Кийіў / йа там розмо\ўл’айу на
ук\райін’с’к’ій \мов’і / там \майже ўс’і розмо\ўл’айут’ на ук\райін’с’к’ій
\
мові // (учитель початкових класів ЗОШ № 12, переселенка з Київської
області, вища освіта, 54 роки); Йа наро\дилас’ ў⌣Жие\томиерс’к’ій \облас’т’і
/ це \б’іл’а \К’ійева / дес’ \с’імдес’ат п’ат’ к’і\лометр’іў в’ід \К’ійева //
(учитель початкових класів ЗОШ № 53, переселенка з Житомирської області,
вища осіта, 49 років). Серед опитаних робітників така особливість помічена
у мовленні 12 інформантів, що складає 19% від загальної кількості опитаних
цієї соціальної групи інформантів. Наприклад: Ро|д’іт’ел’і у |мене |тоже
ук|раін’ц’і // Йа у|чилас’а вук|раін’с’к’ій |школ’і / йа ўс’о|го о|конч˙іла чо|тири
|
класа // (переселенка з Донецької області, середня освіта, працювала
квіткарем, зараз домогосподарка, 52 роки). Серед представників інших
соціальних груп така фонетична особливість помічена у мовленні 24
інформантів, що складає 21% від загальної кількості опитаних цієї
соціальної групи інформантів. Наприклад: |Дочка по|шла у |первий клас / ми
пеиреисеи|лилис’ у До|нец’к // (медсестра, середня освіта, переселенка з
Дніпропетровщини, 38 років).
Діаграма № 2. Система консонантизму
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Отже, розглянуті нами фонетичні особливості українського мовлення
м. Донецька показують, що близькою до літературної мова зберігається
тільки у працівників освіти. Незважаючи на те, що мова вчителів є
найближчою до літературної, «суржик», вплив місцевих діалектів,
просторіччя ще мають місце у мовленні цієї соціальної групи. У
майбутньому плануємо визначити шляхи розв’язання проблеми українського
мовлення м. Донецька не тільки учителів початкових класів, а й
представників інших соціальних груп, які мешкають у великому
промисловому, культурному, історичному мегаполісі України.
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Кондратюк О. (Київ)
ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ
СПОРІДНЕНОСТІ, ЙОГО ЕТИМОЛОГІЧНЕ
ТА ІСТОРИЧНЕ ПОХОДЖЕННЯ
У статті розкривається значення основних термінів кровної
спорідненості українського суспільства XIX ст., їх етимологічне та
історичне походження.
Дослідження системи спорідненості як універсального соціокультурного
феномену традиційного суспільства та термінів спорідненості як засобу
експлікації є досить актуальною темою, оскільки дає змогу реконструювати
уявлення українського селянства ХІХ ст. про персоніфікований зміст слів
„мати”, „батько”, „дядько”, „брат”, „сестра”, „дід”, „баба”. Доповнити
цілісність українського традиційного суспільства допомагає вивчення
причин виникнення стійких словосполучень з цими термінами, таких, як
хрещена мати, весільний батько тощо. Таким чином, терміни спорідненості
стали предметом постійної уваги лінгвістів та етнологів під час проведення
порівняльно-історичних досліджень, зазначає А. Бурикін1.
У свій час досліджували слов’янські терміни родичання загалом і
українських зокрема Ф. Філин2, О. Трубачева3. Вивчали термінологію
родинних зв’язків А. Бурячок4, В. Парасунько5, В. Прокопенко6, М. Гримич7.
Ці питання знайшли висвітлення в „Словнику української мови”8, „Словнику
української мови” Б. Грінченка9 та розпочато друк „Етимологічного

1
Бурыкин А. Термины родства как объект лингвистического анализа // Алгебра родства. –
СПб., 1998. – № 2. – С. 79.
2
Филин Ф. О терминах родства и родственных отношений в древне-русском литературном
языке // Язык и мышление. – Л., 1948. – Т. ХІ. – С. 329-346.
3
Трубачев О. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов
общественного строя. – М., 1959. – 328 с.; Этимологический словарь славянских языков в двух
томах / Ред. О. Трубачева. – М., 1974. – Т. 1. – 214 с.
4
Бурячок А. Синоніми на позначення “батько” в українській мові // Наукові записки
Київського державного інституту імені О. Горького. – К., 1956. – Т. ХХ. – С. 64-81; Його ж.
Назви спорідненості і свояцтва в українській мові. – К., 1961. – 210 с.
5
Парасунько В. До питань про значення слів дядя і батя // Наукові записки Київського
державного інституту імені О. Горького. – К., 1956. – Т. ХХ. – С. 81-99.
6
Прокопенко В. Назви спорідненості та свояцтва в буковинських говірках // Питання історії
і діалектології східнослов’янських мов. – Чернівці, 1958. – С. 129-148.
7
Гримич М. З історії української системи спорідненості // Етнічна історія народів Європи. –
К., 2000. – № 4. – С. 59-64; Її ж. Методичні засади вивчення систем спорідненості // Етнічна
історія народів Європи. – К., 2001. – №6. – С. 35-39; Її ж. Інститут власності у звичаєвоправовій культурі українців ХІХ – на початку ХХ століття. – К., 2004. – 587 с.
8
Словник української мови в 11 томах. – К., 1970. – Т. 1. – 799 с.; 1971. – Т. 2. – 550 с.; 1978.
– Т. 9. – 916 с.
9
Словник української мови / Б. Грінченко (упоряд., з дод. власного матеріалу). – К., 1996. –
Т. 1. – 495 с.; Т. 2. – 578 с.; Т. 3. – 507 с.; Т. 4. – 566 с.
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словника української мови”1. Однак велика кількість матеріалу залишилася
поза увагою, що дало можливість продовжити дослідження термінів
спорідненості українського традиційного суспільства ХІХ ст.
Проблема вивчення ускладнюється ще й тим, що ця група термінів
входить не до однієї, а до кількох різноманітних лексично-семантичних
груп. Кодифікуюча лексично-семантична група викликає найбільшу
зацікавленість не лише етнографів-практиків, а й правознавців і лінгвістів. В
її основу покладено ідеальну модель, що передає нам статус особи в
суспільстві. Вчений Н. Добронравін переконаний, що незалежно від того, що
лежить в основі ідеальної кодифікації, терміни спорідненості варто
розглядати як ті, що відносяться до даної лексико-семантичної групи2.
Завдяки термінології родичання ми маємо уявлення про кодифікаційний
ідеал, притаманний українському суспільству ХІХ ст. з урахуванням
регіональних особливостей.
Зазвичай, терміни прийнято розподіляти на дві групи: 1) терміни кровної
спорідненості, що розкривають стосунки між людьми, які мають спільне
походження; 2) терміни свояцтва, які виникають під час одруження.
Особливе значення для етнології становлять назви родичів, що
використовують на позначення термінів спорідненості, оскільки вони мають
давнє походження і можуть допомогти реконструювати історичне минуле.
Однак обмеженість тільки термінами, що використовувалися на
позначення кровної близькості та свояцтва не дає змоги цілковито
відобразити систему соціальної організації українського традиційного
суспільства ХІХ ст. Для того, щоб заповнити цю нішу, ми зосереджуємо
особливу увагу на інших видах спорідненості, що розкривають відносини
між людьми, не пов’язаних реальними кровними зв’язками, однак стосунки
між ними прирівнюються до родинних, терміни та назви також запозичені з
кровної спорідненості та свояцтва. Скажімо, жінку, що віддавала свою хату
для проведення “вечорниць” називали – „вечорнична мати”, хоча вона і не
мала жодних кровних зв’язків з особами, які так до неї зверталися.
Назви, якими користуються для позначення утворених родинних зв’язків,
складають описову лексику, що включає в себе стійкі словосполучення.
Поява таких слів і словосполучень пов’язана з виникненням у суспільстві
потреби охарактеризувати статус певного індивіда3. Наприклад, посажений
батько, хрещений батько тощо. Отже, перед нами постає завдання з’ясувати,
у яких типах спорідненості й за яких обставин вживаються такі
словосполучення.
У цій статті ми не ставимо за мету дослідити всі семантичні поля
термінів родичання традиційного українського суспільства ХІХ ст., тому тут
будуть розглянуті тільки основні: “дід”, “баба”, „батько”, „мати”, “дядько”,
„тітка”, „брат”, „сестра”, „внук”.
1
Етимологічний словник української мови в семи томах. – К., 1982. – Т. 1. – 631 с.; 1985. –
Т. 2. – 570 с.; 1989. – Т. 3. – 548 с.
2
Добронравин Н. Термины родства, имена родства и компаративистика // Алгебра родства.
– 1998. – № 2. – С. 43.
3
Гримич М. З історії української системи спорідненості… – С. 60.
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„Батько” – це перший термін, який ми розглядаємо в цьому контексті,
оскільки саме батько є родоначальником традиційної української родини.
Існують різні думки щодо того, чи використовувався цей термін у своєму
первинному значенні для позначення індивідуальної спорідненості чи
належності певного індивіда до групи сибілінгів. За Етимологічним
словником української мови, частина дослідників вважає, що етимологічний
ряд слова свідчить про його походження від праслов’янського bata, batja –
старший брат, батько1. Підтримуючи думку О. Трубачева в тому, що цей
термін використовувався на позначення індивідуальної кровної
спорідненості, М. Косвен вважає, що він походить від дядька за
материнською лінією й викристалізувався в процесі формування
патріархальної сім’ї2. Таким чином, з самого початку термін „батько” був
терміном кровної спорідненості за лінією батька чи матері.
Науковці, які дотримуються іншої думки, виводять термін „батько” з
латинського „pater”. Як зазначає М. Гримич, Е. Бенвеніст переконаний, що
„pater” з самого початку був терміном, що визначав належність індивіда до
певної вікової групи зрілих чоловіків, а не позначав індивідуальну
спорідненість3. Такої думки дотримується і С. Кулланда, вважаючи, що
даний термін виник для позначення соціального зв’язку й лише з розвитком
системи кровної спорідненості виникла потреба в терміні, що позначав би
батька як кровного родича, родителя, вихователя4.
На допомогу історико-етнографічній реконструкції значення кровних
термінів спорідненості покликане дослідження назв, що змінювалися в
процесі становлення та розвитку класифікаційної системи родичання. Так,
Б. Грінченко перераховуючи такі синоніми до слова “батько”, як “батенько,
батечко, батюшка, батьо, батусь, батуньо, батусьо” додає, що їх
використовували під час звертання до родителя5. У цьому ж значенні
І. Франко до вище перерахованих додає „тато”6. На Гуцульщині батька діти
кликали „гедьо”, „гедик”, „лєльо”7, а на Закарпатті – „няньо”, „няньоко”8. За
власними спостереженнями В. Парасунька у Наддністрянщині, зокрема в
говірках
Могилів-Подільського
району
Вінницької
області
та
Новоушицького району Хмельницької області, звертаючись до рідного
батька, використовують слово “тато”, а слово “батько” вживається тільки до
“весільного батька”9. Продовжуючи дослідницьку роботу з вивчення
термінів спорідненості у ХХ ст., мовознавець А. Бурячок доповнює цей
перелік наступними іменами: “батько, тато, папа, отець, неньо, дядьо

1

Трубачев О. Вказ. праця. – С. 165.
Косвен М. Авункулат // Советская этнография. – 1948. – № 1. – С. 26.
3
Гримич М. З історії української системи спорідненості. – С. 60.
4
Кулланда С. Системы терминов родства и праязыковые конструкции // Алгебра родства. –
1998. – № 2. – С. 53.
5
Словник української мови / Б. Грінченко. – С. 32-33.
6
Франко І. Сліди снохацтва // Життє і слово. – 1895. – № 6. – С. 104.
7
Шухевич В. Гуцульщина. – Львів, 1902. – Т. 3. – С. 32.
8
Гуцульщина: Історико-етнографічні дослідження / За ред. Ю. Гошка – К., 1987. – С. 216.
9
Парасунько В. Вказ. праця. – С. 92.
2
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(дєдьо)”1. Дослідник переконаний, що у процесі історичного розвитку
української мови поняття “рідний батько” не змінилося, а зазнали певних
змін лише мовні засоби його вираження2. Підтвердженням цього є матеріали
польових досліджень, проведених у 2006 р. студентами Київського
Національного університету імені Тараса Шевченка, які свідчать, що на всій
території України нині продовжують найбільш широко побутувати такі
звертання як “батько”, “тато”, “папа”, що вони майже повністю витіснили з
ужитку такі діалектичні варіанти, як “няньо”, “няньоко”, “неньо”, “дєдьо”,
“дядьо” та ін.
Поступово відбувався процес виникнення словосполучень з термінами
“батько” та “мати”, що відображали виникнення в суспільстві певних явищ,
основним завданням яких було охопити всю систему стосунків традиційного
суспільства ХІХ ст., зокрема українського. Так, скажімо, “хресний батько”,
“весільний батько”3, “головатий батько”4 та “венчальний батько” –
виконував роль розпорядника на весіллі5,
“досвітчаний батько” чи
“вечорничний батько”6 – надавав хату молодіжній громаді, усі вони
виконували обов’язки батька щодо певної групи осіб (дітей) у конкретних
обставинах7. Нині спостерігається функціонування такого словосполучення,
як “хресний батько”, що й донині бере на себе моральні та матеріальні
зобов’язання стосовно похресників. А щодо інших, то вони вийшли з ужитку
в процесі зміни соціальної організації суспільства.
З наведених даних про походження та вживання слова “батько” можна
зробити висновок, що у ХІХ ст. майже на всій території України воно
вживається на позначення голови сім’ї, однак той факт, що зі словом
“батько” виникла значна кількість словосполучень на позначення осіб, які в
певний час виконували обов’язки рідного батька, свідчать про більш ранню
його актуальність для позначення групи сибілінгів, тобто належність до
однієї соціальної групи.
Розглядаючи походження терміна „батько”, ми повсякчас перетиналися з
такими чоловічими термінами кровної спорідненості як: „дядько”, „брат”,
„дід”. Тому цілком логічно, що далі ми розглянемо саме їх. Оскільки ці
терміни щільно переплетені й у ХІХ ст. на різних територіях сучасної
України використовувалися для позначення різних осіб, як „дядько”, до
якого відносять як братів матері, так і братів батька, а також часом і
чоловіків тіток8.

1

Бурячок А. Назви спорідненості і свояцтва. – С. 10.
Бурячок А. Синоніми на позначення “батько”. – С. 80.
3
Бабенко В. Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края. –
Екатеринослав, 1905. – С. 97.
4
Словник української мови / Б. Грінченко. – Т. 1. – С. 33.
5
Щербановская волость. Историко-этнографическое и хозяйственно-статистическое
описание. – Б. в., б. р. – С. 40.
6
Словник української мови / Б. Грінченко. – Т. 1. – С. 33.
7
Прокопенко В. Вказ. праця. – С. 141.
8
Етимологічний словник. – Т. 2. – С. 153.
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За Б. Грінченком, на позначення “батька” у південно-західних
українських говірках наведено слова “дядьо”, “дядик”, “дєдьо”, “дєдик”1.
Такий самий висновок зробив В. Парасунько, досліджуючи співвідношення
термінів “дядя” та “батя”. Він зазначає, що слово “дядько” мало поширене, а
слово “дядя” там, де воно вживається в значенні до родинних відносин,
означає не “брат батька” чи “брат матері”, а – “батько”, “тато”2. Такі
висновки науковець зробив, керуючись матеріалом, зібраним у селі Озаринці
Могилів-Подільського району Вінницької області. З такою ж ситуацією
зіткнувся Б. Яцимирський у м. Стара Ушиця Хмельницької області, коли
вживають термін “дядя” на позначення рідного батька3.
У цьому плані південно-західні українські говірки не виняток. Термін
“дєдьо”, “дьедьо” як назва родинного поняття зафіксована в гуцульських4 і
буковинських говірках – “дядя” і “дядьо”5. Подібну ситуацію мовознавцідіалектологи зафіксували в діалектах Тернопільської, Чернівецької, ІваноФранківської областей6.
Пояснюючи це явище, Ф. Філін переконаний, що таке співпадання
доводить, що ці два терміни з’явилися в той час, коли домінуючою й більш
вагомою була група сибілінгів, а не кровний зв’язок між батьком і сином7.
Термінологія спорідненості виділяє для позначення дядька по батьку –
styjъ (“стрийко”) та дядька по матері – vuj (“вуй”)8. Для української мови,
точніше південно-західних говірок, показовим є часткове збереження цих
назв. Так, до рідного брата батька зверталися: „стрий”, „стрік”, „стрийко”,
„стрико”9, та відповідно до брата матері – „вуйко”, „вуй”, „уець”10.
Збираючи народні звичаї верховинців, В. Охримович виявив, що чоловіка
тітки називають не „вуйком”, а „дідом”. Термін „вуйко” вживали тільки до
брата матері, тобто родича, а „дідо” – говорили там, звертаючись виключно
до свояків. Намагаючись знайти цьому причину, дослідник наводить аналогії
з інших мов, зазначаючи, що слово „дідо” є етимологічно споріднене з
словом „дядько”, а воно рівноцінне „вуйку” та „стрийку”. Таким чином,
науковець робить висновок, що причиною такого вживання є належність

1

Словник української мови / Б. Грінченко. – Т. 1. – С. 374.
Парасунько В. Вказ. праця. – С. 84.
Яцимирский Б. Описание говора г. Старой Ушицы, Подольской губернии // Отделение
русского языка и слова императорской Академии Наук. – Т. 94. – № 3. – С. 15.
4
Шухевич В. Вказ. праця. – Т. 5. – С. 118; Шекерик Доників П. Родини і хрестини на
Гуцульщинні // Матеріали до україно-руської етнології. – 1918. –Т. ХVIII. – С. 118.
5
Прокопенко В. Вказ. праця. – С. 140.
6
Бурячок А. Назви спорідненості і свояцтва. – С. 22.
7
Филин Ф. Вказ. праця. – С. 338.
8
Трубачев О. Вказ. праця. – С. 79.
9
Словник української мови / Б. Грінченко. – Т. 4. – С. 215.
10
Там само. – Т. 1. – С. 259; Григоровский С. Сборник гражданских и церковных законов о
браке и разводе и судопроизводство по делам брачным. – СПб., 1896. – С. 31; Симоненко И.
Пережитки патронимии и брачные отношения у украинцев Закарпатской области (Из
материалов экспедиции 1946 г.) // Советская этнография. – 1947. – № 1. – С. 82; Бурячок А.
Назви спорідненості і свояцтва. – С. 82.
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слів „дідо” і „вуйко” до старшого покоління чоловіків1, отже, вони мали
однакові обов’язки стосовно до інших членів громади.
Нині частково залишилися у вжитку на Закарпатті: брат батька –
“стрико” і відповідно жінка брата батька – “стрина” та брат матері – “вуйко”,
а жінка брата – “вучіна”, “вуйка”, “вучінна” (Записано Чурей М. у червні
2006 від Галаш М. 1961 р.н. с.Кострино Великоберезнянський р-н
Закарпатської обл.), що свідчить про надзвичайну стійкість цих термінів.
Той факт, що мовознавці ХІХ ст. у західних та південно-західних
регіонах України неодноразово фіксували вживання слова “дядя” як
синоніма до “рідного батька”, свідчить про домінуючу роль групи сибілінгів,
що була характерною для більш давніх класифікаційних систем. На
підтвердження цієї тези свідчить той факт, що на таких територіях у вжитку
залишилися побутувати такі спеціальні терміни, як „стрий” та „вуй” на
позначення “дядька”.
Проведені етимологічні дослідження терміну “брат” свідчать про його
негенеалогічне класифікаційне походження, він має значення не лише
терміна спорідненості, а й належності до певної соціальної спільноти,
фратрії2. Більшість етимологів дають спільне визначення терміна bhrater –
яким спочатку позначалася не стільки кровна спорідненість, скільки
належність до більш широкої спільноти, яку зазвичай трактували як велику
сім’ю3. Окрім того, очевидно, це було позначення соціально повноправних
чоловіків, які мали право на вступ до шлюбу4. Тож, як бачимо, після
розгляду основних чоловічих термінів вимальовується поділ усіх
повноправних (таких, що мають право на вступ у шлюб) чоловіків на дві
групи – старших і молодших.
Найбільшу кількість похідних термінів має саме слово „брат”: „братан” –
племінник, „братанець”, „братани” та ін. – племінник по брату, „братня” –
син дядька чи тітки, тобто двоюрідний; „братанна” – дочка брата, „братко” –
двоюрідний брат, „братителі” – двоюрідні брати і сестри. Окрім того,
терміни свояцтва: „братина”, „братиха”, „братова” тощо – дружина брата
також є похідними від терміна „брат”5. „Братанич” – племінник за братом,
„братанка” – племінниця за братом6.
У часи формування даного терміна основною ланкою соціальної
організації суспільства була не нуклеарна сім’я, яка актуалізувала значимість
біологічної спорідненості, а так звана “братська сім’я” (група сибілінгів), яка
актуалізувала соціальну спорідненість. То й терміни спорідненості у тих
суспільствах означали не біологічну близькість, а соціальний статус,
належність до вікової групи.

1
Охримович В. Знадоби для пізнання народних звичаїв та поглядів правних. Система
споріднення і свояцтва // Життє і слово. – 1895. – № 3. – С. 387.
2
Трубачев О. Вказ. праця. – С. 59; Кулланда С. Вказ. праця. – С. 51.
3
Там само. – С. 53.
4
Гримич М. Інститут власності. – С. 61.
5
Етимологічний словник. – Т.1. – С. 246-247.
6
Парвов А. Практическое изложение церковно-гражданских постановлений в руководство
священнику на случай совершения важных треб церковных. – СПб., 1870. – С. 153.
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Зосередившись на факті походження українського терміна “брат”,
М. Гримич розглядає кілька можливих варіантів. Перший, притаманний для
суспільств, де існувало два різні терміни на позначення „родителя” й
„сибілінга”, тобто де батько й брат називалися по-різному. Існувала чітка
межа між віковим класом „батьків” (старійшин), у руках яких була влада, й
„братів” (молодих чоловіків-воїнів, які пройшли обряд ініціації й одержали
право вступити в шлюб, але ще не мали права вирішувати долю племені).
Отже, для того, щоб одержати владу, чоловік мав перейти з вікової групи
молодих посвячених чоловіків у групу „старійшин”. Це могло статися за
умови, що його сини пройшли обряд ініціації й увійшли у статево-вікову
групу молодих посвячених воїнів. Такий варіант передбачає в соціальній
організації чітке розмежування двох вікових груп – старших чоловіків і
молодших, а також наявність інституту старійшин1.
Якщо ж термін спорідненості „родовідця” утворився з терміна на
позначення „сибілінга” (наприклад, як в умовних праукраїнців „батько”
походить від „брат”), то всі посвячені чоловіки, незалежно від віку,
називалися однаково (братами) і належали до однієї соціальної групи
(братської сім’ї або групи сибілінгів)2. Підтвердженням цього є вживання
низки термінів, що беруть за основу термін “брат”, що позначають не
кровні, а дружні стосунки – („побратим”, „братам”, „браташ”,
„побратимство”, „побратимець”, „побратимий” тощо), а також похідних слів
– („братва”, „братці”, „братерство”, „братило” тощо)3. “Брати не родичі, а
добрі товариші” – читаємо в етнографічних матеріалах зібраних у с. НоваЗбруївка4.
Розглянувши три основних чоловічих терміни кровної спорідненості, що
вживалися українським селянством ХІХ ст., ми побачили їхнє неодноразове
переплетення, як використання терміна „дядя” чи „брат” на позначення
„рідного батька”, у чому спостерігається часткове збереження
класифікаційної системи, за якої група сибілінгів відігравала більш значуще
місце, ніж кровна спорідненість.
Не менш важливими для загального розуміння термінів спорідненості,
якими оперували українці ХІХ ст., є жіночі терміни: „баба”, „мати”,
„сестра”.
Термін “мати” з певними особливостями присутній у всіх слов’янських
мовах: російській – „мать”, білоруській – „маці”, словенській – „matі”,
болгарській та сербській – „мати”, чеській – „mat”, польській – „maс”5.
Окрім слов’янських, він притаманний та знаний іншими індоєвропейськими
мовами, що свідчить про глибокі корені походження цього терміна. Усі вони
зводяться до індоєвропейської форми mater6, що є парним до вже
1

Гримич М. З історії української системи спорідненості. – С. 61.
Там само.
Етимологічний словник. – Т. 1. – С. 246-247.
4
Миколюк А. Етнографічні матеріали з села Нова Зуївка // Вісник Одеської комісії. – Одеса,
1925. – № 2-3. – С. 258.
5
Бурячок А. Назви спорідненості і свояцтва. – С. 24.
6
Миколюк А. Вказ. праця. – С. 30
2
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розглянутого терміна peter за віковою ознакою1. А. Преображенський
переконаний, що слов’янське „мати” походить саме від mater внаслідок
редукції кінцевого –r2 та з найдавніших часів увійшло в побут як слово, що
використовують для позначення саме “рідної матері”, тобто кровного зв’язку
на відміну від первинного позначення терміна “батько”. Для значення цього
терміна в українському суспільстві існують наступні імена спорідненості:
“мати, мама, матінка, матіночка, матоненька, матусенька, мамуня, матка,
неня, ненечка, ненька”3 тощо.
Як у ХІХ ст., так і нині, для позначення не кревних родичів широко
використовуються словосполучення зі словом мати, які визначають статус
особи, що не є рідною матір’ю, однак, через певні обставини перебирає на
себе частину або всі її обов’язки. У таких випадках використовується для
позначення одного з видів умовної спорідненості. Духовне значення
“хрещена мати” функціонує і тепер. Інші терміни умовної спорідненості
“головата мати”, “весільна мати”, „досвідчена мати”4, „вечорнична мати” та
„вечернична паніматко”5, «матка»6 – так у різних регіонах України
зверталися до господині хати, де проходили досвітки та вечорниці
української молоді. Чи, скажімо, молочна мати, мамка7 – казали на жінок, які
вигодовували чужих дітей власним молоком (на Поділлі та Покутті
найчастіше таку жінку брали за куму8). У ХІХ ст. цей термін означав жінку,
що дала життя особі, яка називала її “мама”, а отже, вживався для
позначення кровного зв’язку, хоча вживання цього терміна у конкретних
словосполученнях, наведених вище, а також інший етнографічний матеріал
дають змогу зробити нам припущення, що за певних специфічних умов
жінка перебирала на себе повноваження матері, не маючи з такими “дітьми”
реального кровного зв’язку.
Наступним суб’єктом кровної спорідненості є „сестра”. Даний термін є
парним до вже розглянутого – “брат” за віковою ознакою. Він відомий не
тільки слов’янським (ст. слов. – “сєстра”, рос., болг., серб., – “сестра”,
білор. – “сястра”, чеськ. – “sestra”, польськ. – “siostra” та ін9.), а й іншим
індоєвропейським мовам. Більшість етимологів зводять ці форми до suesor,
що тлумачиться як жінка, яка належить до свого певного кола осіб і досить
схожа з семантикою терміна “брат”. Етнографи наводять низку понять, що
похідні від
“сестра” – “посестра”, “посестриця”, “сестритися”,
1

Кулланда С. Вказ. праця. – С. 58.
Бурячок А. Назви спорідненості і свояцтва. – С. 25.
Гуцульщина. – С. 216; Етимологічний словник. – Т. 3. – С. 275, 413-414; Словник
української мови. Т. 4. – С. 647; Бурячок А. Назви спорідненості і свояцтва. – С. 24-32.
4
Досвітки в Борисівці, Валуївський повіт // Матеріали до україно-руської етнології. – 1918.
– Т. ХVIII. – С. 234.
5
Гримич М. Методичні засади вивчення систем спорідненості. – С. 37.
6
Богуславский Ф. Село Юриновка, Новгородского уезда, Черниговской губернии в
историческом и этнографическом отношении // Черниговские губернские ведомости. – 1855. –
№ 26. – С. 22.
7
Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу. На матеріалах святково-обрядової
культури українців. – К., 2000. – С. 103.
8
Там само.
9
Бурячок А. Назви спорідненості і свояцтва. – С. 71.
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“посестритися” у значенні дружніх стосунків між дівчатами . Це свідчить не
про кровну належність, а про належність до групи сибілінгів. Однак є й інше
трактування цього терміна спорідненості, як “своя кров”2, що, можливо,
ближче для більш пізньої генеалогічної системи спорідненості. Для
позначення цього терміна використовували такі синоніми, як “сестриця”,
“сестричка”, “сестронька”, “сестриченька”, “сестрина”, “сеструня”,
“сеструся”, “сестрінча”3.
У південно-західних говірках української мови слова на позначення
племінників за сестрою утворюються саме як похідні від “сестра” –
“сестрінок”, “сестринок”, “систрінець”, “сестринець”, “сестрисин”,
“сестричич”, “сестрінич”, “сестринича”, “сестрінниц”, “сестрична”4,
сестричище – племінник за сестрою, “сестрична”, “сестрінка”, “сестріниця”,
“сестриница” – племінниця за сестрою5. З огляду на наявний матеріал більш
вірогідним є те, що походження терміна „сестра” належить до більш пізньої
генеалогічної системи спорідненості.
Етимологи погоджуються, що походження терміна „син” відбулося від
поширеного для всіх індоєвропейських мов sunus6, що утворилося з
первинним значенням “народжений”7, тобто людина, яка походить від свого
родоначальника та має біологічний зв’язок з ним. Ще одним доводом є
використання таких похідних слів, як „пасинок” „всиновлювати”,
„засиновлювати” у значенні наближати чужу дитину до статусу рідної.
М. Маєрчик зазначає, що в українському суспільстві існувала традиція
звертатися до дітей, незалежно від статі, “сину”8.
З часів Київської Русі термін “син” у поєднанні з іншими словами
використовувався в процесі означення різних життєвих моментів: “син
посадничії” – чиновник часів Київської Русі, “синове брачьнії” – дружки,
свати на весіллі; “син крестний” – похресник9, що свідчить про зародження
та використання терміна „син” ранньою класифікаційною системою
спорідненості.
Дослідники наводять кілька значень слова „дочка” – dhugеter. Основне
семантичне поле цього терміна – рідна дитина, про що свідчать похідні
слова в значенні наближення до особи такого статусу „падчерка”,
„удочерити”, „удочеряти”10, тобто прирівняти когось до рідної дитини. Не
менш вагомим є той факт, що до невістки, яку люблять як рідну дитину,

1
Коломийченко П. Весілє в селі Прохорах Борзенського повіту, Чернігівської губернії
// Матеріали. – Т. ХІХ – ХХ. – С. 88; СУМ. – Т. 9. – С. 150-151.
2
Бурячок А. Назви спорідненості і свояцтва. – С. 71.
3
Словник української мови / Б. Грінченко. – Т. 4. – С. 116, 150-151.
4
Там само. – Т. 4. – С. 117; Бурячок А. Назви спорідненості і свояцтва. – С. 76-79.
5
Парвов А. Вказ. праця. – С. 153; Словник української мови / Б. Грінченко. – Т. 4. – С. 117.
6
Трубачев О. Вказ. праця. – С. 48.
7
Бурячок А. Назви спорідненості і свояцтва. – С. 33.
8
Маєрчик М. Українські обряди родинного циклу крізь призму моделі переходу. – К., 2002.
– С. 168.
9
Бурячок А. Назви спорідненості і свояцтва. – С. 33-34.
10
Словник української мови. – Т. 8. – С. 647.
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також звертаються – „дочко”, а старі люди і дотепер до чужих звертаються
„синку”, „доню”.

Залишаються відкритими питання про зв’язок цієї назви з дієсловом, що
означає “доїти; годувати груддю”1, що скоріше за все також означає про
родинний зв’язок.
В українській мові були рівноцінні два синоніми – „дочка” та „донька” і
похідні від них: „доня”, „донька”, „доця”, „доча”2. Вживання цих імен
спорідненості збереглося й нині в процесі звертання як до рідної дитини, так і до
рідної онуки. Таким чином, найбільш обґрунтованою є думка про те, що даний
термін виник відносно пізно, після того, як основну ланку в суспільстві зайняла
нуклеарна сім’я, й позначав суто індивідуальну спорідненість.
Терміни „дід”, „баба” та „внук” („внучка”) належать до термінів, що
позначають вікові категорії. Вони перебувають у соціально-пасивному стані, які
або вийшли з активного соціального віку, або ще не досягли його3.
Одним із перших значень терміна „дід”, запропонованих етимологами, що
підтверджує думку про вихід цієї людини з активної соціальної діяльності, є “дід
– предок”, людина минулих поколінь4. В іншому значенні цього терміна
простежити “дід – господар, глава сім’ї чи общини”.
На користь дещо іншого значення, яке, однак, не перекреслює попереднього,
свідчить низка соціонімів, що утворилися від слова “дід”: “дідич” – спадкоємець;
“дідизна”, “дідицтво”, “діднина”, “дідівщина”, “дідичність” – спадщина;
“дідичня” – родовий маєток; “дідичний” – успадкований; “одідичити” –
успадкувати; “дідівство” – кровний зв’язок з внуками; “деденьство” – право на
спадок5. Хоча у цих випадках „дід” виступає у значенні – „господар, глава сім’ї
чи общини”, проте з ймовірністю швидкої передачі власності та влади до
спадкоємців.
Як ми вже зазначали, термін „батько” переплітається з багатьма іншими і
термін „дід” не становить викнятку. Лінгвісти вважають, що “дедьйо” –
результат давньоруської видозміни форми “дьдя – дідусь” у дитячій мові.
Допускається також, що в минулому слова “дядик”, “дедьо”, “дєдьо” мало
значення “батько”6. Локальна обмеженість побутування цих термінів у
буковинських, гуцульських та південно-західних говірках свідчить про більш
розвинений інститут старійшин саме на цих територіях.
Термін „баба” також входить до тих, що вийшли з активного соціального
віку. Цей термін у значенні заміжня або стара жінка знаний усіма слов’янськими
мовами, наприклад, рос., білор., болг., серб., чеськ., польськ, слов. – baba – баба7.
Про більш пізніше походження даного терміна свідчать відповідники й в інших
індоєвропейських мовах. Для диференціації понять “баба” та “мати” були
використані словосполучення зі слів “велика” та “мати”, так у англ. –
grandmother, у франц. – grand-mre, у нім. – gromama. Давньоруські пам’ятки

1

Там само.
Словник української мови / Б. Грінченко. – Т. 2. – С. 117.
3
Кулланда С. Вказ. праця. – С. 61.
4
Етимологічний словник. – Т. 2. – С. 86.
5
Трубачев О. Вказ. праця. – С. 70; Етимологічний словник. – Т. 2. – С. 86; Словник
української мови. – Т. 2. – С. 148.
6
Шухевич В. Гуцульщина. – Т. 3. – С. 139.
7
Трубачев О. Вказ. праця. – С. 71.
2
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також свідчать про похідне утворення цього терміна від мати – прамати1.
Семантика цих конструкцій несе в собі відбиток періоду функціонування
класифікуючої системи спорідненості, коли мати моєї матері вважалась і моєю
матір’ю. Ще одним підтвердженням цього є те ставлення, яке побутувало в
українському суспільстві ХІХ ст. стосовно до „баби-повитухи” не як до чужої
людини, що надавала акушерські послуги, а як до родички, близької людини.
Термін „внук” склався досить пізно зі встановленням описової системи
спорідненості, адже за класифікаційної системи не виникало потреби у такій
диференціації2. За своїм статусом онуки прирівнювалися до дочок та синів.
Для позначення дітей сина чи доньки використовували такі слова, як “внук”,
“внука”, “внуча”, “внучатко”, “внученя”, “внучечка”, “внученька”, “внучок”,
“онук”, “онука”, “онучка”, “онуча”, “унук”, “унука”, “унуча”, “унучка” та ін3.
Дослідивши термінологію спорідненості українського традиційного
суспільства ХІХ ст. ми з’ясували, що терміни „батько”, „дядя”, „брат”, „мати”,
„сестра” використовуються як для позначення реального кровного зв’язку, так і
духовного чи умовного. Матеріал, зібраний етимологами, допомагає
реконструювати значення окремих термінів і визначити їх роль у соціальному
устрою українського суспільства ХІХ ст.

Коць Т.А. (Київ)
ПРАКТИКА ВЖИВАННЯ
ВІДДІЄСЛІВНИХ ІМЕННИКІВ
З СУФІКСАКМИ -АНН-(-ЯНН-), -ЕНН-(-ЄНН-)
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
У статті досліджуються функціональні особливості іменників з
суфіксами -анн- (-янн-), -енн- (-єнн-) у зв’язку з тенденціями динаміки
загальнолітературної норми. На основі зіставно-порівняльного аналізу
даних історичної та сучасної лексикографії узагальнено основні напрямки
лексичних змін.
В українській мові функціонують віддієслівні іменники книжного
походження з суфіксами -анн-(-янн-) (походить від дієслівного -а- / -ниє,
-ньє) та -енн- (-єнн-) (з колишнього -єниє, -єньє). Утворені від одного кореня
з додаванням фонетично змінених афіксів, похідні часто не розрізняються в
мовній практиці сьогодення, пор.: витрачання – витрачення, укладання –
укладення, прилучання – прилучення, вивчання – вивчення, звертання –
звернення. Ці суфікси витворилися шляхом переходу пасивних
дієприкметників минулого часу на -н-, -т-, утворених у свою чергу від
дієслівних основ із суфіксами -а-, -h-, -ва, -ова-; причому внаслідок

1
2
3

Бурячок А. Назви спорідненості і свояцтва. – С. 51.
Трубачев О. Вказ. праця. – С. 73.
Словник української мови. – Т. 1. – С. 710-711.
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фонетичних процесів приголосні перед давнім простим суфіксом -ьн (-ин)
подовжилися1.
Утворення з суфіксами -аньн, -анин, -еньн, -енин, -hньн, -hнин нерідко
виступали вже у найдавніших пам’ятках як старослов’янських2, так і
староруських: вони характерні були для абстрактних іменників та іменників
зі збірним значенням. Часто трапляються такі моделі в українських грамотах
XIV – XV ст.3.
У процесі історичного розвитку варіант з суфіксом -нье, -ние, перед яким
відбувається чергування приголосного основи, внаслідок семантичної
еволюції набирає конкретного значення наслідку дії. Утворення з суфіксом ання – похідні від дієслів недоконаного виду зберігають значення певної
процесуальності, тривалості дії. Екстралінгвальні чинники не завжди
сприяли їх входженню в літературну мову. Гальмував цей процес
нестабільність і нерівномірність розвитку окремих стилів (офіційноділового, наукового), через які, власне, і входять такі слова у слововжиток.
Окремі іменники потрапляють у художній стиль, а отже, і в лексичну
систему через конфесійний стиль.
Так, Г.Квітка-Основ’яненко чітко диференціює такі варіанти як прощання
– прощеннє. Іменник прощання позначає процес розставання з кимсь або з
чимсь: „На прощанні випрохала Маруся у Василя сватаний платок”4. Або у
І.Котляревського:
Сей галас і репетовання
Троян всіх в смуток привело;
Плаксивеє з синком прощанне
У всіх з очей слізки тягло.
Прощєниє ж вживається на позначення певної поблажливості до когонебудь, помилування: Шельменко [виборному]: „Да собранную во
множестві свинину і птицю уложи у особенні сани, та нехай чухрают за
нами – у город, щоб було з чим явитися на прощеннє до пана справника
старого – та й на поздоровлениє його благородия – кого пособерут”.
Значення просити пробачення Г.Квітка-Основ’яненко передає у
словосполученні прощення просимо: „Прощення просимо, ваше
високоблагородиє! Шпак. Прощай, мой любезный! Когда что новое узнаешь,
приходи!” Так само диференціюються ці іменники і в Словнику Б.Грінченка5
(далі – СБГ), пор.: прощання – прощаніе, разлука; прощення – прощеніе. Їх
загальновживаність сприяла чіткому розмежуванню в мові: „Жаль тільки,
що не послало життя моїй убогій матері щастя забуття лихого і щастя
прощення” (О.Довженко); „Дорогий брате! Не знаю, чи маю право просити
в тебе і в Катрусі прощення за свою довголітню мовчанку. Не обзивався,
щоб не сполошити вашого життя” (Р.Іваничук). Порівняймо:
1

Бевзенко С.П. Історична морфологія української мови. – Ужгород, 1960. – С. 129.
Вайан А. Руководство по старославянскому языку. – М., 1952. – С. 230.
Гумецька Л.Л. Нарис словотворчої системи української актової мови ХІV-ХV ст. – К.,
1958. – С. 102-103.
4
Квітка-Основ’яненко Г. Повісті та оповідання. Драматичні твори. – К., 1982.
5
Грінченко Б. Словарь української мови в 4 т. – К., 1907 – 1909.
2
3
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За свято засинання й просинання,
За довші крила нашим літакам
І за прощання! Вип’ю за прощання –
Прощання ще не зраджувало нам.
(М.Вінграновський)
Слова розлучення і розлучання по-іншому входили в мовну практику,
оскільки було ще й слово розлука. Його нескладна форма сприяла
закріпленню в мові чіткого значення „перебування далеко від когось
близького, дорогого”. Пор.: „Білш усього пам’ятуй, що ти ховаєш сьогодня,
а тебе заховають завтра – і вже там не буде ніякої розлуки, і ніяке горе, і
ніяке лихо нас не постигне” (Г.Квітка-Основ’яненко) і в сучасному вживанні:
Я скучив по тобі, де небо молоде,
Два наших імені розлука вполювала
Й за руки їх, розлучених, веде,
Отак довіку б їх не розлучала.
(М.Вінграновський)
Розлучання, яке СБГ ототожнює з розлукою, поступово виходить з
мовного вжитку, стає рідковживаним, оскільки є фактично зайвим.
Натомість варіант розлучення (у СБГ тлумачиться як „отділение скота, из
стада”) змінює свою семантику, пор. у СУМі: „припинення, розрив шлюбу”,
напр.: „Розлучення в Україні аж до кінця ХІХ ст. були рідкісним явищем:
один випадок на 20 тисяч населення” (з журн.). Рідко цей іменник
ототожнюється в мові з словом розлука, тобто „розставанням, прощанням з
ким-, чим-небудь”: „... вперше за три століття з’явиться можливість
прийнятного для обох сторін [України і Росії] мирного розлучення і
переходу на рівноправні стосунки” (з газ.).
Інші варіанти із суфіксами -ення, -ання мають переважно книжний
характер, обмежену сферу вживання, а тому й не всіма мовцями
розподібнюються. Такі пари слів як прилучання – прилучення, вивчання –
вивчення, укладання – укладення, видаляння – видалення, визначання –
визначення, витрачання – витрачення, звертання – звернення не мають
традиції вживання в художньому стилі, не фіксуються в СБГ. Розвиток
офіційно-ділового та наукового стилів української мови в ХХ на початку
ХХІ ст. сприяє їх активному входженню в літературне слововживання. Їх
фіксують СУМ в 11-ти томах, а також нові тлумачні та перекладні словники
офіційно-ділової сфери. Усі утворення на -ання, як правило, зберігають
видовий показник основ недоконаного виду дієслова і відбивають
процесуальність, незавершеність дії: „З чого починає наука вивчання будьякого явища? Із спроб його систематизації” (з наук.-попул. літ.).
Систематику незавершеної дії містять усталені в мові словосполучення:
вивчання структури дослідження, вивчання механізмів життєдіяльності,
вивчання процесу утворення природних каменів, вивчання руху молекул.
Похідні від дієприкметників доконаного виду дієслова з суфіксом -ення
відбивають семантику закінчення опрацювання, дослідження матеріалу:
„Проблема впливу генетично модифіковних продуктів рослинництва є
відкритою і потребує вивчення” (з наук.-попул. літ.). Очікування кінцевого
результату дії або впевненість у ньому присутні у словосполученнях:
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вивчення правил дорожнього руху, вивчення іноземної мови, вивчення
території заповідника, вивчення психології людини.
Різні значення вже закріпилися у мові за словами звертання і звернення.
СУМ в 11-ти томах (К., 1970 – 1980) подає таке тлумачення слів
звертання – звернення: “дія за значенням звертати і звертатися” і “дія за
значенням звернути і звернутися”. Оскільки значення двох дієслів однієї
видової пари (звертати – звернути, звертатися – звернутися) однакові, то
вловити особливості вживання похідних ще складніше. Проте мова для
кожного з них знайшла окреме місце і свою сферу побутування. Ми кажемо:
звертання до дівчини, звертання до долі, звертання до окремих посадових
осіб. У цих висловах іменник звертання позначає опредметнене окреме
значення дієслова звертатися, а саме “промовляти, писати, спрямовуючи
свої слова, свою мову до кого-небудь”. Пор. звертатися до долі – звертання
до долі, звертатися до посадових осіб – звертання до посадових осіб. Якщо
вживаємо слово звертання, то маємо на увазі усне чи письмове називання
адресата, що відповідає, як правило, функціям кличного відмінка. Конкретна
реалізація таких висловів у мові і є по-суті звертанням. Напр.: “Як словасиноніми вони (іменники щастя-доля) часто вживаються в емоційних
звертаннях для вираження гарячого почуття, симпатії та любові: “– Ти
думаєш, мені легко тебе покидати? Доле моя, щастя моє! – неначе
простогнав Микола” (І.Нечуй-Левицький)” ; “... слова пан, добродій ще й
досі вживаються як звертання у дипломатичному різновиді офіційної
мови” (з журн.).
Слово звернення наголошує на результативності дії, предметному вияві, і
реалізується у формі цілого оповіщення, розпорядження, заклику,
привітальної промови, що адресовані як окремій людині, так і цілому
колективові, організації. Кажемо: звернення громадянина до підприємства,
звернення директора до працівників окремого підрозділу, звернення автора
до читачів, звернення Президента до народу, звернення до підприємців.
Напр.: “Громадяни мають право на працевлаштування і вибір місця роботи
шляхом звернення до підприємства, установи, організації, індивідуального
селянського (фермерського) господарства і до іншого роботодавця” (з газ.).
Слово звернення часто передає значення “удавання до чого-небудь у
своїй діяльності, зосередження своєї уваги, своїх інтересів на чомусь”:
звернення письменників до історії, звернення до образів поета, звернення до
загальнолюдських цінностей. Напр.: “.. класичні економісти .. підтримували
звернення економічної політики до загальноприйнятих вартостей, які
базуються на філософських принципах з урахуванням економічних та
позаекономічних міркувань” (з журн.).
Слово вирішання трапляється відносно рідко і вживається у значенні
„знаходити яку-небудь відповідь і розв’язувати питання”1. Основна сфера
його функціонування – ЗМІ, а також офіційно-діловий стиль літературної
мови: „Сучасна наука підходить до вирішання проблеми глобального
потепління” (з газ.). В усталених словосполученнях: вирішання питань
1

Словник української мови в 11-ти томах. – К., 1970 – 1980.
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сьогодення, вирішання проблеми реконструкції житла, вирішання основних
завдань економічного розвитку наголошується на незакінченості дії, її
початковому етапі.
Вирішення поширене в усіх стилях мови. Його конкретна семантика, що
передбачає кінцевий результат, є чіткою і зрозумілою: „Але Ярині Федорівні,
як звичайно й Варі, на тиждень було десять п’ятниць, і тому, зробивши
одне вирішення,
вони вже почали думати про протилежне”
(М.Хвильовий); „У загальному або арбітражному суді на підставі
вмотивованих заяв сторін може виникнути ситуація, коли розгляд справи не
можна продовжити без вирішення питання про конституційність
відповідного акту. І саме для вирішення цього питання такий суд
зобов’язаний звернутись у компетентний орган – Конституційний суд” (з
журн.).
Усталеними в мові є словосполучення: вирішення екологічних проблем,
вирішення питань національної безпеки, вирішення життєвих проблем,
вирішення завдань суспільного розвитку.
Слова прилучання, прилучення не зафіксовані у СБГ. Натомість тут є
слово прилука, яке тлумачиться як ‘присоединеніе’. З часом воно
витіснилося віддієслівними утвореннями прилучання, прилучення. Останнє
вже на початку ХХ ст. трапляється в наукових розвідках І.Франка: „В часі
прилучення Галичини до Австрії ані у Львові, ані загалом ніде в тім краю не
було театру”. Згодом воно активно входить у художній стиль, зокрема в
історичну прозу: „... у Празі 25 березня 1923 року відбулася демонстрація
українців-емігрантів проти ухвали Ради амбасадорів у Парижі про
прилучення Галичини до Польщі” (Р.Іваничук). У сучасній літературній мові
розширюється лексична сполучуваність слова прилучення: прилучення до
духовних надбань, прилучення до культурних цінностей, прилучення до
європейської спільноти.
Слово
прилучання
внаслідок
семантичної
процесуальності,
нерезультативності рідко вживається в офіційно-діловому та науковому
стилях. Послуговуються ним переважно стилі ЗМІ, частково художній:
„Сьогодення вимагає постійного прилучання дітей, молоді до культурних
цінностей, духовних надбань нації. Це зупинить процес її самознищення” (з
газ.).
Різне значення в українській мові мають слова укладання – укладення,
вкладання – вкладення. Перша пара слів позначає певне упорядкування
чогось. Укладання наголошує на його незакінченості: „... його [Начка] думка,
сильним зусиллям волі скерована в
інший бік, працювала вже над
укладанням нового розділу статті” (І.Франко). Правильними, але з різними
семантичними відтінками є словосполучення: укладання словника і
укладення словника, укладання збірника і укладення збірника, укладання
колії і укладення колії, які вказують відповідно на незакінченість дії і на її
конкретний результат.
Помітно розширюють семантику і сполучуваність слова вкладання –
вкладення. Пор.: вкладання коштів, вкладання інвестицій, вкладання в
науковий потенціал – позначають тривалий у часі процес розміщення,
входження чогось. Словосполучення вкладення капіталу, довгострокові
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вкладення, капітальні вкладення передбачають конкретні кошти, вкладені у
виробництво, банківську сферу.
Віддієслівні іменники на -ання, -ення, які часто вживані в усіх стилях,
чітко розмежовують сучасні перекладні словники1 і мовна практика. Це
сприяє обростанню слова певними семантичними відтінками, вживанню
його у переносному значенні. Пор.: очищення організму, очищення
деревини і очищення суспільства, очищення свідомості, очищення душі.
Отже, непослідовність розрізнення іменників з суфіксами -анн- (-янн-),
-енн- (-єнн-) у мовній практиці є наслідком нестабільного розвитку
офіційно-ділового та наукового стилів української літературної мови в ХІХ –
ХХ ст., які були для них своєрідним випробувальним ґрунтом.
Окремі пари слів як розлучання – розлучення, прощання – прощення через
активне вживання в церковній сфері, в конфесійному стилі, а звідси і
входження в художній стиль, уже в ХІХ ст. знаходять свої окремі, відмінні
лексичні значення, лексичну сполучуваність і розрізнення у мовному
середовищі. Такі віддієслівні характеристики як закінченість дії,
процесуальність тут взагалі нівелюються.
В інших словах сема результативності, закінченості дії – з одного боку, і
процесуальності – з іншого, залишається визначальною у виборі слів
очищення – очищання, прилучення – прилучання, укладення – укладання та ін.
Внаслідок активного розвитку офіційно-ділового та наукового стилів у
ХХ ст., а також через взаємодії стилів літературної мови (офіційно-ділового і
стилю ЗМІ, офіційно-ділового і художнього, наукового і стилю ЗМІ), вони
обростають новими семантичними відтінками і стають загальновживаними.
Відносно книжний характер зберігають слова вирішання – вирішення,
звертання – звернення, які переважно вживаються в офіційно-діловій сфері
мови. Проте їх поширення, зокрема в стилі ЗМІ, теж свідчить про адаптацію
в мовному середовищі.

1
Тараненко О.О., Брицин В.М. Українсько-російський словник. Сфера ділового спілкування.
– К., 2000.
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Пащенко В.М. (Ніжин)
ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ФОНОЛОГІЧНО
РЕЛЕВАНТНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ
ВОКАЛІЗМУ СХІДНОПОЛІСЬКОЇ
СИСТЕМИ ДІАЛЕКТНИХ МІКРОСИСТЕМ
У статті декодується специфіка фонологічної системи діалектних
мікросистем Лівобережного Полісся, з’ясовується її структура,
обґрунтовується інвентар голосних у наголошеній і ненаголошеній позиціях.
Вивчення української загальнонародної мови в однаковій мірі передбачає
дослідження як літературної, так і діалектної мови. У сучасному
мовознавстві активізується розробка проблем української діалектології,
зростає інтерес до вивчення законів функціонування діалектної мови
Полісся. Наприкінці ХІХ ст. академік П. Тутковський писав: “Полісся й далі
залишається легендарною країною, невідомою областю”1.
Фонологічна система лівобережнополіських говорів, її структура,
динаміка в історичному й ареальному аспектах завжди цікавили і цікавлять
дослідників. Її вивчали такі науковці, як В.М.Ганцов, Т.В.Назарова,
Ф.Т.Жилко, П.С.Лисенко, І.Г.Матвіяс, О.С.Біла, О.Н.Синявський,
М.І.Толстой,
О.М.Никончук,
П.Ф.Романюк,
В.Л.Світальська,
В.М.Кириленко, В.В.Власенко, Г.О.Козачук, А.В.Майборода, О.Д.Неділько,
Г.І.Гримашевич, А.М.Залеський, О.М.Маринич, В.М.Мойсієнко та інші.
Дослідники говірок здебільшого залишають поза увагою специфіку
фонологічної системи діалектної мікросистеми, а вдаються до узагальнення
характерних особливостей діалектних систем і макросистем. Отже, метою
нашої статті є аналіз специфіки фонологічної системи діалектних
мікросистем Лівобережного Полісся.
Як відомо, характеристика голосних фонем яскраво виявляється в
максимально незалежній позиції в слові, тобто в позиції під наголосом між
твердими приголосними, де у східнополіських діалектних мікросистемах
виділяється вісім фонем: /і/, /и/, /іе/, /е/, /а/, /о/, / уо /, /у/.
Інвентар факультативних варіантів голосних фонем східнополіських
діалектних мікросистем характеризується кількісним складом вихідної
системи загальнополіського типу: /і/, /и/, /у/, /е/, /іе/, /уо/, /о/, /а/ –
[v'икооaпат/], [коун/], [л/іес], [кáша], [запоуóн], [клеĭ], [оaр/іех], [соόнешник]
Але кожна фонема реалізується в ряді звуків, які ми будемо називати
варіантами, чи алофонами. У статті аналізуються комбінаторні та
факультативні вияви фонем, а це “безліч звуків мовлення, частково
тотожних, частково близьких один до одного в артикуляційному відношенні,

1

Маринич О.М. Українське Полісся. – К., 1962. – С. 3.
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які зустрічаються у різних мовленнєвих потоках, у складі різних значущих
одиниць”1.
Артикуляційно голосні мають чотири рівні підняття. Високе підняття: [і]
–передній ряд, нелабіалізований; [и] – передній ряд, нелабіалізований; [у] –
задній ряд, лабіалізований: [боур/ак’і'], [ýчиц/:а], [гороýдоок]. Високо-середнє
підняття: [іе] – голосний неоднорідного творення, переднього ряду,
нелабіалізований; [д/іед], [гаман/іет/], [зас/іек]; [уо] – голосний неоднорідного
творення, заднього ряду, лабіалізований: [с'ирооадоýоĭ], [усолоуон],
[сот/oуолец/]. Середнє підняття: [е] – передній ряд, нелабіалізований; [ц/v/ете],
[жнец/], [vерéĭка]; [о] – задній ряд лабіалізований; [ігоóлка], [пооалоóvа],
[коóлоос].
Ці голосні вживаються і в ненаголошених позиціях, крім голосних
неоднорідного творення, які функціонують у наголошених позиціях
відповідно до давніх [Ђ] та [о], [е] в нових закритих складах. У мовленні
старшого покоління у дифтонгах /уо/, /іе/ інтенсивність першого і другого
сегмента рівноцінна, у мовленні інформаторів молодшого віку більша
тривалість та інтенсивність першого сегмента /у/, /і/.
Низьке підняття: [а] – задній ряд, нелабіалізований; [лаўка], [лáдниĭ],
[ірvат/]. Голосний [а] вживається як у наголошених, так і в ненаголошених
складах після твердих і м’яких приголосних.
Система голосних у ненаголошених складах представлена трьома
рівнями підняття: [і], [и], [у], [е], [о], [а]. Вона скоротилася за рахунок
голосних неоднорідного творення, що функціонують у наголошених
складах.
У східнополіських діалектних мікросистемах і досі збереглися голосні
неоднорідного творення (дифтонги), а саме – давня фонема /Ђ/ має
факультативний вияв [іе] у наголошених позиціях. Наприклад, [ар/іех],
[гаман/іет/], [зас/іек], [з/іел/:е], [кр/іепокоо], [наv’іес], [пар/iечки], [х’л/іеўчоук],
[м/іетла], [неисп’іелиĭї], [оаг’р/іех], [с/м’іет/:е] та інші.
Відповідно до /е/ в нових закритих наголошених складах перед м’яким
приголосним (давнім або сучасним) виступає дифтонг [іе]. Наприклад,
[jач’м’іен/], [п’іеч’], [гаман/іет/].
Фонетичними, а зрідка також акцентними нерегулярними особливостями
у говірках відзначаються лексеми: [пооатоóм], [коóн/ч’іт/], [пооамоóшник],
[коóмната], [тороóĭка], [коóн:иĭ] та інші, які свідчать про роль аналогії
фонетичних і лексичних відповідників, а часом і про безпосереднє
запозичення з російської мови. Наприклад, подекуди зберігається /о/ як у
російській мові: [гоодо оў], [поудооў], [часооў].
Вивчення фактів, узятих із мовлення населення сіл Ніжинського,
Менського,
Носівського,
Прилуцького,
Новгород-Сіверського,
Борзнянського, Семенівського, Коропського, Сосницького, Куликівського,
Чернігівського районів (хоч на них не можна покладатися з цілковитою
певністю, оскільки в діалектні записи можуть потрапити помилкові вставки),
1
Кузнецов П.С. Об основных положениях фонологии // Вопросы языкознания. – 1959. –
№ 2. – С. 31.
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дає змогу зробити висновок, що в цих діалектних мікросистемах залишилася
релевантна специфіка тієї звукової особливості (випадки збереження
ненаголошеного [о]), яка за нашого часу є типовою для чернігівських
говорів. Територіальна близькість цих діалектних систем, а також
запозичення аналогічних явищ з російської мови залишилось тими
чинниками, під дією яких звук [о] міг з’явитися там, де раніше його не було.
Вивчення рефлексації давнього /о/ у східнополіських говірках визначає
три основні фактори, що викликають ці або інші зміни. Цими факторами є
дія місцевих діалектних закономірностей, роль української літературної
мови та різні запозичення.
Давня /е/ в нових закритих складах має більшу своєрідність щодо
переходу в /і/, ніж давня /о/. Зокрема, у позиції перед колишнім складом із
зредукованим [ъ] і в позиції перед колишнім складом із зредукованим [ь]
результатами рефлексації давньої /е/ у діалектних мікросистемах
виявляються відмінними і неоднотипними.
Перед м’яким приголосним давня /е/ в ненаголошеній позиції перейшла в
/і/. Приголосні, що стоять перед давнім /і/, зберігають м’якість. Перехід /е/ в
/і/ та палаталізація попередніх приголосних простежується в різних
морфологічних позиціях, зокрема:
у кінцевих складах: [коул/іш], [поост/іл/], [jач’м’ін/] та інші;
у складах кореневих: [коор/ін/:а], [с/ім], [п’іч], [ос/ін/:Іĭ] та інші.
Отже, в основному результатами рефлексації наголошеної /е/ перед
колишнім складом з /ь/ східнополіські говірки загалом не відрізняються від
літературної мови. Проте в окремих випадках досліджувані діалектні
мікросистеми зберігають давню /е/ часто там, де вона властива й
літературній мові. Зокрема, це виявляється у флексіях 2 особи однини
дієслів І дієвідміни теперішнього часу: [vезеш], [дмеш], [л/:еш].
Немає переходу /е/ в /і/ також у формі родового відмінка множини
іменників жіночого роду на – а: [меж], [стел/], [vечер/]. Однією з причин
збереження /е/ в цих випадках є вплив (за аналогією) решти відмінків, а в
формі [меж], крім того, – відштовхування від прийменника [м’іж].
У лівобережнополіських говірках зафіксовано лексеми, у яких немає
переходу /е/ в /і/, тоді як у літературній мові він відбувається. Так, на місці
давньої /е/ у позиції після палаталізованого приголосного (але не після
шиплячої, /j/ чи /л/) виявляється /о/ у словах [зас/оц/оожка],
[зас/оц/оóбка](застіжка, застібка). Мабуть, причиною цього заступлення є
також аналогія до російського відповідника.
Рефлексація давньої /е/ перед колишнім складом із зредукованою /ъ/
відбивається менш послідовно і складніше, з низкою і обмежень, і винятків,
ніж перед складом із зредукованою /ь/.
Східнополіським діалектним мікросистемам властиве збереження /е/:
[мед], [замет], [клен], [реў] і, зокрема, в повноголосних групах: [перед],
[пооперек], [очерет] або /о/: [з/ол/оот], [пооал/оот], [пасол/оон].
У родовому відмінку множини іменників жіночого (на -а) і середнього
роду у лівобережнополіських говірках здебільшого зберігається /е/ або
більш-менш послідовно змінюється на /і/, є дифтонги та монофтонги:
[берез], [бероуоз], [печер], [с/іл/], [с/оуол/], [печéр]. У дієсловах минулого часу
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однини чоловічого роду в досліджуваних говірках послідовно /е/ перейшла в
/у/: [ут/оук], [гороубп], [п’ук], [асокороубп]. Є лексеми, у яких /е/ в розглянутій
позиції перейшла у дифтонг /уо/: [дооп’oуок], [ут/ oуок], [н/oуос], [приўjуоз].
Вивчення рефлексації давньої /е/ в нових закритих складах у
східнополіських діалектних говірках підтверджує ту думку, що досліджувані
мікросистеми мають більше спільностей, ніж відмінностей.
Як відомо, відповідно до давньої /Ђ/ північноукраїнські говори в
наголошеній позиції мають здебільшого дифтонг /іе/ або (рідше) монофтонг
/і/ при звичайному збереженні монофтонга /е/ в наголошеній позиції.
У діалектній мікросистемі давня ненаголошена і наголошена /Ђ/
перейшла в /і/ (з пом’якшенням попереднього приголосного, хоч наприкінці
або в середині як наголошеного, так і ненаголошеного складу). Зрідка
трапляється відсутність такого переходу.
Давня /Ђ/ у наголошеній позиції на початку складу (на початку слова або
після голосного в середині слова) послідовно змінилася на /і/: [jісти],
/
[ jіздит/], [ jі жа], [jіjі], [зм’іjі] – родовий відмінок однини; [пoоаjіхаў], [пооаjіў]
та інші.
У кінці або в середині складу давня наголошена /Ђ/ здебільшого замінена
у говірках рефлексом /і/: [оабі’дт], [v’iра], [м’iра], [п’’іна], [д/ілоо], [т/ін/], [на
сотооал/ і], [н/ікооaли], [сл/ідт], [с/іноо] та інші.
На відміну від давньої /е/, яка в досліджуваних говірках часто змінюється
на /о/, в іменниках жіночого роду з суфіксом –к давня /Ђ/ не переходить у /е/
навіть у цій аналогічній позиції: [гооaр/ілка], [д/іжка], [б’ілка], [с/ітка],
[неv’істка], [пл/іўка], [р/іч’ка], [тр/іска] та інші.
У ненаголошеній позиції давня /Ђ/ в переважній більшості діалектнх
мікросистем послідовно заступилася фонемою /і/ як на початку складу(з/й/):
[пооjізд], [jіжа] та інші, так і наприкінці або в середині складу: [v’ідороо],
[п’ісоок], [ц/іна], але також можемо почути [м’ешоок], [ценá], [vеноóк],
/
[месит/].
Вивчення різночасних даних відносно /Ђ/ обґрунтовує ту думку, що
процес рефлексації /Ђ/ у говірках відбувся послідовніше від рефлексації /о/
та /е/. У східнополіських діалектних мікросистемах на місці давньої /Ђ/
сталося значно менше змін, ніж на місці давніх /о/ та /е/. Це пояснюється
тим, що рефлексація /Ђ/, яка була в досліджуваних говірках, можливо є
інтенсивнішою від рефлексації /о/, /е/, до сформування літературної мови
майже вирівнялась і закінчилася, причому з певними розходженнями з
літературною мовою.
Проте незважаючи на закінченість процесу і вирівнювання завдяки
літературній мові, у поодиноких випадках трапляються відхилення або
тенденція до певних змін. Здебільшого відхилення і зміни, як з’ясовано, є
спорадичними і такими, що виникають внаслідок запозичень або за
аналогією до особливостей східнополіського діалекту.
Наявність у говірках /и/ відповідно до /Ђ/ у дієслові [цилоуvат/]
наштовхує на припущення, що деяким давньоруським говорам був відомий
варіант із фонемою /и/ (циловати), який і відбився в деяких сучасних
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лівобережних говорах та зберігається у вимові різних поколінь, незважаючи
на вплив літературної норми.
Відповідно до голосної /а/, що походить з /ę/ носової (старослов’янської),
у північних говорах фонема /а/ зберігається лише під наголосом, тоді як у
ненаголошених складах виступає / е /.
На основі цих загальних відомостей про дві діалектні групи ми
простежимо
особливості
рефлексації
давньої
/а/
з
(/ę/)
у
лівобережнополіських говірках, зіставивши з рисами чернігівських говорів.
На місці /а/ з /ę/ у наголошеній позиції діалектних мікросистем є нова
фонема /а/. Цей перехід відбувся в коренях слів: [пооакриеváлоо], [греичáне],
[шалоупáĭк’і], [jáш’н/а], [стрávа], [кváс], [зáўjез/], [нáwооалооач’ка], [кvаша]; у
кінцевих складах іменників середнього роду: [коур/ч’а], [лооаш’á],
[пооарооас/а], [д/еўч’а], а також у закінченні третьої особи множини дієслів ІІ
дієвідміни теперішнього часу: [спл/ат/], [сотооаjáт/], [гооар/áт/], [крич’áт/],
[мооаўч’ат/] та інші.
Перед рефлексом давньої /а/ < /ę/ у досліджуваній говірці послідовно
зберігається м’якість зубних і плавних приголосних: [порооас/аниц/:а], [з/ат/],
[д/ака], [кн/аз/], [пр/асти], [бооал/ач’ка] та інші. Якщо в літературній мові
шиплячі перед рефлексом давньої /а/ < /ę/ диспалаталізовані, то у говірках
вони здебільшого напівпом’якшені: [jаш’н/а], [наwoоалооач’ка], [ч’аси],
[порооас/аниц/:а].
У ненаголошеній позиції відповідно до /а/ < /ę/ говірки мають, в
основному, також /а/. Це спостерігається на численних випадках, коли /а/
знаходиться в кореневих складах іменників, числівників, дієслів: [керас/ін],
[акалоотиени], [жv’акан/а], [шалоупаĭк’i], [пашкр/ібпки], [сироокvаша],
[шарооаvат/], [тис/еч’а] і подібні; у флексіях третьої особи множини дієслів ІІ
дієвідміни теперішнього часу: [хоод/ат/], [ноос/ат/], [лооўл/ат/], [л/оубл/ат/],
[woоз/ат/], [woоалооч’ат/]; у дієприслівниках і частці -с/а: [хоод/ач’і], [ноос/ач’і],
[лежа], [сид/а], [пеиктис/а], [неистис/а] та інші.
Проте в деяких словах є відхилення від загальної особливості. Зокрема,
як і в літературній мові, немає /а/ < /ę/ в іменнику [заjец/] (порівняно з
російською і білоруською заяц).
З викладеного, отже, з усією очевидністю випливає, що в ділянці
фонетичних змін, пов’язаних з рефлексацією /а/ < /ę/, досліджуваним
говіркам, порівняно з чернігівськими, властиві такі особливості, які
становлять виразну їх відмінність.
Безсумнівно, що за характером рефлексації /а/ < /ę/ східнополіські
діалектні мікросистеми стоять близько до літературної мови.
Наголошені фонеми /е/, /и/ в літературній мові, як відомо, вимовляються
завжди ясно й виразно. Ненаголошена /е/ має тенденцію звужуватися, більш
або менш підвищуватися у своїй артикуляції, отже, зближуватися з фонемою
/и/. Ненаголошена фонема /и/ виявляє схильність до розширення більшого
або меншого пониження артикуляції і наближення до /е/. Унаслідок цих змін
виникають позиційні варіанти фонем /и/ та /е/.
Підвищення /е/ та пониження /и/ перехрещується з т.зв. гармонійною
асиміляцією голосних, внаслідок чого спостерігаються ширші або вужчі
відмінності на місці позиційно слабких /е/, /и/, причому перед наголошеними
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або побічно наголошеними складами з /а/, /е/ виникають ширші варіанти /и/,
/е/, а перед наголошеними або побічно наголошеними складами з /и/, /і/, /у/ –
вужчі варіанти /е/, /и/.
У лівобережнополіських діалектних мікросистемах мало позиційних
варіантів фонем /е/ та /и/ в ненаголошеній позиції. Між ними тут значно
більша артикуляційна відстань. Це трапилося тому, що фонема /и/ у говірках
загалом ближча до /і/, ніж в інших говорах української мови і реалізується у
звукових варіантах [и], [е]. Це явище спостерігається у таких словах:
[боусел], [vереĭка], [vилоошник], [vид/оолка], [криж’і], [лежен/], [затирка],
[vареник], [терот/ооник], [трепач’ка], [перепеч’а].
Такі відхилення зумовлюються переважно темпом мовлення, ступенем
напруженості та, очевидно, північнодіалектною особливістю.
Але в мовленні мешканців сіл цих регіонів також спостерігається
тенденція до розрізнення основного вияву і позиційних варіантів фонем /и/,
/е/: [поóстеил/], [чеимооадáн], [цеилиенá], [пеиреиvéсолоо], [зеироноó], [глеиўкиĭ],
[v/ибиете], [диеváн], [жниеvá] та інші.
Своєрідну реалізацію фонеми /а/ зустрічаємо в східнополіських говірках.
Відповідно до давнього /е/ звук /а/ виступає лише під наголосом, а в
ненаголошеній позиції замість нього маємо /е/, який, як правило, не
пом’якшує попереднього приголосного. Слід зазначити, що це явище не є
особливо продуктивним і відчувається тенденція до нормалізації, що
відбивається у паралельному вживанні двох варіантів: [шоуроуĭ v’ід тс/іл/:а/
боо jак пооахоодеит/ пооа ребрах лооамакооĭ/ дак паганоо боуде//] та [микоолина
/
крал/а зонооў пооаv’ijелас/// хоод/ат/ з гриц/коом jак пооалиган/і//].
На основі цих даних слід підкреслити, що за особливостями
співвідносності фонем /е/, /и/ лівобережнополіські говірки мають виразні
ознаки фонетичної системи східнополіської системи діалектних
мікросистем.
Фонема /о/ в ненаголошеній позиції у північних говорах, особливо
східнополіських, переходить в /а/, виникає т.зв. "акання".
В.Г.Рудельов відносить такі вокалічні системи до найбільш архаїчних у
ланці, що характеризує дисимілятивне "акання"1. Н.Т.Войтович – до
недисимілятивного "акання"2. Причому воно може бути повним, коли /о/
незалежно від позиції у cлові переходить в /а/, і неповним, коли немає цього
переходу в закінченнях. Для діалектних говірок властиві реліктні явища
“акання” в таких словах: [шарооаvат/], [дооасп’vат/], [нап’іронооач’,
[пагооанеиц/], [порооас/аниц/:а], [кооапат/], [зоwoоарати], [сапооаvал/ник],
[гооалооаўна], [кооанооаплишче]. У флексіях ненаголошена /о/ зберігає свою
чітку вимову: [зеркалоо], [пиереиvéсолоо]. Отже, явище "акання" має
спорадичний характер і лише в декількох словах воно повне: [vалач’іт/],
[атрávа], [малоóзиwoо], [халоодне], [аскребпти], [акраjец/]. Безсумнівно, ці
факультативні варіанти виникли під впливом російської та білоруської мов.
1
Руделев В.Г. Типология и история русских вокалических систем: Автореф. дисс. … докт.
филол. наук. – Л., 1971. – С. 42.
2
Войтович Н.Т. К вопросу о путях развития аканья в восточнославянских языках //
Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. – М., 1972. – С. 16-23.
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У процесі вивчення особливостей діалектних мікросистем фонема /і/
заслуговує на особливу увагу, оскільки даним говіркам притаманне явище
"ікавізму".
Як і в сучасній літературній мові, у позиції перед голосною фонемою /і/
такі приголосні, як /г/, /к/, /х/ стають напівпом’якшеними: [к’іjашин/:е],
[г’ітара], [х’іл/аjе], [х’ітриĭ], [блак’іт/], [г’іл/:а].
У східнополіських діалектних мікросистемах спостерігається явище
регресивної гармонійної асиміляції, коли голосний /і/ повністю уподібнює
собі /и/: [к’іс/іл/], [г’ірг’ін/іjа]; та явище ІV палаталізації: [р/ідткіĭ], [оад’vіĭк’і],
/
/
[тар/і лк’і], [пар/і ч’к’і]. Із зазначеного можна твердити, що більш поширеною
є якраз гармонійна асиміляція, під час якої голосний /и/ повністю
уподібнюється до /і/.
У говірках можна натрапити на голосну фонему /і/ на початку таких слів,
як: [ігоолка], [індик] та [ірvат/].
Фонема /і/ завжди пом’якшує або напівпом’якшує приголосні, перед
якими стоїть: [нап’іронооач’], [ўjаз/іл/ниец/а], [цv’іте], [с/н/ідан/:а], [оаб’ідт],
[драгл/і], [jасл/і] та інші.
Отже, проаналізувавши систему голосних, можна зробити загальний
висновок, що у лівобережнополіських говірках наголошений вокалізм має
вісім фонем (/і/, /и/, /а/, /о/, /у/, /е/, /іе/, /уо/), а ненаголошений є
шестифонемним (/і/, /и/, /а/, /о/, /у/, /е/).
У системі лівобережнополіських говірок на фонетичному рівні
зафіксовано сталі та спорадичні системи звукових одиниць. До сталих
належать голосні, що вживаються у словах усіх типів говірок, а саме: [у], [a],
[e], [и], [i], [o]. До спорадичних належать такі фонетичні одиниці, що
використовуються не в усіх діалектних мікросистемах: [yo], [ie], [еи], [ие],
[оа].
Нерегулярність вживання голосних та їх кількісний склад зумовлюється
суперсегментними факторами, як: позицією фонем у слові, контрастом
наголошених та ненаголошених складів за тривалістю та інтенсивністю, а
також своєрідністю фонетичної системи, пов’язаної зі специфікою
етимологічного розвитку окремих голосних.
Така характеристика загалом не відрізняється від характеристики
східнополіської системи діалектних мікросистем. Особливістю системи
вокалізму Лівобережного Полісся є те, що всі фонетичні процеси мають
спорадичний характер, тобто трапляються у мовленні нерегулярно.
Фонетичний матеріал, зафіксований на картах Атласу української мови,
переконливо підтверджує наші спостереження. Фонологічні ознаки
лівобережнополіських говорів загалом відповідають північноукраїнській
діалектній макросистемі, не виходять за межі її особливостей. Своєрідність
східнополіських діалектних мікросистем виявляється у специфічній
диференціації їх ознак.
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Чіжмарова М. (Пряшів, Словаччина)
ЛЕКСИКОГРАФІЧНE ОПРАЦЮВАННЯ
НОВОЇ ЛЕКСИКИ В ПЕРЕКЛАДНОМУ
СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ
СЛОВНИКУ
Члени кафедри української мови і літератури філософського
факультету Пряшівського університету готують до друку перекладний
словацько-український словник, до якого увійдуть і нові слова, які ще не
фіксовані найновішими лексикографічними працями обох досліджуваних
мов. Авторка звертає увагу на нові слова, передусім, з комунікативної
сфери, в якій розвиток найменування поступає через запозичення або
засвоєння питомих англійських назв, і через утворення назв із власних
ресурсів мови.
З розвитком суспільства розвивається і мова, змінюється її лексика,
виникають нові слова, а застарілі виходять з активного вжитку на периферію
лексичної системи, набувають рис архаїзму чи історизму. Словниковий
ресурс у поодиноких мовах зростає і за рахунок запозичень, які в сучасному
світі глобалізації економіки та комп’ютеризації надзвичайно поширені.
Зміну лексики мають фіксувати словники різного типу – одномовні
(тлумачні), двомовні (перекладні), термінологічні тощо, які є цінними
джерелами інформації й засобами підвищення комунікативної культури
носіїв мови. Перекладні словники за призначенням бувають загальномовні
та спеціальні. В українському мовознавстві найбільше загальномовних
українсько-російських
та
російсько-українських
словників,
проте
переважають
російсько-українські.
Фундаментальним
перекладним
словником є „Українсько-російський словник“ в 6 томах за ред. І. Кириченка
(1953 – 1963). З перекладних словників, де перша – російська мова, слід
нагадати найповніший сучасний академічний „Російсько-український
словник“ у 3 томах (1968). Нагадаємо ще деякі важливі загальномовні
перекладні словники, що їх видано в Україні: „Польсько-український
словник“ за ред. Л. Гумецької в 3 книгах (1958 – 1960), „Болгарськоукраїнський словник“ І. Стоянова і О. Чмир (1983), „Чесько-український
словник“ у 2 томах (1988 – 1989) тощо. Було видано кілька перекладних
фразеологічних словників: „Англо-український фразеологічний словник“
К. Баранцева (1969), „Німецько-український словник фразеологізмів“
В. Гаврися та О. Пророченко (1981), „Українсько-французький і французькоукраїнський словник М. Венгренівської та інших“ (2000) та ін. В 1994 р. в
Празі було видано „Українсько-чеський словник“ у 2 томах авторського
колективу А. Куримського, Р. Шишкової та Н. Савицького. У Словаччині
вийшов „Українсько-словацький словник“ І. Попеля (1960) та „Словацькоукраїнський словник“ П. Бунґанича (1985). У 2002 р. виходить „Українськословацький фразеологічний словник“ М. Чіжмарової. У 2004 р. – для
шкільних потреб „Українсько-словацький словник для основних і середніх
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шкіл“ М. Чіжмарової та Ю. Кундрата. У словацькому мовознавстві щодо
кількісного складу словацької лексики неперевершеним залишається
академічний шеститомний „Словацько-російський словник“ (1979-1995).
Сьогодні готується до друку словацько-український словник, який має
охопити близько 60 тис. слів та словосполучень, що вживаються в сучасній
словацькій мові. Наведений перекладний словник буде другим в історії
українського та словацького мовознавства. Перший словацько-український
словник уклав П. Бунґанич, а видало Словацьке педагогічне видавництво у
Братиславі в 1985 р. Перекладний словацько-український словник готують
до друку члени кафедри української мови і літератури філософського
факультету Пряшівського університету в рамках грантового проекту „Vega“
Міністерства освіти Словацької Республіки. Авторський колектив почав
працювати над словником в 2003 р. у такому складі: Любиця Бабота, Марія
Чіжмарова, Ярміла Кредатусова, Юрій Кундрат та Любомира Милла. З
відходом Юрія Кундрата на пенсію авторський колектив поповнив Михайло
Андрейцо, а в 2004 р. і Петро Гурайчик, Меланія Платко та Валерія Юричко.
Перекладний словацько-український словник представляє основний
лексичний склад словацької мови в порівнянні з українською. Охоплює
загальновживану лексику, що міцно закріпилася в лексичній системі
словацької мови та нові слова, що вживаються в науково-популярній
літературі, у засобах масової інформації, у художній літературі на
позначення суспільно-політичних, науково-технічних та інших явищ і
словацьких реалій сьогодення. До словника входять власні назви і загальні
словосполучення, найпоширеніші фразеологічні одиниці, прислів’я та
приказки. Слова в словнику розташовані в алфавітному порядку. Реєстрове
(заголовне) слово (виділене жирним письмом) разом із поясненнями,
перекладом і екземпліфікаціями становить словникову статтю. Значення
полісемантичних слів пронумеровані, українські еквіваленти подаються до
кожного значення словацької одиниці. У словникових статтях є й граматичні
довідки. Рід іменника позначається скороченням m – чоловічий рід, ž –
жіночий рід та s – середній рід, які наводяться після кожного словацького
іменника. У разі розбіжностей у роді словацького слова і його еквівалента в
українській мові, наводиться скорочення роду і після українського
еквівалента. Стилістично марковані слова супроводжуються відповідними
коментарями – hovor (розмовне), kníž (книжне), publ (публіцистичне) та ін.
Стилістична позначка ставиться після граматичної характеристики
словникової одиниці. Відсутність стилістичної характеристики при слові
свідчить про те, що воно належить до нейтральної лексики і може вживатися
в різних стилях усної й писемної мови. Ілюстративний матеріал подається
після українського еквівалента у вигляді найхарактерніших словосполучень,
дібраних укладачами з різних словників, текстів, а також з власного мовного
досвіду. Фразеологізми подаються за знаком •. У кінці статті наведено зразок
словникової статті.
У перекладному словнику має бути представлена і нова лексика, тому
далі звернемо увагу на деякі нові слова-терміни з різних галузей науки,
пов’язаних, передусім, з комунікативною технологією.
Нову галузь комунікації на сучасному етапі розвитку суспільства
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становить інтернет та мобільний зв’язок. Розвиток наведених технологій
надзвичайно динамічний, тому динамічно розвивається і поширюється
лексикон в галузі нової комунікації. Комп’ютерні терміни як в українській,
так і в словацькій мовах переважно запозичені з англійської або з іншої мови
– через англійську. Українські науковці вирішують чи комп’ютерні терміни
в сучасній українській мові є безпосередніми запозиченнями з англійської
мови, чи в українську мову потрапили через російську мову1, у словацькому
мовознавстві те саме питання залишається відкритим щодо чеської мови.
Чеські версії комп’ютерних програм з’являються в Словаччині набагато
раніше, ніж словакізовані, тому програми перекладаються з чеської мови на
словацьку, бо їх переклад простіший, ніж із англійської мови на словацьку,
або зовсім не перекладаються.
Повні запозичення виникли в обох мовах – словацькій і українській – на
позначення нових понять, серед яких можна назвати такі: байт – слов. bajt
i byte, bajtový i bytový (з анг.); сканер – слов. skener (з анг.); чіп – слов. čip (з
анг.); модем – слов. modem; дискета – слов. disketa (з грець. → анг.); курсор
– слов. kurzor (лат.). За словами Пілецького2, упорядники науково-технічної
термінології ще не виробили концепції, як подавати найменування, пов’язані
з комп’ютерними технологіями. Англіцизми витісняють все більше і більше
з обох досліджуваних мов питомі слова.
Крім наведеного в обох досліджуваних мовах, виникли скорочення,
утворені з англійських словосполучень, напр. CLIP (з анг. Calling Line
Identification Prezentation), CLIR (з анг. Calling Line Identification Restriction).
Користувачам скорочень відоме його значення, але дешифрувати скорочення
звичайно не вміють.
Значну групу нових слів у досліджуваних мовах становлять семантичні
кальки як миша – слов. myš (з анг.); кошик – слов. kôš; документ – слов.
dokument; завантажити комп’ютер – слов. preťažiť počítač, preťažiť sieť і т. ін.
та неосемантизми, тобто слова, що виникли на базі існуючих слів у мові
через переосмислення вихідної семантики. Поширеними в сучасній
українській3 і словацькій мовах є слова-запозичення: грант, спонсор, дилер,
монітор та ін., які увійшли в повсякденний ужиток. Багато таких слівзапозичень уходить у словотвірні ряди: спонсор, спонсорувати,
спонсорський, спонсорство; у словацькій мові sponzor, sponzorka, sponzorský,
sponzorstvo; díler, dílerka, dílerský, dílerstvo і т. ін.
З розвитком комунікативних технологій розвивається й лексика мови,
постійні зміни якої є одним з проявів її розвитку. Розвиток найменування в
комунікативній сфері поступає через запозичення або засвоєння питомих
англійських назв, а й через утворення назв із власних ресурсів мови. В обох
1
Остапчук О. Комунікативний потенціал мови: українська мова в інтернеті // Ukrainica I.
Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. – Olomouc, 2004. – С. 118.
2
Пілецький В. Сучасний український термін // Вісник Львівського університету. Серія
філологічна. – Львів, 2004. – Вип. 34. – Ч. I. – С. 436.
3
Назаренко Л. Особливості мови українських засобів масової інформації 90-х рр. 20 ст. –
поч. ХХІ ст.: Лексико-фразеологічний аспект // Ukrajinistika – minulost, přítomnost, budoucnost.
sborník vědeckých prací. – Brno, 2004. – S. 156.
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досліджуваних мовах – словацькій і українській – багато нез’ясованого в
найменуванні нових реалій, які виникають з розвитком комунікативних
технологій. З’явилося багато нових слів, які ще не фіксовані нормативними
словниками. У словацькій мові для прикладу можемо навести такі нові
слова: mobilovať. Короткий словник словацької мови (2003) фіксує лише
слово mobil, прикметник mobilový (telefón), mobilové (puzdro), але сьогодні
вже скрізь вживається дієслово mobilovať „комунікувати за допомогою
мобільного телефону“ (Janko rušil cestujúcich hlasným mobilovaním);
mobilovanie „комунікація за допомогою мобільного телефону“ (Mobilovanie
je už dnes samozrejmosťou); korčuliar „працівник гіпермаркету, який
переміщується по магазині на ковзанах і обслуговує“ (V hypermarkete Tesco
korčuliar zrazil starenku); tichý spoločník fírmy, tichý vlastník podniku. Багато
слів змінює своє первісне значення. Сьогодні під словосполученням tichý
spoločník ніхто собі не представляє людину тиху, яка нічого не говорить.
Слово тихий не вживається у своєму основному значенні, але в утвореному
„людина не виступає публічно (verejne), а потайки, скрито“. Дальші
неосемантизми: vyhorieť „втратити всю свою енергію“ не фіксує ні
словацький, ні український тлумачний словник; injekcia „матеріальна
допомога“; akcia, нове значення уточнює основне значення того слова
„організована діяльність, спрямована на досягнення якої-небудь мети“. У
всіх наведених далі прикладах йдеться про акцію продажу товару із
знижкою – veľká letná akcia, superakcia. Від нового значення слова akcia
утворюється прикметник akciový (akciový výrobok, akciový tovar, akciová
cena,...).
Обидві мови легко засвоїли американізм masmédium, masmédiá, масмедіа та утворили похідні прикметники masmediálny.
Високу активність має в досліджуваних мовах прикметник super та
іншомовний компонент супер- у композитах. Порівняй у словацькій мові
super akcia, super baba, super modelka, super auto, super výrobok, superhviezda,
ale aj SuperStar, назва телевізійної реляції, в якій шукають найкращого
співака. Порівняй і українське супербаба, супердякую, суперзлодюга,
суперкрасень, супермалюк, суперакція, супергра, суперканал, суперклуб,
суперліга1.
Продуктивними в обох досліджуваних мовах є основи композитів
інтернет-, євро-: euroregión, europoslanec, euroskeptik, eurobankovka та ін.
Укладачі перекладних словників перевіряють значення лексем за
тлумачними словниками поодиноких мов. З часів надання українській мові
статусу державної в Україні видано декілька тлумачних словників різної
якості. В 1998 р. вийшов „Новий тлумачний словник української мови“ у
чотирьох томах упоряднків В. Яременко і О. Сліпушко. Названий словник
укладено на основі одинадцятитомного радянського видання, зменшений
1
Карпіловська Є. Сучасна українська словотворчість та її відображення в неологічних
словниках // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2004. – Вип. 34. – Ч. I.
– С. 180; Назаренко Л. Особливості мови українських засобів масової інформації 90-х рр. 20 ст.
– поч. ХХІ ст.: Лексико-фразеологічний аспект // Ukrajinistika – minulost, přítomnost, budoucnost.
sborník vědeckých prací. – Brno, 2004. – S. 180.
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його обсяг – з 134 тис. лексем, зафіксованих у СУМі, відібрано 42 тис. слів, у
деяких словникових статтях розширено синонімічний ряд, але дефініції
залишено ті самі, що й у одинадцятитомному словнику1.
Укладачі словацько-українського словника мають з новіших словників до
диспозиції й „Великий тлумачний словник сучасної української мови“
(2004) укладача й головного редактора В.Т. Бусела та ін., який містить
близько 170 тисяч слів і словосполучень. В ньому і лексеми, які не були
включені в одинадцятитомний словник, й нові слова, що з’явилися в
українській мові в останнє десятиліття. За словами Лариси Масенко:
„Видання словника не знімає, однак, потреби підготовки нового
академічного тлумачного словника“2. У словацькому мовознавстві ситуація
подібна. У 2003 р. вийшов однотомний „Krátky slovník slovenského jazyka”, а
Академія наук Словаcької Республіки готує до друку академічний
тлумачний словник словацької мови, який наукова громадськість з
нетерпінням чекає.
Динаміка мови проявляється в усіх її складових частинах (елементах), і в
усіх часових етапах її розвитку. Вона пов’язана з динамікою розвитку
суспільства й пізнання. На динаміку мови впливають як інтерні (мовні), так і
екстерні (позамовні) чинники, як соціальні та політичні зміни в суспільстві,
розвиток науки і техніки, що зумовлюють кількісні та якісні зміни в
словниковому складі словацької та української мов. Найшвидше змінюється
лексика мови, що постійно в динаміці.
Новотвори, неозапозичення та неосемантизми активно поповнюють
словниковий склад мов. Обидві досліджувані мови пересичені англіцизмами,
а при утворюванні нових назв не повністю використовуються їх
комунікативні можливості. У перекладний словацько-українськой словник
вносяться слова, які закріпилися в обох досліджуваних літературних мовах,
пройшли випробування часом і мовною практикою. У випадку
орфографічних варіантів, що свідчать про неусталеність, необхідно наводити
обидва варіанти, а при перевиданні перекладного словника фіксувати той,
який у мові усталився.
Зразок словникової статті:
každý кóжний, кóжен, всякий; k pohyb кóжний рух; k deň кóжного дня, щодня,
hovor кóжної днини; k-é ráno кóжний рáнок, кóжного рáнку; k týždeň щотижня,
щотижнéво; k mesiac щомíсяця, щомíсячно; k-ú nedeľu щонедíлі; v k-om čase у
всякий час; v k-om prípade у кóжному разі (у всякім разі); k-ú chvíľu кóжної хвилини
(кожну хвилину); na k-om kroku на кóжному крóці; za k-ú cenu за будь-яку цінý; v kom okamihu от-от (ось-ось); škoda k-ého slova не вáрто й говорити; k raz щорáзу,
кóжного рáзу; z k-ej stránky в усíх віднóшеннях (з усіх боків, з усіх поглядів);● každú
chvíľu кóжної хвилини, na každom kroku на кóжному крóці
Кaždá líška svoj chvost chváli porek Всяк кулик до свóго óзера звик;

1
2

Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. – К.: КМ Академія, 2004.
Там само.
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klásť nedok čo 1. (ukladať) клáсти; укладáти; прокладáти; викладáти; складáти;
(zakladať) розкладáти; (prikladať) підкладáти що; k tehly клáсти цеглу; k dieťa do
postele клáсти (укладáти) дитину спáти, клáсти (укладáти) дитину в лíжко; k jedlo na
tanier клáсти їжу на тарíлку; k do pece підкладáти дров у піч; k oheň розкладáти,
розпáлювати вогóнь; k koľajnice клáсти al прокладáти рéйки; 2. odb do čoho
(zaraďovať) віднóсити до чого; k historickú pamiatku do IX. storočia віднóсити
історичну пам’ятку до ІХ сторíччя (віку); k otázky давáти (ставити) питáння; k dôraz
na niečo підкрéслювати що; k prízvuk стáвити нáголос; k niekomu niečo za vinu
стáвити в (за) провину кому що; k nástrahy niekomu готувáти пáстку кому; k
prekážky do cesty niekomu стáвити (чинити) перешкóди (перепóни) кому; k na
niekoho veľké požiadavky стáвити до кóго висóкі вимоги; k si za úlohu стáвити собí
метóю (за метý); k odpor niekomu, niečomu чинити óпір, опирáтися кому, чому
krivý 1. (nerovný) кривий; 2. (krivajúci) кульгавий
lampa ž 1. (nástroj na svietenie) лáмпа, elektrická l електрична лáмра, stolná l
настíльна лáмпа, plynová l гáзова лáмпа, petrolejová l гáзова лáмпа, stojaca l торшéр,
nočná l нíчник, pouličná l вýличний ліхтáр; 2. (zdroj vydávajúci žiarenie) rontgenová l
рентгенíвська трýбка; -ička ž лáмпочка; lampôčka ž zdrob al expr лáмпочка, ліхтáрик
m
lampový лáмпoвий
lano s канáт m; konopné l конопляний канáт, oceľové l сталéвий канáт, nylonové l
нейлóновий канáт, nosné l несýчий канáт, ťažné l тяговий канáт, horolezecké l
альпінíстський канáт, lodné l корабéльний канáт, šplh na lane боротися на канáті
list m 1. (rastliny) лист; 2. (papier obdĺžnikového tvaru) áркуш; 3. (písomná správa)
лист; úradný l службóвий лист; anonymný l анонíмний лист; dopoučený l
рекомендóваний лист; 4. (úradná listina, doklad) свідóцтво s, посвíдчення s, пóсвідка ž
кáртка, грáмота ž; rodný l свідóцтво про нарóдження; úmrtný l свідóцтво про смерть;
záručný l гарантíйний лист
oko s óко
• hltať niekoho očami їсти óчима когó, chrániť ako oko v hlave як зíницю óка
(берегти), iba jedným okom pozorovať одним óком (дивитися), kam oči povedú світ
за óчі, otvoriť niekomu oči відкрити óчі кому, padnúť niekomu do oka запасти в óко
кому, nespúšťať niekoho z očí не спускáти з очéй кого, robiť niečo od oka на óко,
šibnúť okom стрéльнути óком, vidieť na vlastné oči бáчити своїми (влáсними) очима
Vrana vrane oko nevykole Вóрон вóрону óко не виколе
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УКРАЇНА – ХУДОЖНЯ СЛОВЕСНІСТЬ,
ЛІТЕРАТУРА

Ковпік С.І. (Кривий Ріг)
МЕТАФОРА ТА ЇЇ РІЗНОВИДИ У ПОЕЗІЇ
ІВАНА ФРАНКА
У статті досліджено особливості функціонування метафор та їх
різновиди у збірці І.Франка “Із днів журби”.
Метафора ще за часів античності була в центрі уваги вчених-лігнвістів,
філософів, оскільки вона, на думку Арістотеля, “ ...є одним з основних
шляхів пізнання реальності й ідеалу шляхом перенесення понять з однієї
сфери в іншу: від конкретно-чуттєвої до абстрактної, від матеріальної до
духовної”1. А видатний філософ і письменник Х. Ортега-і-Гассет вважав, що
метафора “...подовжує руку інтелекту, її роль у логіці можна уподібнити до
вудочки на рибалці чи рушниці на полюванні”2.
Так, Б. Томашівський, досліджуючи специфіку метафори та її місце в
поезії, зазначав: “Виразність метафори викликана не тільки характером
зародковим образом, який міститься у метафорі, але й у значній мірі й
лексичним забарвленням метафоричного слова, тобто відчуттям того
лексичного оточення, звідки запозичене дане слово”3.
М. Жуйкова у статті “Метафора й обряд” визначає: “Метафора це не
лише вживання одного слова замість іншого, вона в кожному випадку
пов’язана з утворенням нового змісту, який з’являється внаслідок дії
складних когнітивних механізмів”4.
1

Теория метафоры. – М., 1990 – C. 143.
Там само. – С. 267.
Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика. – М.: Аспект Пресс, 2001. – С. 55.
4
Жуйкова М. Метафора й обряд // Мовознавство. – 2003. – № 6. – С. 55.
2
3
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Питання метафоризації торкнулася в своїй статті Л.Довбня
“Метафоризація і спосіб світосприйняття”1.
Ф. Пустова у статті “Різновиди тропів та їхні естетичні можливості” чітко
вказала на те, що метафора може виражати ознаки прекрасного, красивого та
ін.2
Літературознавці, досліджуючи метафору, звертають увагу на її
багатозначність, образність. Так, Ф. Головенченко у розділі “Тропи”
зазначав: “Метафора чітко вказує на зв’язок явищ дійсності через
уподібнення, аналогію”3. Е. Соловей у книзі “Українська філософська
лірика” звертає увагу на те, що у філософській поезії Лесі Українки “...сад як
образ набув такої яскравої предметності – він легко надається у її поезії до
умовного, абстрактно-переносного вживання”4.
Метафору в контексті художнього твору розглянула Т. Матвєєва5, а
більш детально на матеріалі творів В. Підмогильного та М. Коцюбинського
дослідили Л. Маяковська та Н. Бублейник.
Літературознавчий словник-довідник подає таке визначення метафори:
“метафора – це один із основних тропів поетичного мовлення. В метафорі
певні слова та словосполучення розкривають сутність одних явищ та
предметів через інші за схожістю та конкретністю”6.
У “Сучасному словнику літературознавчих термінів” можна знайти таке
визначення цього терміна: “Метафора – це один з основних тропів, що
базується на уподібненні одних предметів і явищ іншим за певними
схожими ознаками”7.
З. Куньч у “Риторичному словникові” так тлумачить поняття “метафора”:
“Метафора – це художній засіб, що полягає у переносному вживанні слова
або виразу на основі аналогії, схожості або порівняння. Майстри слова
дбають про свіжість та оригінальність метафор і тих асоціацій, які вони
викликають, уникають штучності, шаблонності й банальності”. А під
поняттям “метафоризація” ця дослідниця розуміє: “...процес творення
словесного образу за допомогою метафори”8.
Метафоричність творів І. Франка потрапляла в коло наукових інтересів
таких дослідників: М. Зерова, М. Наєнка, І. Ціхоцького тощо. М. Зеров у
статті “Франко-поет” твердив, що “...навіть думка про смерть, “що забива й
від мук ослобоняє”, сприймається як поетична метафора...”9 М. Наєнко у
1
Довбня Л. Метафоризація і семантичний процес і спосіб світосприймання // Українська
мова і література в школі. – 2005. – № 8. – С. 60-63.
2
Пустова Ф. Різновиди тропів та їхні естетичні можливості // Українська мова та
література. – 1999. – № 18. – С. 4-5.
3
Головенченко Ф. Введение в литературоведение. – М.: Высшая шк., 1964. – С. 167.
4
Соловей Е. Українська філософська лірика. – К.: Юніверс, 1999. – С. 305.
5
Матвеєва Т. Метафора в контексті художнього твору // Класична педагогіка і філософія. –
Одеса, 1993. – С. 127-129.
6
Літературознавчий словник-довідник / Р. Гром’яка, Ю. Коваліва та ін. – К.: ВЦ
“Академія”, 1997. – С. 456.
7
Гетьманець М. Сучасний словник літературознавчих термів. – Харків: Ранок, 2003. –
С. 63.
8
Куньч З. Риторичний словник. – К.: Рідна мова, 1997. – С. 147.
9
Зеров М. Франко-поет // Зеров М. Твори: В 2-х т. – К.: Наук. думка, 1990. – Т. 2. – С. 486.
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книзі “Іван Франко: тяжіння до модернізму” особливий акцент зробив на
метафоричності збірки “З вершин і низин”: “Вражає насамперед
метафорична назва збірки. “Вершини” й “низини” в уявленні поета – не
тільки відповідники ландшафтів Карпат і Підкарпаття, йдеться про духовні
вершини людського устремління і життєві низини людського буття, точніше
– про дух і тіло людське1. Отже, дослідники творчості І.Франка розглядали
всебічно особливості метафори у його поетичних збірках “З вершин і
низин”, “Мій ізмарагд”, а в решті збірок лише вказувалося на те, що наявні
метафори, а їх ознаки та значення не розкривалися.
Л. Бондар у статті “Кохання без тями” (штрихи до ліричного портрета
Ольги Рошкевич у збірці Івана Франка “Із днів журби”) зазначала: “У
літературознавстві побутує думку, що найбільша загадка Франкового
кохання прихована в рядках (чи, може, поміж рядками?) найліричнішої його
збірки “Зів’яле листя”. Однак не менш таємниць зачаїлося і в збірці “Із днів
журби”2.
Отже, дослідниця вказала на те, що в поезії збірки Івана Франка “Із днів
журби” прихована загадка, але поза її увагою залишилися засоби, за
допомогою яких творилася прихованість.
Збірка “Із днів журби” (1900) починається поезією “День і ніч сердитий
вітер”, де вже у перших рядках зустрічаємо складну метафору:
День і ніч сердитий вітер
Б’єсь о дому мого ріг,
Наче пес голодний, виє
І валить прихожих з ніг3.
Метафора “сердитий вітер, наче пес голодний, виє” ускладнення ще й
епітетом “сердитий”. Це метафора-характеристика стану природи.
У наступних рядках потрапляємо на складну метафору, що складається з
трьох поширених речень:
День і ніч дощі холодні
б’ють о вікна, цяпотять,
ринви грають, шиби плачуть,
утишиться не хотять4.
Таку метафору можна визначити, як метафору-пейзаж, оскільки вона
змальовує дощову добу. Метафора складна і поширена.
Наступна строфа складає також метафору-пейзаж, оскільки змальовує
хмари. Ця метафора ще складніша, оскільки містить у собі ще й порівняння
“наче ситії воли”5, а всередині порівняння вжито ще й епітет “ситії”.
А далі наступна строфа являє собою метафору-діалог, тому що вона
вміщує дві репліки. Така метафора передає стан вітру, котрий “гонить”

1

Наєнко М. Іван Франко: тяжіння до модернізму. – К.: Академвидав, 2006. – С. 45.
Бондар Л. “Кохання без тями” (штрихи до ліричного портрета Ольги Рошкевич у збірці
Івана Франка “Із днів журби”) // Слово і час. – 2006. – № 8. – С. 32.
3
Франко І. Твори у 50-ти томах. – К.: Наук. думка, 1976. – Т. 3. – С. 7.
4
Там само.
5
Там само.
2
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хмари: “Гей, ти, сивий, половий!”1 А хмари йому відповідають: “Нам тут
добре, відпочинем! / Хоч ти сердься, хоч і вий”2.
Завершальна строфа також складає метафору-стан людини. Тут серце
висловлює майже ту саму думку, що й хмари: “Нам тут добре, відпочинем ! /
А ти плач собі й журись”3, при цьому метафора ускладнюється епітетом
“втомлене”, порівнянням “мов у клітці рись” та ще й дворядковою
метафоризованою реплікою сонця. А разом увесь вірш складає метафору
стану природи і людини восени – плаксивого, захмареного і розбурханого.
Отже, перший вірш зі збірки “Із днів журби” – це один із шедеврів
метафоричного мовлення й мислення поета.
Другий вірш цієї збірки “В парку є одна стежина” з точки зору
метафоричності значно бідніший. Так, лише в кінці другої строфи є
метафоричний рядок: “Тут мені твій промін згас”4 – це також метафора-стан
(людини).
А яскраво метафоричною є третя строфа цього твору. Тут також маємо
ускладнення метафори і за рахунок порівняння “наче камінь затяжить” і за
рахунок репліки ліричного Я: “Пощо жить ? Для кого жить?”5
Тобто другий вірш лише прикрашений двома метафорично вираженими
епізодами стану людини.
Третій вірш “У парку” ще бідніший на метафоричне мислення, де маємо
лише вставну метафору “лампа пітьму пробива” – вона складає лише основу
простого предикативного речення.
У четвертому вірші спостерігаємо подібну картину: метафора вжита
лише в завершальний строфі – два останніх рядки:
а се твої пекучі сльози
мені стукочуть до душі?6
Ця метафора інкрустована одним єдиним епітетом “пекучі”.
П’ятий вірш уже повністю метафоричний: перша строфа метафорично
передає стан розгубленої людини. У третій строфі метафорично передається
такий стан людини, коли образ “тіні” із спогаду, ніби вкриває ліричне Я
“хмарою сумною”. Але на цей раз метафора будується у формі запитального
речення:
Чи тужиш так за мною,
що тінь твоя вкрива мене
все хмарю сумною?7
А завершається твір метафорою-відповіддю на попереднє метафоричне
запитання:
Та тінь мовчить, звичайно – тінь,
ні мови, ні розмови;
1

Там само.
Там само.
Там само.
4
Там само. – С. 8.
5
Там само.
6
Там само. – С. 7.
7
Там само. – С. 10.
2
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а може, се моєї тінь
покійної любові1.
Тобто в даному творі метафора використана для зображення такого
внутрішнього стану людини, коли особа веде бесіду сама з собою:
Шостий вірш – це, як і перший, майже суцільна метафора: у кожній
строфі є по кілька таких метафоричних рядків, які передають жалібний стан
ліричного Я, котрий навіки утратив кохану й від того “не гоїться рана” його
душі. Саме в цьому вірші метафоричне мовлення і мислення чи не найкраще
передає муки розлуки: “мов жалібні нути / із струн теорбана... все жалем
проймають / і зірка рум’яна цілує, яріє – не гоїться рана!”2 тощо.
У сьомому вірші трапилися лише два метафоричні вислови. Першим
розпочав поет шосту строфу:
Твоїм щастям, наче сонцем,
Я би серцем слабе... 3
А друга метафора вжита укінці поезії:
О, при думці тій густа
Пасмуга якась кровава
Застилає світ мені...4
Саме другою метафорою передається повна розгубленість ліричного Я,
котре “боїться” відвідати кохану і побачити її в сльозах і горі, тобто тут
метафоричне мислення вживається автором для передачі кульмінаційного
стану переживання й сумнівів героя.
Подібні функції виконують метафори і в восьмому вірші – тут вони
призначені найяскравіше виразити стан повного безвілля ліричного Я, коли
його “думи рвуться, як орел ширять”:
та воля мов розбита, мов безрука.
Немов стріла з розламаного лука
не полетить, так нині не летять
слова і блиски, й фарби, не хотять
служить уяві5.
Саме тому лірично герой відчуває повну руйнацію духу:
І чахне дух серед зневіри й глуму6.
І знову ми бачимо, що метафоричне мовлення й мислення розкриває
найкритичніші моменти уособлених волі і духу людини.
Короткий дев’ятий вірш повний песимізму і розчарування поета в своєму
поколінні завершується жахливою метафорою про те, що людина “вже в
сороковім” має “карк хилить”, тобто збиратись до могили.
Своєрідним оптимістично-метафоричним постає вірш десятий, тут кожен
рядок – це метафори-оптимізму і боротьби:
Хай нервні білоручки
1

Там само.
Там само.
Там само. – С. 11.
4
Там само.
5
Там само. – С. 12.
6
Там само.
2
3
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та пустопляси риються в своїм
нутрі, і всяку думку гірш онучки
розскубують, і всякий рух чуття
жвуть, мірять, важать !..1
Нам хочесь жити, биться
з противником, нам люба праця, рух,
ми хочемо справді плакать, веселиться,
любить, ненавидіть2.
І навіть тоді, коли думки ліричного Я “до хат тих поскакали, / де чорна
праця й чорне горе спить”3, оживляє героя “суспільна праця”, яка:
Всіх сил, всіх дум, чуття, устремлінь людини
жадає, їх вичерпує до дна4.
На цей раз метафоричне мовлення й мислення дуже майстерно
використано автором для змалювання протилежного розчарованої людини –
оптимізму, віру в перемогу того, хто живе й бореться в ім’я суспільства.
У подібному метафоричному ключі написано вірш одинадцятий. Уже в
першій строфі, з першого рядка ліричне Я заявляє про те, що він поборов
самого себе розчарованого:
Я поборов себе, з корінням вирвав з серця
Усі ілюзії, всі грішні почуття,
надії, що колись вільніше ще дихнеться...5
Другу строфу поет починає:
Я зрікся їх навсе. У тачку життьову
запряжений, як наймит той похилий
Я мушу так її тягти, покіль живу,
І добре чую се, ярма не розірву
І донесу його до темної могили
Мені не жаль життя...6
Так автор метафорично виразив стан жертовної готовності тяжко
працювати в ім’я добра.
І якщо перший вірш збірки “Із днів журби” – це суцільна метафора стану
світу й людини в ньому, а в інших десяти метафора вжита по-різному і в
найрізноманітніших формах (а головне – з такими найважливішими
функціями, як: розкриття внутрішнього стану розчарованої та безвільної
людини і, навпаки, для піднесення духу готового до праці й боротьби героя).
То ж в останньому вірші збірки з десяток метафор вживаються як
наскрізний об’єкт пізнання ( чотири рази вжито слово коханої “Слухай!”7 і
як домінуючий настрій:
І досі ще тремтить душа,
1

Там само. – С. 13.
Там само.
Там само. – С. 14.
4
Там само. – С. 16.
5
Там само.
6
Там само.
7
Там само. – С. 17.
2
3
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ждучи чогось таємного,
блискучого, величного,
що за летючим словом тим1, –
як усе поглинаючий “страх” неприкаяної людини, котра так і не
зрозуміла, що її життя – чи “битий шлях”, чи “хата теплая”, чи ще щось
інше: “Ану ж там дивні радощі?”2
Цей варіант ще раз засвідчує, що поет у збірці “Із днів журби”
використовує і прості, і складні форми метафоричного мислення; метафори
зі складним і різноманітним змістом (від одного слова “Слухай” до роздумів
над життям окремої людини і всього суспільства). Але кожного разу
Франкові метафори цікаві, емоційні й образні – у них відбито оригінальність
мовлення і мислення українців Західної України, що, власне, й утворює
індивідуально-авторську метафору.
У циклі “Спомин” найбільш метафоризованим виявився сьомий вірш, де
трапляються такі метафори: “поперед вікна в’ється білим гадом / доріжка,
всипана піском дрібна”3 – це складна метафора, утворена за схожістю,
подібністю властивостей і ознак одного предмета (плазуна) іншому (дороги).
Наступна метафора “вікон широких поглядом скляним / глядить сей двір...”4
– це складна й поширена метафорична конструкція. Саме в цьому вірші
І. Франко вдається до опису панського двору, а тому вживає такі розгорнуті
метафоричні конструкції для створення загального образу – панського
дворища. Решта поезії цього циклу переобтяжені порівняннями.
Наступний цикл “Плен-ері” розпочинається віршем “Мамо-природо!”,
де в перших рядках є така метафора:
Мамо-природо!
Хитра ти з біса!5 – це проста метафора, яку можна
трансформувати у порівняння (природа хитра як біс). Таке порівняння
природи з бісом насторожує читача вже з перших рядків поезії. А далі знову
й знову ліричне Я звертається до “цинічної” природи, яка, на його думку, ще
й “немилосердна”6. У вірші другому цього циклу у зверненні до долі
ліричного Я використано наступну метафоричну конструкцію:
Ще поборемося, доле!
Ну, попробуй, задуши!7
Вірш третій рясніє простими метафоричними конструкціями такого типу:
“шепоче колосся”8, “ходить вітер по житі”9, “поле співає” тощо. Такі
конструкції поет вживає для того, щоб передати загальну атмосферу періоду
жнив.

1

Там само.
Там само. – С. 18.
3
Там само. – С. 24.
4
Там само.
5
Там само. – С. 33.
6
Там само.
7
Там само. – С. 38.
8
Там само.
9
Там само.
2
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У вірші “У долині село лежить” використано складну й поширену
метафоричну конструкцію, що розкриває сутність професії коваля:
А в тій кузні коваль клепле,
А в коваля серце тепле1.
А такі метафори, як “дрімають села”2, “сонливо річечка пливе”3, “стоги та
обороги / стоять і стережуть село”4, “дрімоти сонце море”5, “ще ліс не стогне
тим важким, / осіннім, довгим тоном”6 – це тропи, які використовуються з
метою оживлення природи. Метафори цього типу складаються з
предикативної частини, вони нескладні й непоширенні.
У поезії “Ніч. Довкола тихо, мертво” визначаємо такі метафори:
“розвиває крила дух”7; “серце грає і летить”8 тощо допомагають поетові
передати стан людини, яка у велетенському місті, усамітнившись, піддається
спогадам про минуле своє кохання. Метафори у цьому вірші нескладні,
складаються з предикативної частини.
А завершує цикл “В плен-ері” вірш “Школа поета” (За Ібсеном). У цьому
вірші І. Франко використовує таку метафору “...скрипка гра, / регочеться, то
плаче”9. В даному прикладі вказується на те, що не хтось грає на скрипці, а
сама скрипка грає й плаче. Метафора непоширена входить до складу
поширеного речення. У решті рядків цієї поезії є порівняння.
Отже, у циклі “В плен-ері” значно переважають прості, непоширені
метафори. Метафори складаються в основному з предикативної частини і
входять до складу поширених речень. Вони виконують такі функції:
метафори даного циклу творяться на основі уособлення;
використовуються з метою оживлення неживих предметів;
метафори до складу метафор циклу “В плен-ері” входить обов’язково
дієслово;
образи природи створенні за допомогою метафори олюдненні поетом
максимально.

1

Там само. – С. 40.
Там само. – С. 43.
3
Там само.
4
Там само.
5
Там само. – С.44.
6
Там само. – С. 43.
7
Там само. – С. 45.
8
Там само. – С. 46.
9
Там само. – С. 48.
2
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Великожон В.А. (Київ)
РОМАН «ОСТАННІЙ ПРОРОК»
Л.МОСЕНДЗА КРІЗЬ ПРИЗМУ
ҐОТИЧНИХ ІДЕЙ
Стаття присвячена роману Л.Мосендза про євангельські часи «Останній
пророк», в якому письменник крізь призму Біблії та історію іншого народу
намагається зрозуміти історичну перспективу української нації. Робиться
висновок, що історичний роман Л.Мосендза «Останній пророк» сприяє
кращому філософському пізнанню й розумінню долі України в контексті
світової історії.
Після Cвітової війни у 20-ті роки з новою силою відроджуються ідеї про
відвічну національну сутність. На новому етапі національного розвитку
постало завдання витворити державу і нову, аристократичну за духом
культуру, піднесену, позбавлену будь-яких комплексів чи меншовартості, а
також перевиховати Націю. Виконання такого важливого державницького,
виховного та мистецького завдання стало місією нового покоління
української інтелігенції, яка жила на чужині, в еміграції, а творила для
України, свідома націоналістичного покликання. Літературознавство
нарекло їх – Є.Маланюка, Л.Мосендза, Ю.Дарагана, О.Стефановича,
Н.Лівицьку-Холодну, Ю.Липу, О.Лятуринську, О.Ольжича, О.Телігу,
Ю.Клена – “вісниківцями”, бо гуртувалися навколо часопису “Вісник”,
редагованого ідеологом націоналістичного руху – Д.Донцовим. Одночасно
між “вісниківцями” утворилася “вісниківська квадрига” – Є.Маланюк,
О.Ольжич, Ю.Липа, О.Теліга, Л.Мосендз (питання класифікації за терміном
“вісниківська квадрига” залишається відкритим). Творчість цих митців
становить чи не найяскравішу епоху в історії української літератури1.
Кожен крок “вісниківців” у літературі: в поезії, ліричній драмі,
новелістиці, повістярстві, романістиці, есеїстиці – був наскрізь явищем
своєрідним, сповненим справжньої мистецької пристрасті, художньої
самобутності слова.
На думку І.Набитовича, у художній прозі значно яскравіше, ніж у
поетичній творчості, проявився письменницький талант “вісниківців”,
зокрема хист Л.Мосендза.
Проза Л.Мосендза – це дві збірки новел: “Людина покірна” та “Відплата”
(“Помста”), автобіографічна повість “Засів”, незакінчена повість
“О.Ю.Попіл”, есеї: “Народження Дон Кіхота”, “Микола Хвильовий: легенда
і дійсність” (під псевдонімом М.Лясковець), “Антін Чехов – поет без
світогляду” та інші, роман “Останній пророк”, незакінчені та неопубліковані
твори, частина яких зберігається в архіві НТШ у США.
1
Розлогіше про суть «вісниківства» та ґотичність поетичної творчості письменників«вісниківців» дивіться у ХІV томі Збірника наукових праць Науково-дослідного інституту
українознавства.
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Вершиною творчості Л.Мосендза став роман про євангельські часи
“Останній пророк” (Торонто, 1960), виданий лише після смерті
письменника. Над романом Л.Мосендз працював протягом 11 років і
пов’язував з ним свої письменницькі амбіції й досягнення, сподіваючись
створити епопею – завершення своїх письменницьких дум і поривань, вінок
усього життя. У свого “Останнього пророка” прагнув він увібрати все те,
чим жив і до чого змагав не тільки сам, автор твору й учасник визвольної
боротьби українського народу, а й те, чим жив і до чого змагав цілий народ.
Тож, незважаючи на добу і країну, де відбувається дія роману, цей твір усім
змістом є наскрізь українським твором, як українськими були драматичні
поеми Лесі Українки, перенесені в чужі віки. Таким чином, в “Останньому
пророкові” Л.Мосендз, продовжуючи традиції, започатковані І.Франком,
Лесею Українкою, Г.Хоткевичем, намагається крізь призму Біблії та історію
іншого народу зрозуміти історичну перспективу своєї нації. Великий
епічний твір дав можливість письменникові широко викласти власні
історіософські ідеї та візії.
Зародження історичного роману пов’язане з епохою романтизму та
іменем Вальтера Скотта. Проте засновником роману, де автор звертається до
християнських часів, уводить у твір християнських святих, був Рене
Шатобріан (“Геній християнства”, “Мученики”, “Історичні студії”). Серед
відомих авторів прозових художніх творів історико-релігійної тематики,
написаних у ХІХ – ХХ ст., – Генрик Сенкевич, Анатоль Франс, Томас Манн,
Климентій Бретано, Гюстав Флобер, Люїс Волес. На початку ХХ ст. традиція
історичного роману з біблійними сюжетами знайшла свій розвиток і в
українській прозі. Першим таким твором була повість Гната Хоткевича
“Авірон” (1910), яка є трансформацією біблійної оповіді про часи Мойсея.
Працював Л.Мосендз над підготовкою до свого твору з прикметною
йому, як науковцеві, ґрунтовністю і систематичністю. Він не тільки
ознайомився з Біблією й загальною історією Палестини І-го віку по Христі, а
й з римською історією того часу та працями з ділянки біблійної археології,
студіював Талмуд, “Юдейські старожитності” Й.Флавія, праці про життя
Христа Папіні, Мережковського, “Історію жидівського народу” Дубнова.
Велику роль у самоусвідомленні українців себе як нації відіграли у
ХХ ст. вузлові моменти історії давніх юдеїв, відбиті у Біблії.
Використовуючи сюжети Святого Письма, українські письменники крізь
призму минулого й сучасного єврейського народу намагалися пізнати долю
своєї нації. Звернення до Біблії в українському письменстві з метою
національного самоусвідомлення були зрозумілими, адже релігійність є
однією з характерних рис українців. Релігійністю, як зауважує
Л.Рудницький, просякнуте все українське письменство від найдавніших
часів.
В європейській культурі та літературі відомий латинський термін
“sacrum”, який означає “святе”, священну річ, дію. Ним окреслюють усе те,
що релігійне. Цей термін запровадив сучасний релігієзнавець Мірча Еліаде.
Польський дослідник С. Савицький у статті “Сакрум у літературі” так
визначає це поняття: “Сакрумом часто вважають у сучасній релігіології
дійсність, спільну для всіх релігій, результат шукання їх подібності та
411

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІ

спільності... дійсність, яка зводиться остаточно до не окресленої точніше
таємниці”1. Розглядаючи проблему сакруму в прозі, С.Савицький вважає, що
першим полем, де в красному письменстві виявляється сакрум, є поле
тематичне: “Біблія тематично завжди присутня в європейській літературі...
Сюжети старозаповітні переходять через світову прозу, не втрачаючи своєї
семантичної ефективності. Життя Христа стало темою багатьох сучасних
повістей. Література постійно черпала безпосередньо з релігійної традиції, а
в деякі епохи її розвитку (середньовіччя, романтизм) ці традиції в
тематичній сфері виразно переважали”2. Письменник міг повністю
індентифікувати свій твір зі Святим Письмом, а міг вдаватися до деформації
сюжетів і мотивів, створювати пародії на нього і навіть заперечувати.
Одночасно з цим європейська література розширила релігійну традицію.
Свідченням розширення біблійних оповідей є апокрифи, які заповнювали чи
доповнювали “білі плями” Біблії. Середньовічні апокрифи – це сакрум, що
створювався як художня література, але в тісному зв’язку зі Святим
Письмом. Аналізуючи виникнення апокрифів, М.Возняк виділяє їх із циклу
християнських легенд, котрі постали одночасно з Біблією. Християнська
церква постійно використовувала ці легенди. Великим був вплив легенд на
народні маси, а письменникам давав матеріал для творчості.
Отже, використання тем, сюжетів, мотивів Святого Письма в
європейській та українській прозі стало новітнім, сучасним етапом існування
апокрифічної літератури. Водночас прозова творчість, де використовуються
сюжети і мотиви Біблії, є “підмножиною” більш широкої та розгалуженої
“множини” прози, що творить літературний сакрум. А роман Л.Мосендза
“Останній пророк” є однією із складових цього всеєвропейського сакруму.
Роман Л.Мосендза має певні ознаки літературного апокрифа (одночасно з
цим, роман є надзвичайно реалістичним, а образи Єгоханана та інших героїв
несуть у собі секуляризаційні елементи). Таке використання елементів
літературного апокрифа є продовженням традиції українського письменства
(поема “Смерть Каїна” І.Франка, поема “На полі крові” Лесі Українки).
Богдан Кравців так визначив тематичне єство “Останнього пророка”: “Це
роман про ставання і ріст українського націоналізму, персоніфікованого в
постаті ізраїльського Єгоханана... Це роман про історію українського
націоналізму, безкомпромісового, мужнього національного руху, що його
чітку й виразну візію виплекав у своїй уяві автор, задивлений у величну ідею
й у виідеалізований характер носіїв цього руху, які йдуть до вимріяної мети
вперто і послідовно”3.
І.Набитович вважає, що зведення теми твору лише до історії становлення
українського націоналізму є певним звуженням того, що покладено автором
в основу роману. На його думку, тема твору є значно ширшою, адже вона
охоплює цілу низку ґотичних проблем, пов’язаних із шуканням свого місця
між іншими народами, визначенням своєї історичної місії.
1
Набитович І. Леонід Мосендз – лицар святого Ґрааля. Творчість письменника в контексті
європейської літератури. – Дрогобич: Відродження, 2001. – С. 176.
2
Там само.
3
Там само. – С. 178.
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О. Тарнавський зауважує, що це роман про пошук народом, який
перебуває в моральному занепаді під чужим пануванням, що каталізує,
прискорює його моральний розклад, свого шляху до політичного визволення
та морального відродження.
Головна ідея роману – ствердження думки, що народ, який прагне
визволитися від чужинецької неволі, має шукати власний шлях, має
вимріяти і вистраждати його, створити власну ідеологію (ідеологію
націоналізму) й, незважаючи на всі обставини, вперто й безкомпромісно йти
до своєї мети.
С. Наумович підкреслює, що “у Мосендза над усім панує ідея
всеочищуючого націоналізму. Цей націоналізм і доводить жида-поганина до
християнства... націоналізм – це лад і порядок, побожність і традиціоналізм,
а також боротьба зі зрадою, підкупством, бажанням наживи...”1
У центрі роману – Іван Хреститель, предтеча месії – Ісуса Христа. Він є
граничною постаттю між Старим і Новим Заповітами. Це те старе, що несе
передвіщення нового. У цьому його велич, і його малість, бо “між
народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя; та
найменший у Царстві Небесному є більшим від нього” (Євангеліє від св.
Матвія. – 11:11).
Л.Мосендз не перший звернувся до образу Івана Хрестителя в
європейській літературі. Джордж Б’юкенен у ХVІ ст. написав драму
латинською мовою “Іоанн Хреститель”. У 1662 р. з’явилася поема Йоста ван
ден Вонделя під такою ж назвою. Цей образ трапляється у поезії, драматургії
та прозі ХVІІІ – ХІХ ст., зокрема в “Смерті Іоанна Хрестителя (1771)
Л.Гудемана, “Іоанні Предтечі” Л.Майстера, “Атта Тролі” Г.Гайне, “Іродіаді”
С.Маллярме і Г.Флобера, “Саломеї” О.Вайлда. В українському письменстві
найвідомішим таким твором є поема Д.Загула “Над Йорданом” (1913).
У. Самчук підкреслював, що улюбленою темою Л.Мосендза був
комплекс пророка, і тому він багато років думав над романом.
“Останній пророк” складається з трьох частин. Перша – “Батьки” – це
розповідь про батьків Івана – праведного священика Захарія (ім’я означає
бути вірним, пам’ятати, згадувати – “Єгова вірний”) і Елісебу (присягати,
обітувати – “Господь її обіт”). Вони не мали дітей, а це у гебрейському
суспільстві вважалося Божою карою за якісь гріхи. Елісеба випрошує в Бога
сина, обіцяючи в молитві, що віддасть його на службу своєму народові й
Месії: “Здійми з мене прокляття безплідности, дай мені дитину, даруй мені
сина! Не буду нарікати, ані стогнати, ані ридати, як покличе його Месія.
Сама віддам йому дитину свою! За храм, за народ, за закон!”2. Жінки
докоряли Елісебі, що, коли прийде час боротьби і пролиття крові, не її діти
будуть віддавати життя за народ і закон. Захарій, який спокійно ставився до
свого часу, вперше прокляв римлян, коли римський воїн відібрав у нього
воду, харчі та ще й побив його, вперше він пожалкував, що не має сина.
Одного разу перед службою з’явився йому ангел, а кілька днів по тому
1
2

Наумович С. Книга, варта Нобелевої премії // Визвольний шлях. – 1962. – № 12. – С. 1280.
Мосендз Л. Останній пророк. [Роман]. – Торонто, 1960. – С. 16.

413

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІ

Елісеба відчула, що чекає дитину. Дізнавшись про це, Захарія підвівся з
ліжка, де лежав нерухомо, вигукнув: “Єгоханан, Єгоханан – Богом даний!”1
Друга і третя частини роману – “Вибранець” та “Манівці” – це історія
дитинства, юності та змужніння Єгоханана. Л.Мосендз фактично створив
художнє “житіє” Івана, відштовхнувшись від текстів Нового Завіту,
особливо Євангелій; серед чотирьох: від Матвія, Марка, Луки, Йоана –
найбільше діяльність пророка висвітлено в Євангелії від Луки. Але жодна з
них не дає відомостей про дитячі роки Івана (після слова про сім’ю та його
народження про нього мовиться як про пророка).
В єврейськім тексті ім’я Єгоханан означає: “кого Єгова любить”,
“змилування Єгови”. Найкраще пояснення дає А.Кларк – “ласка або
змилування Єгови”, бо Єгоханан мав пророкувати змилування Бога над
родом людським (прихід Спасителя) та готувати ґрунт Месії. Українізоване
“Богдан” не цілком відповідає значенню єврейського Єгоханан, бо “ханан” –
це ласка, отже, елемент змісту, а не чинності (давання) чи джерело
походження.
Побоюючись наслідків того, що хлопець занадто захоплюється зброєю й
військовою справою, що їх репрезентують у Палестині римські займанці,
Елісеба віддає сина в науку до старого Давида. Роки навчання малого
Єгоханана проходили під впливом давніх книг і свитків, з одного боку, і
матері – з другого, адже священик Давид наказував: “Бачиш Елісебо! Земля
обіцяна! Це каміння, ці стріхи, стіни, гаї і левади! Кому це належить? Хто
проливав за них кров? Чужинці? Римляни? Діди і прадіди наші! Про це
мусиш розказати синові. Душа тепер – як одючий намул Йордану. Що
засієш до неї – вродить стократ. Засівай же до неї духа праотців наших, їх
віру і боротьбу”2. Після смерті наставника Давида (тут автор створює
унікальну ситуацію: людина, яка доторкнулася до мертвого тіла, не має
права ночувати вдома, – у зв’язку з цим герой проводить ніч у роздумах про
свою долю), – Єгоханан зрозумів, що не місце йому в Геброні, вже Господь
кличе його. І почув він тоді слово, звернене до нього: “Раніше, ніж в лоні
матері почався ти, - знав я тебе! І раніше, ніж увійшов ти в життя, на
пророка народів покликав я тебе!...”3
Відомий учений-богослов Еміль Бок у книзі “Дитинство та юність Ісуса”
писав: “Зображаючи Іоана Хрестителя як предтечу і першопроходця,
розуміють дещо більше, ніж те, що він був останнім із пророків, котрому
належало приготувати пришестя Христа. Його сутність ще спочатку була
суттю предтечі і першопроходця”4.
“Житіє” Івана Хрестителя написано Л.Мосендзом так, що автор ніби
проводить свого героя через усі релігійні вірування Іудеї, знайомить з
різними політичними течіями.

1

Там само. – С.34.
Там само. – С. 119.
Там само. – С. 133.
4
Шпиталь А. Палестина, Іудея, Святе Письмо й українська історична проза // Слово і час. –
1999. – № 12. – С. 28.
2
3
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У Єрусалимі Єгоханан, допитливий і жадібний до осягнення книжного
відгалуження іудаїзму, пізнає вчення фарисеїв і садукеїв. Фарисеї
(“відокремлені”) були консерваторами на політичному та релігійному
відтинках єврейського життя і спиралися у своїй діяльності на простий люд.
Найвищою істиною для юнака стало вчення фарисеїв про те, що гебреї –
боговибраний народ, перед яким відкриті широкі шляхи історії. Поступово у
цій позолоті високих фраз Єгоханан виявляє ницість їхніх прагнень і бажань,
бо їхнє вчення – то гра словами, адже навіть самі зі свого вчення “брали”
права і привілеї, а не обов’язки.
Юнак швидко пориває й із садукеями, тому що до них належали багаті
єврейські роди, які, боячись за свої маєтки й вигоди, готові були служити
Іродові і римлянам.
Єгоханан пристає і до зелотів (“зелос” – ревний у виконуванні закону) –
організаторів і учасників збройної підпільної боротьби проти римських
окупантів і проти своїх жидівських запроданців – царя, священнослужителів
і фарисеїв. Гасла і настанови зелотів доведені до фанатичної крайності –
категоричного і повсякчасного відкидання покори, прославляння чину і
боротьби, апофеози меча, що ним треба нищити не тільки ворогів, а й своїх
зрадників, пропаганди фанатизму, навіть обґрунтовування необхідності
злиднів і нужди серед населення і потреби існування незадоволених, бо
тільки так можна посилювати й успішно вести боротьбу. У зустрічі із
зелотською дійсністю духовність Єгоханана починає ламатися, він, як
стверджують провідники зелотів, “забагато думає”.
Третя частина роману – “Манівці” – закінчується якимось внутрішнім
зламом, натяком на неминучий розрив Єгоханана з зелотами й їх практикою,
на думку Б.Кравціва. Єгоханан просить допомоги в асаїна для хворого онука
злидаря Закхії і добивається її по довгих благаннях: “...Смерті грішника не
бажає Адонай – тобі байдужа смерть дитини. Ти посквернитися боїшся
дихом уст нещасного, але забуваєш, що сказав Єдиний: милість давайте, а
не жертву!..”1
Б.Кравців вважає, що таке несподіване закінчення роману було
зумовлене, по-перше, тяжкою хворобою автора, коли не гасел і не жертв
було йому треба, як людині, а милості, любові; по-друге, зламом у поглядах
Л.Мосендза. “Як і герой свого роману, Мосендз розчарувався у вчителяхідеологах і провідниках і в деяких виявах сучасного йому організованого
націоналізму... це можна б ілюструвати десятками цитат з його листів...”2
У листі М.Селешкові від 30 серпня 1947 р., Л.Мосендз писав: “...але моє
розчарування безмежне й головно в моральних якостях, бо політичні – їх
творить лише язик...”3 У листі до І.Вараниці від 25 березня 1947 р.
Л.Мосендз так схарактеризував сучасний йому націоналізм: “Над нашим
націоналізмом нависла одна загальна велика хиба: неуцтво і зарозумілість.
Всі ці “діячі” в’яжуть воєнну дійсність з реальною сірою і думають, що

1
2
3

Мосендз Л. Останній пророк. – Торонто, 1960. – С. 444.
Там само. – С. 30.
Там само. – С. 30.
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пістолями можна диригувати... старанно вибираю зерно українське від
“івської” полови й працюю, бо “Ucraine first”1.
С.Наумович вважає, що про внутрішній злам Л.Мосендза говорять його
приватні листи, а не роман “Останній пророк”, головний герой якого так
промовляє до народу: “Так, лише ситість і надмір спокою є тим
найбільшим нещастям, від якого терпить народ! Це є найвище зло,
найпривабливіша омана, найоблудніша неправда, яка лише може впасти на
землю!.. Ця ситість душі і тіла та надмір спокою маняться кожному
нуждареві, як найвища ціна за всі зусилля його життя... А багатій
жахається, коли уявить собі, що може їх втратити... Тому-то за ситість
продають чужинцям народ князі його, за ситість служать їм неправдою
слуги їхні!.. І за кавалок намащеної медом паляниці готові витерпіти всі
наруги й знущання пануючих. Як ті воли, що тягнуть спокійно воза, бо
байдуже їм, чим навантажили його... Чи ж не добре велося нашим предкам
в Єгипті? Казани були повні м’яса, столи вгиналися від паляниць і цибулі,
пива були цілі озера. Але за ці достатки терпів народ ті страшні
пониження, найболючіші праці єгипетські! І лише шляхом труду і
недостатків, боротьби, голоду і змагань привів Вишній свій народ до
обіцяної землі...”2
Оця релігійна ревність, поєднана із палкістю націоналізму, – й привела
героя роману до Христа, і навпаки: його шукання Божої правди в Єрусалимі
привело до розуміння й потреби націоналізму та визволення з політичної
неволі.
На думку С.Наумович, не можна погодитись з думкою про неминучий
розрив Єгоханана із зелотами та їх практикою (націоналізмом і його
практикою). Хоча Мосендз і справді з дечим не погоджувався, однак суттєва
практика націоналізму – боротьба – була завжди Мосендзові до вподоби
(друзі з УПА). А кінцевий розділ роману про “злам” свідчить не про
відвернення від зелотської ідеології, а навпаки, про утвердження в ній.
Єгоханан зовсім не мириться з поведінкою лікаря-асаїна у ставленні до свого
брата-єврея, він гнівним словом звертає до нього Божі слова: “...Милість
давайте, а не жертву!” – тобто любов до свого компатріота, а не тільки
егоїстичне спасіння душі, – наказує Господь. А зелоти-націоналісти якраз і
допомагали своїм землякам.
Образ Івана Предтечі в романі Л.Мосендза знайшов своєрідне й
неповторне для європейської літератури трактування. Залишаючись у
загальноєвропейському просторі біблійної й художньої традиції
представлення Єгоханана як предтечі Ісуса, український письменник
поєднав євангельські мотиви з національними, розкрив глибинні паралелі в
народженні християнства та становленні нової людини – борця за
визволення свого народу від ворожого ярма.
Л.Мосендз крізь призму психологізму, через переживання Єгоханана,
його морально-етичних, релігійних, політичних поривань, через
1
2

Там само. – С. 31.
Там само. – С. 134.
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проникнення у його внутрішній світ – мікрокосм – передає макрокосм
етнопсихології всіх гебреїв – палке бажання народу Ізраїля визволитися з-під
панування Риму.
Роман “Останній пророк” залишився, на жаль, незавершеним. Листи
письменника свідчать про те, що автор працював і над четвертою частиною,
але її рукопис не знайдено. Студії над архітектонікою, структурою роману
показують, що продовження твору мало б бути, бо залишилися
незавершеними деякі сюжетні лінії (не показана головна роль, відведена
Єгохананові у Святому Письмі, – пророкування ним приходу Месії).
На думку І.Керницького, “...після мечів, крови, змагань, геройства й
підлоти попередніх частин, наступна була б про відшукання несхибного
шляху...”1 Про це свідчить і лист Л.Мосендза до Шумовських від 24 травня
1948 р.: “Ви говорите про недоговореність Донцова. Маєте рацію. Мабуть, у
моєму романі знайдете відповідь. Бо мірилом речей є людина й завжди буде
людина. І ніколи добробуту людства не можна буде осягнути злочинними
засобами. Ціль ніколи не освячує засобів, і коли наші націоналісти про це
забудуть – буде з ними капут... Любов до України велика річ, але треба ще
собі усвідомлювати, навіщо нам тая Україна потрібна. Бо якщо ми в ній
запровадимо своє НКВД, то чи варто мати Україну?”2
Незважаючи на такі твердження, Л.Мосендз залишився переконаним
націоналістом. До кінця своїх днів він зберіг глибоку релігійність, відданість
ідеї збройної боротьби і безмежну любов до України. “Козак віри не міняє”,
“міняти віру – не козацьке діло”, – повторював він у своїх листах,
стверджуючи, що “я... рахую себе приналежним до всіх християнських
конфесій... А я ще й містик трохи – за мене присягалися мої хрещені
батьки... й я їх не смію зрадити...”3
Порівнюючи роман “Останній пророк” із творами Альберта Камю,
О.Тарнавський пише, що літературним героєм нового часу є знову
допитлива людина, котра прагне не тільки знайти себе в суспільстві, а й
відшукати відповідь філософського питання про мету людського життя. Він
вважає, що роман Л.Мосендза, як і великі твори А.Камю, – “не так роман, як
моральний трактат, а радше ідеологічно-моральний трактат. Проблема твору
– це проблема сучасної української людини, яка в час світового нігілізму, в
час посилення тиранії, після програної визвольної війни, під чужим
пануванням мусить віднайти шлях до визволення, до правди”4.
При написанні роману Л.Мосендз не послуговується ніякою буфонадою,
ніякими прикрасами стилю. Його розповідь спокійна, проста, скромна.
Завдяки простоті і невибагливості засобів – і висока якість цього модерного
роману.

1
Набитович І. Леонід Мосендз – лицар святого Ґрааля. Творчість письменника в контексті
європейської літератури. – Дрогобич: Відродження, 2001. – С. 181.
2
Мосендз Л. Останній пророк. – Торонто, 1960. – С. 31.
3
Там само. – С. 32.
4
Набитович І. Леонід Мосендз – лицар святого Ґрааля. Творчість письменника в контексті
європейської літератури. – Дрогобич: Відродження, 2001. – С. 179.
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Як мовну прикметність цього твору можна виділити б і б л і й н і с т и л
і з а ц і ї. Саме вони є ще одним із найважливіших виявів сакрального в
“Останньому пророці”. Біблійні стилізації знаходять свою реалізацію на
різних мовних рівнях тексту твору.
Одним із них є рівень синтаксичний. В. Лев у статті “Поетична мова
Святого Письма” пише: “Поетична мова Біблії визначається однаковою
величністю змісту, як також простотою форми. Вона не знає викінчених
форм давніх класичних поезій, тільки простий ритм думок... Головна
прикмета біблійної поезії позначується в метричності й основується на т.зв.
паралелізмі членів, на паралельній рівномірності віршованих членів-речень.
Повний вірш складається з двох або більше членів, що відповідають собі
обопільно під оглядом форми і змісту...”1
У романі наявні такі види паралелізму лексико-синтаксичних членів:
антетичний (протиставний) – коли одна з частин містить протилежну
думку до судження другої частини: “Була доба сівби і надійшов час жнив”2;
“Ось був я немовлятком коло грудей матері – старий я уже! Був юнаком на
грудях жінки – і байдужі вони мені. Був священиком – і вилучений уже з
їхньої черги”3;
синтетичний (поступовий) – думка першого члена продовжується,
поширюється в наступному члені: “І з останнім викриком – думкою
прохолода”4
Створювати біблійні стилізації авторові нерідко допомагають
ремінісценції, зокрема з Т.Шевченка: “ Усе йде, все минає!..”5; “Увесь народ
мій, усі ті, що були перед мною, й ті, що прийдуть по мені!”6 Стилізовано
під Біблію й авторські сентенції: “Пізнав я, що найстрашніший час є
кращий, ніж ніякий час!...”7
Яскравим виявом біблійних стилізацій є стилізації лексичні та
фразеологічні. Прослідковується стильова орієнтація автора на Старий
Заповіт: “Сотворив Бог небо і землю!”8; “Смерти грішника не бажає
Адонай!”9; “А Закхій залишився, стоячи, ніби соляний стовп”10; “Ситість
хліба, лише ситість хліба!”11; “Покоління минає й інше настає, лише земля
триває навіки”12; “В поті лиця будеш їсти хліб свій!”13
Отже, роман «Останній пророк» Л.Мосендза – це твір високого
європейського зразка. На думку С.Наумович, роман “Останній пророк”
заслуговує Нобелівської премії. Незважаючи на те, що дія роману
1

Там само. – С. 186.
Мосендз Л. Останній пророк. – Торонто, 1960. – С. 13.
Там само. – С. 73.
4
Там само. – С. 55.
5
Там само. – С. 49.
6
Там само. – С. 74.
7
Там само. – С. 75.
8
Там само. – С. 353.
9
Там само. – С. 444.
10
Там само. – С. 443.
11
Там само. – С. 434.
12
Там само. – С. 430.
13
Там само. – С. 425.
2
3
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відбувається в Палестині на початку нашої ери, а не в епоху Середньовіччя,
можемо говорити про ідейну та стилістичну ґотичність роману. Єгоханан –
пророк, “лицар духу”, у розмові з Богом він відчув своє призначення –
Предтечі Месії, Хрестителя. Життя героя сповнене руху, динаміки, пізнання,
розчарувань, суперечностей, а такими ознаками сповнене життя
справжнього ґотичного лицаря. Через долю головного героя Івана
Хрестителя Л.Мосендз намагався показати також зародження, становлення
та утвердження усвідомлення українським народом своєї історичної місії.
Письменник створив власну візію становлення українського націоналізму,
українського визвольного руху. На всіх мовних рівнях роману зустрічаємо
біблійні стилізації, лексичний рівень, пронизаний біблеїзмами, нерідко автор
вдається і до ремінісценцій. Завдяки формальній простоті, аскетичності,
глибинному змісту, духовності, сакральності, ми можемо говорити про
ґотичність роману “Останній пророк”.
Так історичний роман Л.Мосендза «Останній пророк» сприяє кращому
філософському пізнанню й розумінню долі України в контексті світової
історії.

Касян Л.Г. (Київ)
БОРИС АНТОНЕНКО-ДАВИДОВИЧ –
КРИТИК І ДОСЛІДНИК ЛІТЕРАТУРИ
У статті аналізуються літературно-критичні праці Б.АнтоненкаДавидовича. Висвітлено погляди письменника на літературну критику як
окремий вид науково-мистецької діяльності, творчість українських
письменників-класиків та сучасників митця, функціонування художнього
образу та мову художніх творів.
Борис Антоненко-Давидович – видатна постать в українській культурі
XX ст. Своєю творчістю, особистою мужністю і непохитністю він сприяв
відродженню України, утвердженню її культури і літератури як
повноцінного суверенного явища. Літературно-критична діяльність
письменника є не тільки однією з яскравих граней його різнобічного
таланту, а й важливим фактором розвитку української літератури.
Багато літературознавців зверталося до осмислення особистості
Б.Антоненка-Давидовича, аналізувало його художню прозу 20–30-х років
минулого століття. Менш вивченим залишається доробок письменника 50–
80-х років ХХ ст.
Актуальність дослідження зумовлена недостатнім вивченням
літературно-критичної і літературознавчої спадщини митця у контексті
культурно-громадського життя 50-80 років минулого століття, потребою
включення естетичних, історико-літературних, літературо-критичних
суджень Б.Антоненка-Давидовича у науковий обіг.
419

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІ

Мета – детально розглянути діяльність Б.Антоненка-Давидовича як
критика та дослідника української класичної літератури та творчості
письменників розстріляного відродження.
Основними літературно-критичними жанрами, до яких звертався митець,
були: критична стаття, нарис, літературний силует, рецензія, літературний
портрет. У цих творах Б.Антоненка-Давидовича органічно поєднані талант
аналітика і художника. Він може охарактеризувати певне літературне явище,
окреслити творче обличчя митця яскравим поетичним образом,
метафоричним визначенням, розкласти все на компоненти і скласти логічну
систему – зробити ґрунтовний літературознавчий аналіз.
Відомий письменник, літературознавець із Австралії Д.Чуб так
відгукнувся про вихід збірки літературно-критичних статей та літературних
силуетів «Здалека й зблизька» (1968): «Читаючи цю збірку, ще раз
переконуємось, що в особі Б.Антоненка-Давидовича маємо не лише автора
талановитих епічних полотен, а й першокласного літературознавця, ерудита
не лише в своїй, а й в літературах інших народів, у їх культурних
надбаннях»1.
Основна тенденція літературно-критичних праць Б.АнтоненкаДавидовича – акцент на художніх якостях літературних творів, їх естетичній
вартості.
Велику увагу приділяє письменник проблемі функціонування
художнього образу. У статтях «Слова мовчать, а речі говорять», «Пісня без
кінця», «Деталь у художньому творі», Б.Антоненко-Давидович розглядає
засоби творення художнього образу. Одним із таких засобів автор називає
художню деталь. На думку Б.Антоненка-Давидовича, письменник не має
описувати речі в художньому творі «так собі», без певної конкретної мети,
речі мають характеризувати людей, яким вони належать. Кожна деталь чи то
зовнішності, чи то поведінки, чи то їжі буде доцільною, якщо виконуватиме
певну функцію, матиме те чи інше навантаження, промовлятиме про щось
читачеві, додаватиме художньої виразності. «В художньому творі, де не
повинно бути ні випадкових розмов, ні зайвих сцен та речей, навіть суп
подають на стіл тільки в тому разі, якщо з ним зв’язують якийсь сюжетний
вузол, чи виникає більший або менший конфлікт»2.
Антихудожньою деталізацією називає письменник скрупульозні описи не
пов’язані з подальшою розповіддю. Такі деталі без певного призначення
лише збільшують обсяг твору, а інколи перетворюються на «ломачку
перешкоди, об яку спотикається читачева уява»3.
Б.Антоненко-Давидович відзначає, що рівень художності твору
знижують зайві слова і речення, які не впливають на уяву читача, нездатні
створити художній образ і через те нічого не промовляють як елементи
художнього твору. Він виділяє три типи найпоширеніших «зайвих слів, слівнероб»:
1

C. 5.

2
3

Чуб Д. Борис Антоненко-Давидович (Життя і творчість). – Мельборн: Ластівка, 1979. –
Антоненко-Давидович Б. Здалека і зблизька. – К., 1969. – С. 262.
Там само. – С. 267.
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1) слова, що повторюють щойно сказане, намагаючись пояснити те, що
не потребує пояснення;
2) невдало взяті слова, які замість пояснення заперечують подальший
зміст;
3) слова, які спотворюють, викривляють сказане.
Не менш важливим способом, ніж художня деталь у розкритті
художнього образу, зазначає письменник, є діалог, оскільки «люди, говорячи
одною мовою і маючи однакову освіту все ж говорять не однаково»1, тому
мова персонажів у художньому творі має бути індивідуалізована, а не бути
механічним відбитком мови самого автора.
У статті «Пісня без кінця» Б.Антоненко-Давидович аналізує збірку
оповідань молодого письменника Павла Цибульського. Вона привернула
увагу критика «не тому, що впадає в очі надмірними хибами чи вражає
винятковими досягненнями, а тому, що вона типова для багатьох інших
(молодих письменників)»2. Він докладно зупиняється на характеристиці
образів-персонажів, їх художній довершеності і доцільності. Б.АнтоненкоДавидович доводить, що коли автор надає багато місця випадковим
персонажам, не замислюючись для чого вони потрібні і чи потрібні взагалі,
окреслює їх «ледве помітним пунктиром», вони замість стати художніми
образами перетворюються на художній баласт. Такі «функціональнопаразитарні» персонажі не допомагають читачеві збагнути авторову думку, а
навпаки – заважають.
Поряд із суто мовознавчими працями у статтях «На сторожі слова», «Про
те ж саме», «Тонни і грам» автор розглядає мову як важливий компонент
художнього твору. «Якщо форма має відповідати змістові, то треба визнати,
що ніякий цікавий сюжет не зможе окупити в кінцевому підрахунку
анемічної кволої мови»3.
Проаналізувавши чотири збірки молодих у нашій літературі
письменників: «З пісень життя» В.Бабляка, «Червона скеля» П.Гуріненка,
«Земля і люди» М.Стояна, «Кам’яна веселка» С.Плачинди Б.АнтоненкоДавидович
відзначає
барвистість,
багату
образність,
лексичну
різноманітність мови творів цих авторів, доцільне вживання діалектизмів,
введення фольклорних висловів для створення художнього образу4.
Письменник також виділяє мовні недоречності, що трапляються на сторінках
книг. Зокрема вказує на зловживання окремими словами поряд із
«занедбанням», «скасуванням» широко вживаних, що, на його думку,
«загрожує певним розривом між живою мовною практикою і мовою нашої
художньої літератури»; перенасичення фрази активними дієприкметниками,
«що робить фразу важкою, шиплячою, що тяжко дається до української
вимови»5. Недопустимою мовною неохайністю називає вживання кальок.

1

Там само. – С. 169.
Там само. – С. 65.
Там само. – С. 292.
4
Там само. – С. 137.
5
Там само. – C. 148.
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Висловлює побажання, щоб молоді письменники досконало знали мову,
якою вони пишуть.
Стаття «Про те ж саме» присвячена мові художніх творів для дітей та
юнацтва. Автор ставить перед собою завдання «звести на очі те, чого ми ще
не здолали, що волочиться за нами як механічна спадщина низької мовної
культури доби культу й гальмує наше наполегливе старання довести мову
дитячої книжки до того високого рівня, на якому вона повинна стояти»1,
письменник прагне також змусити читача замислитись над словом, над
слушністю його вживання у тому чи іншому контексті. Б.АнтоненкоДавидович докладно зупиняється на випадках порушення основних норм
української лексики, фразеології, граматики. Критик висуває вимогу звести
до мінімуму розбіжність між граматичними й лексичними нормами, які
дитина засвоїла в школі, й «усякою відсебяччиною», тими вільними, на свою
уподобу, відступами од норм, якими часто-густо рясніють наші книжки для
дітей2, бо у дитячій літературі автор не лише творець, письменник, а й
учитель.
Торкається письменник і такої важливої проблеми як творення і
вживання неологізмів («Тонни і грам»). Розкриваючи секрети власної
художньої і перекладацької творчості Б.Антоненко-Давидович доводить, що
неологізми треба творити лише тоді, коли в них є нагальна потреба, і
творити їх слід у дусі народної та класичної традиції, щоб їх легко було
розуміти. Нові письменницькі словоутворення мають відповідати нормам
українського словотвору, мати точне семантичне значення, збагачувати, а не
засмічувати українську мову.
Рецензії, статті, нариси Б.Антоненка-Давидовича, у яких на першому
місці стоять художні якості літературного твору, сприяли усвідомленню
естетичної суті літератури, як мистецтва, відходу від соцреалістичного
сприйняття літератури лише як суспільного явища.
У кількох своїх статтях Б.Антоненко-Давидович звертався до осмислення
літературної критики. З таких його розвідок як «Література і життя»,
«Критика й «критика», «Хвилюючі штампи» випливає, що, відносячи
діяльність критика до сфери наукової творчості, Б.Антоненко-Давидович
водночас одстоював необхідність усвідомлення її як самостійної галузі
знань. Він наголошував на тому, що літературна критика є щоденною
теоретичною лабораторією літературного процесу, і має повинен бути «не
тільки споживачем», а й творцем, мислителем, організатором. «Він повинен
мати свої власні, притаманні тільки йому, стиль, манеру викладу,
уподобання слова»3. Б.Антоненко-Давидович зазначає, що роль критика у
літературному житті надзвичайно важлива, бо він стає першим
посередником між письменником і читачем, вони обидва уважно
прислуховуються до його думки, тому головною рисою критика має бути
високий професіоналізм. Він не сміє помилятися в основних теоретичних
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засадах літератури . Чим більше знань має критик не тільки в площині
літератури, а й історії, фізіології, тим більше він може сказати і своєму
читачеві й письменникові, творчість якого розглядає. Автор суворо
застерігає від некомпетентності, поверховості у критичних оцінках: «В
усякому разі критикові не слід братися аналізувати творчість того
письменника, до культурного рівня якого він з якихось причин ще не
дотягнувся»2. Б.Антоненко-Давидович вказує на низький рівень багатьох
критичних оглядів та рецензій: «Мова, стиль, громадянська відповідальність,
глибина світогляду, чіткість визначення, не кажучи вже про зліт думки, в
багатьох наших рецензіях перебувають ще на досить низькому рівні»3. «На
жаль, – констатує письменник – критики часто не бояться повторювати на
адресу одного якогось письменника ні малопідставної хвали, ні
безпідставного осуду»4. Багато хто з рецензентів на сторінках своїх творів
вдається до штампів та загальників, а це, як відзначає Б.АнтоненкоДавидович, «збіднює не тільки лексику, а часом, здається, і мислення
рецензента, і тоді багатогранна творчість різних письменників звужується
своєрідним прейскурантом наперед визначених функцій, які має виявити
письменник, а критик їх сумлінно зареєструвати»5. Письменник звертає
увагу на те, що мова не тільки для письменника, а й для критика є знаряддям
виробництва «і це знаряддя треба добре знати, вміти користуватися, тримати
в охайному вигляді»6. Б.Антоненко-Давидович ствержує, що сила критики, її
чинність, впливовість, значущість полягають у думці поданій у образній
формі. Письменник доводить слушність цієї тези власною творчою
практикою.
У своїх літературно-критичних зацікавленнях Б.Антоненко-Давидович
звертався і до історико-літературних проблем. Він не створив об’ємних
праць про українську літературу, та його статті, літературні портрети значно
поглиблюють знання про творчість відомих письменників ХІХ – початку
ХХ ст.
Важливими для історії української критики та літератури є статті
Б.Антоненка-Давидовича про Т.Шевченка «Парадокс епохи», «Страшний і
по смерті». Письменник прагне вивільнити образ геніального поета від влади
стереотипів, жертвою яких він раз по раз ставав. У першій статті
Б.Антоненко-Давидович вказує на значення творчості Т.Шевченка в історії
українського народу, її націєтворчий фактор. Він наголошує: «Без Шевченка
– ми ще довго лишались би етнографічною масою, а наша література
скидалась би більше на експеримент, що силкується довести важко
доводиме... Шевченко – не парадокс, а свідчення невичерпних сил
українського народу і його потенційних можливостей»7. У другій розкриває
1
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образ поета, силу його слова через призму легенд про поховання Шевченка,
які побутували на Черкащині та Київщині.
Як літературний критик Б.Антоненко-Давидович не обійшов увагою
постаті класиків української літератури: І. Нечуя-Левицького, Панаса
Мирного, С.Васильченка. У літературних портретах «Крізь пітьму», «На
шляху до правди», «Учитель-співець» автор детально зупиняється на
характеристиці суспільних обставин, у яких жили і працювали митці,
розглядає біографії письменників, їхню суспільну діяльність, наводить
спомини сучасників, висловлювання критиків, щоденникові записи, бо
тільки так, на думку дослідника, ми можемо проникнути в глибини ідейнохудожнього задуму митця, а тим самим осягти мету твору.
Аналізуючи творчість І.Нечуя-Левицького Б.Антоненко-Давидович
підкреслює, що перший твір письменника «Дві московки» став новим
витком у розвитку української повісті XIX ст. На ній позначився вплив
«Народних оповідань» Марка Вовчка, зокрема у виборі художніх засобів,
використання мотивів усної народної творчості. Новаторством порівняно із
творчістю попередниці є створення розлогих пейзажів та старанно
виписаних зовнішніх портретів кожного героя. Критик також зазначає, що
І.Нечуй-Левицький вперше в українській літературі показав школу
каноністів та згубні наслідки її виховання, яке спотворює не лише мову, а й
душу. Б.Антоненко-Давидович досліджує засоби образотворення,
проблематику повістей «Микола Джеря», «Кайдашева сім’я», «Бурлачка».
Критик зауважує, що «у письменника немає зовсім пропащих людей перед
усяким злом». Він також доводить, що І.Нечуй-Левицький вдається до опису
марень і снів, щоб розкрити психологію і переживання своїх героїв.
Яскравим засобом характеристики персонажів у І.Нечуя-Левицького, на
думку дослідника, є пряма мова і діалог. Наголошує Б.Антоненко-Давидович
на значенні творчості І.Нечуя-Левицького для подальшого розвитку
української літератури: «Важко уявити собі появу в українській літературі
соціальних романів П.Мирного, І.Франка, не кажучи вже про
М.Коцюбинського, що починав свою творчість, як учень Нечуя-Левицького,
без такого працьовитого й дерзновенного попередника»1. Особлива ж роль
належить роману «Хмари», оскільки це перший твір про життя інтелігенції
українською мовою, «у ньому автор показав прагнення українського
інтелігента з обмеженими можливостями». До цього, зауважує дослідник,
такі твори («Глухой город» Марка Вовчка, «Дневник» Т.Шевченка) писалися
російською мовою і «треба було докласти неабияких зусиль, щоб новому
змістові було не тісно у недосконалій, примітивній формі. Нечуй-Левицький
зробив це успішно»2.
У студії про Панаса Мирного автор найбільше зосереджує увагу на
художньому аналізі нарисів про пореформену добу, повісті «Лихі люди»,
романів «Хіба ревуть воли, як ясла повні», який порівнює із романами
«Селяни» Бальзака та Реймонта, та «Повія». Щоб показати, як Панас
1
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Мирний трансформує життєву правду в правду художню, дослідник вводить
історичні екскурси про пореформену добу, політичні, соціально-економічні
умови другої половини ХІХ ст., «ходіння в народ».
Б.Антоненко-Давидович
характеризує
перекладацьку
спадщину
письменника. П.Мирний переклав на сучасну мову «Слово о полку
Ігоревім», «Короля Ліра» Шекспіра, «Пісню про Гайавату» Лонгфелло,
окремі вірші Пушкіна, Лермонтова, «Грозу» Островського, «спільний
ідейний напрямок з цим твором, зазначає критик, наявний у «Лимерівні»1.
Б.Антоненко-Давидович не погоджується з тенденційною оцінкою
окремих дослідників творчості П.Мирного, що якоюсь мірою письменник
був «пропащою силою»: «Для нас і те, що залишив нам у спадщину Панас
Мирний, є таке велике й значуще, що ми тільки з подивом можемо сказати
як він усе ж зумів дати стільки в тих тяжких умовах, за яких йому довелося
жити і працювати»2.
На відміну від літературних портретів І. Нечуя-Левицького, П. Мирного,
в яких більше уваги приділяється аналізу художніх творів, у портреті
С. Васильченка автор показує малодосліджені факти біографії письменника,
зокрема його педагогічну діяльність, її вплив на творчість письменника. «Ми
знаємо багато про художню творчість письменника Васильченка, але ми
мало знаємо про педагогічну діяльність викладача рідної мови Панасенка.
Це був не просто добрий учитель, що знається на своєму ділі, а видатний
педагог – майстер ліплення людських душ. Степан Васильович завжди
потрапляв на невидиму стежку до дитячого серця й розуму, вмів підійти до
кожної дитини, враховуючи її індивідуальність, її нахили, бачив початки
доброго й лихого, добирав способи затамувати лихі прояви й дати поштовх
добрим»3. Б.Антоненко-Давидович підкреслює, що мало в кого з
письменників літературна робота й фах так спліталися в одне ціле,
доповнювали одне одного, як то було в учителя Панасенка – письменника
Васильченка. Автор зазначає, що С.Васильченко писав тільки про те, що
бачив навколо себе, добре знав і відчував, і з цього погляду коло його
спостережень обмежене: село, школа, селяни, сільські діти, школярі, вчителі.
«Він рідко брався за інші, не сільські сюжети. Герої його прості, як і те
оточення, в якому він жив і працював. Але які ж вони життєві, які характерні
риси схопив у них письменник, з якою людяністю виписав їх!»4 Такий
ракурс висвітлення життя і творчості С.Васильченка дає глибше розуміння
жанрово-тематичних особливостей його творів.
Звертається Б.Антоненко-Давидович і до творчості сучасників. Великих
зусиль доклав письменник для повернення в нормальний літературний обіг
імен своїх товаришів по «Ланці» Є.Плужника і Б.Тенети. Мемуари про них
«Недоспівана пісня ранньої осені» (Є.Плужника), «Нездійснена пісня»
(Б.Тенета) можна віднести до жанру розширеного літературного портрета,

1

Там само. – C. 84.
Там само. – C. 87.
Там само. – C. 92.
4
Там само. – C. 122.
2
3
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оскільки спогади про письменників чергуються з детальним аналізом їхньої
творчості.
Говорячи про Євгена Плужника Б.Антоненко-Давидович наголошує на
його творчій унікальності: «Він лишився в українській літературі своєрідним
явищем, що не мало ані схожих попередників, ані знайшло по собі
наслідувачів»1. Автор розглядає творчість Є.Плужника в еволюції ідей та
думок, починаючи від перших віршів, поезії «Він» і закінчуючи поемами та
п’єсами. Б.Антоненко-Давидович вказує на конденсованість, афористичність
думки й ощадну лаконічність поетичного вислову, філософську
заглибленість лірики Є.Плужника. Аналізуючи поему «Галілей», відзначає
оригінальну ритміку, сміливі переходи від одного розміру строфи до іншого,
багатство лексичної палітри.
Письменник розповідає про захоплення Є.Плужника театром. Він вважає,
що найбільше як драматург, той розкрився у своїй третій п’єсі «Змова у
Києві». Вона, на думку критика, не повторювала ні класику, ні когось із
сучасних відомих драматургів, приваблювала довершеною оригінальною
формою, гостротою конфлікту.
Б.Антоненко-Давидович зауважує, що довгий час творчість Є.Плужника
не мала належного поцінування. Вульгаризаторська критика 20-х років
закидала поетові тікання від дійсності, хронічне відставання від епохи й «усі
ті гріхи й вади, які мали характеризувати поета класифікованого за
вульгаризаторською міркою як правого попутника»2.
Ще одним «життям, що не відбулося», талантом, який через несприятливі
обставини не розгорнувся на всю широчінь своїх потенційних можливостей,
називає письменник Бориса Тенету, автора відомих у свій час збірок
оповідань «Листи з Криму», «Десята секунда». Він наголошує, що після
трагічної загибелі у 1935 р. це ім’я довгий час штучно замовчувалося.
Наводячи яскраві епізоди літературного життя 20-х років, Б.АнтоненкоДавидович створює химерний, мрійний, одвертий, пристрасний і елегійножурливий образ Б.Тенети. Критик висловлює думку, що поетичний хист був
дужчий у нього за прозовий. Хоча сам Тенета з цим не погоджувався.
Поезії Б.Тенети друкувалися на сторінках журналів «Життя і революція»,
«Нова громада», «Глобус», «Зоря». Це переважно інтимна, любовна лірика,
яка складає два цикли: «Листи» й «Одній до всіх». Критик відзначає широку
гаму настроїв, переживань, формальну та тематичну різноманітність цієї
лірики: «Вони (вірші) й тематично не однакові: про різні речі в них
говориться тільки формально одній, а фактично – до всіх. Не однакова поезія
Тенети й за формою»3. Б.Антоненко- Давидович свідчить, що Б.Тенета
проявив себе і у громадянській ліриці, створив «цикл віршів високого
суспільного звучання»4. Та ця частина поетового доробку лишилася
неопублікованою і збереглася лише в пам’яті сучасників.

1

Там само. – C. 159.
Там само. – C. 167.
Там само. – C. 172.
4
Там само. – C. 173.
2
3
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Праця Б.Антоненка-Давидовича є надзвичайно цікавою саме аналізом
поетичної творчості Б.Тенети, оскільки більшість дослідників розглядають
лише його прозову спадщину.
Ескізність
розповіді
Б.Антоненка-Давидовича
про
В.Сосюру
«Неповторний Володя» та В.Еллана-Блакитного «Ударом зрушив комунар»
дають підстави зарахувати ці спогади до літературного силуету. Автор подає
лише узагальнену характеристику життя і творчості митців. Тлом для їх
зображення виступає суспільне та літературне життя двадцятих років.
Проте за побіжними силуетами відчувається глибоке розуміння творчої
індивідуальності цих письменників. Досягається це завдяки наскрізним
образам : «натхненного мрійника», «поетового голосу». Вони є своєрідними
композиційними точками опори.
Отже, літературно-критичні праці письменника сприяли усвідомленню
естетичної суті літератури як мистецтва, відходу від реалістичного
сприйняття літератури лише як суспільного явища, мали безперечний вплив
на розвиток сучасного літературного процесу та наукової думки. Наріжним
каменем літературно-критичних праць письменника був акцент на художніх
якостях літературних творів, їх естетичній вартості. Б.Антоненко-Давидович
досліджував такі проблеми як функціонування художнього образу, мова як
головний компонент художнього твору, осмислював роль і значення критики
у літературному процесі. Досліджуючи творчість класиків української
літератури Т.Шевченка, П.Мирного, І.Нечуя-Левицького, С.Васильченка та
своїх сучасників В.Сосюри, В.Еллана-Блакитного, Є.Плужника, Б.Тенети
намагався звільнити їх творчість від стереотипів, нав’язаних
соціологізаторською критикою. Доклав великі зусилля для введення в
літературний обіг замовчуваних імен репресованих письменників
Є.Плужника та Б.Тенети.
В умовах, коли літературознавчі дослідження базуються на мистецьких,
естетичних, філософських засадах, думки Б.Антоненка-Давидовича про
творчість своїх сучасників, класиків української літератури залишаються
слушними і актуальними.

427

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІ

Мацько В.П. (Хмельницький)
ЛЮДИНА І СВІТ:
НЕОРОМАНТИЧНІ МОТИВИ
У ТВОРЧОСТІ СТЕПАНА РИНДИКА
У статті досліджується художня реалізація романтичного зображення
людини і світу в контексті образів, ідей, символічному моделюванні,
емпатичному переживанні крізь призму еволюції свідомості письменника
українського зарубіжжя Степана Риндика. Така еволюція художньої
свідомості переливається у текст, а в ньому вагому роль відіграє образний,
метафоричний світ добра і зла.
Світ і людина в ньому змальовуються художніми засобами; позначається
така інтелектуальна модель передовсім змінами, що відбуваються у сфері
суспільного життя. Останнє пов’язане з філософською, соціальнополітичною парадигмою буття як сукупності ідей, принципів, ідеалів, котрі
характеризують певну епоху. Модель є системою, зразком конструкції,
схемою для пояснення якогось процесу, явища, що відбувається в природі чи
суспільстві. А інтелектуальною моделлю називаємо тому, що інтелект –
розум, розуміння, відчуття, сприйняття, здатність мислення, теоретизування,
раціональне пізнання – є вищою формою інтерпретації будь-якої інформації,
події, явища, створення образу (а йдеться про художній текст) на рівні
аналізу й синтезу. І суспільство є моделлю, а звідси всі його системи та
підсистеми для перевірки місткості архітектоніки твору вимірюємо
критеріями інтелектуальності: на рівнях авторської модульності,
сугестивності, континууму множинності тексту, концептуальності
вираження подій і фактів (етнічний, національний чи світовий рівень).
Інтелектуальний світ (рівень) суспільства, що постає в художньому тексті,
залежить від глибини концептуальності його політичної, духовної,
соціальної систем. Ми звертаємо увагу на інтелектуальний рівень
суспільства тому, що письменник репрезентує художню свідомість у
світовому етнічному просторі. Адже його твори завдяки перекладачам
стають надбанням культури не тільки одного етносу. І в цьому проявляється
парадигма просвітительства. А суб’єктом формування особистості є
суспільство, вироблені правові, етичні, культурні, побутові норми.
Письменник, торкаючись тієї чи іншої епохи, в жодному разі не обходиться
без змалювання характерів, поведінки персонажів, так він виступає в ролі
модельєра на рівні створення інтелектуальних систем буття етносу. Людина
не існує поза суспільством. А тому письменник, який виводить образи своїх
літературних героїв, торкається тих чи інших сторін суспільного буття,
залежно від того, у якому середовищі вони перебувають.
Людина і світ постають у контексті образів, ідей, символічному
зображенні, емпатичному переживанні крізь призму еволюції художньої
свідомості митця. Така еволюція художньої свідомості переливається в
текст, а в ньому вагому роль відіграє образний, метафоричний світ, через
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який індивідуальне авторське бачення складних явищ, парадоксальність
двосвіття вирізняються рефлективністю, сповідальністю, розкриттям
внутрішнього світу людини, символічною умовністю, вибором людини між
добром і злом, між милосердям і нікчемністю, дуалістичним своєрідним
симптомом перебування між буттям і небуттям. Широкий спектр
літературного світу притаманний творам І.Качуровського, В.Дацея,
Д.Гуменної, Е.Андієвської, Л.Коваленко, В.Барки, Ю.Тарнавського,
С.Риндика, Ольги Мак – покладання письменником на себе відповідальності
за власне існування у формі художньої творчості й спроектоване на читача.
Прозаїк Степан Риндик (1887 – 1972) себе не зараховував до новаторів,
письменників-модерністів. Він залишився на тому романтично-піднесеному
рівні, з яким входив у літературу на початку ХХ ст. Почасти свої твори для
прочитання надсилав колегам Ю.Лавріненку, В.Приходьку, В.Чапленку,
чекав від них фахового рецензування, буквально засипав друзів листами, сам
від того дивуючись1. А в листі до Юрія Лавріненка так і зазначив, що себе
вважає реалістом, а не модерністом, не сюрреалістом2. Його твори насичені
неоромантичною стихією. Отже, якщо ж аналізувати прозу літераторів
українського зарубіжжя перших років ХХ ст., то помітимо, що творчі
інтенції спрямовані на осмислення в собі романтичного світовідчуття як
сутнісного. У кожного з митців поставало власне розуміння суспільноісторичних зрушень.
Так, локальний простір оповідань Степана Риндика у збірці «Пригоди і
люди»3 – це багатовимірний простір, насичений ірраціональною
стихійністю, ніби утримує особистість на рівні модусів романтизму. Подібне
чітко прочитується в оповіданні «Ревага», коли незнайомець забезпечує
статус винятковості: «А тимчасом таємничий Ревага співав пісню, і все з
любовної лірики. Видко було, що співець переживає великі муки кохання
або щонайменше мучила його невимовна жадоба кохання…
Але й ці пісні глибиною й щирістю почуття робили могутнє враження.
Що ж воно за співець? Довго слухав я, слухала гребля, слухала й ціла Сміла,
бо могутній баритон сягав далеко, далеко… Аж десь може за дві години
прийшов кінець. Співець проспівав останню пісню, і останні ридання та
останні сльози розсипались над нами дорогими діамантами…» (с. 286).
Автор поволі розкриває образ співця, увіходить у його світ. Коли наступного
дня розповів службовцям про вечірній спів, то почув від них жахливу
новину, що він «справді надзвичайний співака, але, на жаль, не артист, а …
звичайний смілянський злодій! Ба, навіть душогуб…» (с. 287). Проте чутки
не мають під собою підґрунтя, бо душогубство нічим у тексті не
підтверджується. Це не Кармелюк, не Чіпка, хоч внутрішній бунт Реваги
чимось схожий до цих літературних персонажів. У Реваги добро і зло,
прекрасне і потворне поєднується в одній особі. Він любить пісню, але й
любить вкрасти, скривдити іншого.

1
2
3

Відділ рукописів Інституту літератури НАН України, ф. 215, спр. 267, арк. 5.
Там само, арк. 1.
Риндик С. Пригоди і люди. – Чикаго, 1960.
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Наратор внутрішньо бунтується, не хоче йняти віри про почуте: «Я
рішуче запротестував проти такого очорнення великого артиста, але мені
сказали, що так воно є і нічого не вдієш». Поряд з цим автор передає
внутрішній світ головного героя твору Реваги, передає одним-єдиним
реченням: «Сказали, що люди бояться його і бояться за нього говорити, хіба
що серед близьких знайомих відважуються сказати кілька слів, бо Ревага
таки не любить, щоб за нього хтось недобре говорив» (с. 287). Образ
головного героя твору підкріплений антитезою: людське і тваринне відчуття,
свідоме й позасвідоме: «Як уже згадувалось, люди не важились щось погане
говорити на Ревагу. Так само й собаки не гавкали на нього. Але з іншої
причини: люди боялись, собаки любили його. Зачувши здалека тяжкі
Ревагові кроки, кожна собака починала крутити хвостом і облизуватись
направо й наліво, бо знала, що Ревага має для неї кусник м’яса» (с. 303). За
цими словами розкодовується й двосвіття: світ добра і зла. Тобто, робити
людям шкоду й водночас вимагати, щоб скривджені говорили про злочинця
тільки добре, відбирати людську працю і ділитися краденим з тваринами. Це
світ диваків. Світ образів чіткіше прочитується в роздумах безіменного
оповідача: «Я не міг припустити, щоб людина такої тонкої душевної
конструкції, такої сердечної ніжності, такої здібності до найвищого
поетичного натхнення, могла бути злодієм і душогубом. Злодійство і
душогубство – звірячі елементи, і коли вони опановують людину, то така
людина й поводиться по-звірячому і навіть у коханні виявляє тільки звірячі
інстинкти і тільки у звірячій формі» (с. 289). Але з будь-якої ситуації є вихід,
ніколи людині не пізно стати на шлях праведний. Аби тільки цього забажало
оточення. І цей шлях автор підказує метафоричним висловлюванням:
«Людська душа – тепломір: від тепла розширюється, від холоду стискається,
кулиться, ховається». Люди не вміють підійти до Реваги, дихають на нього
холодом злоби й ненависті. Тому він такий» (с. 290). Степан Риндик тонко
передає психологію персонажа: романтичний смисл бунтівної людини –
фольклорний розбійник, месник – але водночас і чуттєвий ліричний герой.
Його бунт у собі, адже оточення навіть не прагне зрозуміти, допомогти
йому. Внутрішній голос прихований до часу і, коли стає боляче, то цей голос
проривається з якоюсь погордою, зневагою: «Там що мужик, то свиня»
(с. 305). Так, Ревага стає заложником і жертвою системи – він гине на
ярмарку під час чергової кражі свійської тварини.
Неоромантичність
характеризується
природними
компонентами,
пригодницьким змістом, внутрішнім настроєм. Настрій ліричного героя
доповнює екзотика: «Я вертався з романтичного побачення! І місяць
срібний, що на ту пору буйними парусами обсотав був небо і землю, і зорі
ясні, і верби золоті, що поставали обіч греблі, розпустивши свої коси аж
додолу, і тихі плеса ставів по обох боках греблі, усе це і все, що навколо, так
само блаженно усміхалося мені» (с. 290). Контрастність між макрокосмосом
і мікрокосмосом, між природою і людиною, що є її часткою, підсилює
авторське бачення проблеми маленької людини.
Проза С.Риндика насичена сентиментальністю. Детальні розповіді,
народні пісні, фразеологізми, повторення висловленого, нагромадження
речень із складними синтаксичними конструкціями, обширні побутові сцени
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й водночас вмонтування у текст ліричних відступів з описами природи,
пригод спостерігаємо у таких творах, як «Нерви», «Лиса», «Бровко»,
«Терентій Трохимович Тарадайка», «Ходім на город», «Амазонка», «Барон».
Описи природи, як і різноманітні пригоди, характеризують стиль
неоромантичного письма С.Риндика, як ось: «А тепер далі на город. Він
простягається аж до річки. Власне не до річки, а до ставу, бо річка,
прибувши з далеких світів до нашого села, спинилась тут на відпочинок і
розлилася широким плесом, ставши ставом, перегородженим високою
греблею з кучерявими вербами. Може колись сядемо на човна і проїдемось
по тому ставу, а поки що через брак часу згадаємо тільки, що довкола його
росте осока, лепеха чи татарське зілля, подекуди рогіз і очерет, а на самій
воді плавають білі лілеї та ближче до берегів погойдується зелено-салатовим
килимом ряска для качок» (с. 235-236). На фоні етноекзотичності постає
людина з її позитивними чи негативними рисами, вадами. Особливо до
виплеканого людською працею (а мова у творі йде про дореволюційні часи)
легковажно ставилися «орловські піхотинці», що проходили через село, бо
«ці люди, окрім звичайного безчестя, виїдали, бувало, все, що бачили, а що в
них не влазило, те розбурювали й нівечили» (с. 252). Тваринні інстинкти
піхотинців, що проявлялися в їхній поведінці, дотепно, зворушливо
характеризує селянка риторичним запитанням: «І що то Бог дав? І віра
однакова, і цар той самий, а от в одного душа людська, а в другого
люциперська» (с. 253). Такий дуалістичний підхід людини до
навколишнього середовища, до чужої праці автор подає як художню деталь.
Можна було б обійтися й без неї, але, обігравши композиційно, ця деталь
несе в собі художнє навантаження, вона вкладається в уста трудівниці, котра
з ранньої весни до пізньої осені працює біля землі, щоб мати з неї віддачу. І
раптом якийсь люципер в один момент, йдучи через село, зводить важку
працю селянина нанівець. В цьому чітко розкривається роздвоєння душі: як
воїн, цей піхотинець, сміливий, рішучий, вольовий, а в побуті одновірецьхристиянин проявляє аморальність, бездушність, схильний до злочину.
Мала проза С.Риндика не тільки переобтяжена пригодами, таємницями, а
й переповнена вітально-інстиктивними факторами: чарами, емоціями,
пристрастями. Мінливість, крихкість цього світу – це «часточка» світової
спільноти. Романтичність модусів, культурних архетипів надають творам і
високого, і приземленого світовідчуття. Зв'язок же між героями носить
емпіричний характер. В німецькій мові існує термін «wolungen» – у сфері
психічних процесів надається перевага духовно-душевної дії над чуттєвим
сприйняттям (превалювання над чуттєвим). Світ і його пристосування до
людини (буття духу людини з автономним буттям світу) передається
автором конфліктом-протистоянням стихії природи і цивілізації. Поособливому така концепція художньо постає в оповіданні «Барон», у якій
майстерно розставлені акценти: машина стала богом, розум – рабом її, а дух
пішов на самий спід. Причому тут автор ніби випередив час, художніми
засобами передав емпатичні передчуття, передбачення, адже тоді, коли
писав оповідання, то про комп’ютери ще ніхто навіть не говорив, але:
Да…Загинемо!
Але від чого?
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Від цивілізації.
І далі діалог персонажів прозаїк доповнює устами головного герояоповідача: «Ось вона цивілізація! Вчора листа написано, а сьогодні він вже в
моїх руках. Триста кілометрів, наче ластівкою перелетів. А скільки б він
мусів іти, якби не було залізниці і паротягів?! Філософе нещасний! Чому
проклинаєш залізницю, коли її треба благословити? А телеграф? А радіо?
А прийшла цивілізація, машина – і лист, жартуючи, перебігає за кілька
малих годин триста кілометрів. Або ще ліпше: у Львові сидить собі панок і
цокає на машині, а у Відні відразу читають» (с. 175). Так воно тепер є.
Завдяки мережі Інтернет лист негайно можуть прочитати не лише у Відні, а
й в Нью-Йорку чи Сіднеї, чи будь-якій іншій точці планети. Щоправда,
електронні засоби, супутниковий зв’язок, машини негативно впливають на
стан здоров’я людини, навколишнє середовище. І ось саме превалювання
природи над цивілізацією автор розкриває протестом-ультиматумом:
«Матеріаліст ніколи того не зрозуміє. Хто вірить у примат розуму, той якраз
нічого в світі не розуміє, бо розум – полуда духа. Де орудує розум, там
пустеля духа. Для такого створіння не існує ні інтуїція, ні імподерабільні
флюїди душі, ні трансцендентальний світ понять – нічого. А тимчасом це
єдині засоби, щоб зрозуміти всі речі, а передусім – речі у самих собі. Не
сліпий розум, не бездушна машина, не техніка… Це був ультиматум.
Короткотерміновий» (с. 176). Авторська філософія водночас передає
емпатичне, інтуїтивне переживання за негативні наслідки НТР, за людський
фактор, що несе в собі небезпеку не лише екологічних катаклізмів. Це
філософія-застереження, філософія-передбачення майбутнього. Справді,
таке переживання, інтуїтивне відчуття є не що інше, як небезпідставне
прогнозування, екстрасенсорика. Авторське бачення майбутнього, до речі,
справдилося, суголосне сучасній добі: і недавня Чорнобильська катастрофа, і
сьогоднішні зсуви ґрунтів на Закарпатті, на Харківщині, на Буковині, у
Дніпропетровську, облисіння людей у Чернівцях – усе це негативний
результат людського фактора, досягнень науково-технічної революції,
байдуже ставлення людини до навколишнього природного середовища,
порушення екологічного балансу: вирубка лісів на схилах, науково
необґрунтована меліорація, безконтрольне зберігання хімікатів, подеколи
навіть під відкритим небом. Тому письменник у філософській ремінісценції
закликає людство з розумінням ставитися до природи, щоб не опановувала
нас «пустеля духу». Автор закликає до оновлення не лише світу природи, а й
внутрішнього світу людини.
Неоромантичність
творів
С.Риндика
увиразнена
природним
компонентом: тут і зовнішні ситуації, і випадковість, і відсутність мети, що
формує прорив романтики в неоромантизм теоретизуванням пригодницького
змісту, як ось в оповіданні «Амазонка»: «Буйна радість сповила мене. Я
підійшов до коня, обняв його за шию і пригорнувся тісно-тісно. Я відчув, що
став дуже добрим і що все надокола мене так само подобріло: і коні, і трава,
і небо, і земля. Світ обновився. Так радіють діти, що ніколи не оглядаються
назад і не думають наперед, а сприймають тільки теперішнє, тільки
безпосереднє» (с. 37).
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Образ тотальності створюють ставок, річка, моря, океани, потік – у цьому
відчувається напруга і романтичність, своєрідна інтерференція тіла й духу,
духовно-душевної дії, що народжує вибух ірраціональності, до єднання з
природою, Всесвітом. В оповіданні «Старий Демко» «вода затопила всі ріки
й озера, всі моря і окіяни, усі долини і гори…»; вода стекла в річку,
випарилася, всякла в землю, а найголовніше – міфотворча позиція –
«Господь-Бог змилосердився і післав райдугу, і вона випила всю воду! І це
була свята правда» (с. 383). У міфі прочитується біблійна істина про
всесвітній потоп, а де поділася вода – пояснення знову ж таки з біблійного
тексту: райдуга випила воду.
Переживання героя своєрідно відбиває шлях понятійних пошуків,
продукуючи інтенції ненависті. Така категорія чітко виведена в оповіданні
С.Риндика «Відьма». Ресентиментна любов1, за визначенням М.Шелера
«любов – виросла […] із ненависті». Автор виводить образ нещасної
сільської дівчини-красуні, яку всі люди називали відьмою, мовляв насправді
вона не зугарна, але красу собі наводить чарами. Через це свої хлопці Любу
обминали десятою дорогою. Навіть червоний комісар, який закохався в
дівчину, повіривши чуткам, хоч «із обуренням відкидав байку про відьму,
проте в останній момент напав на нього тяжкий сумнів і примусив утекти
світ за очі» (с. 375) . Внутрішня еміграція Люби тимчасова, вона мріє про
щастя, не бажає довго сидіти в старому дівоцтві і разом з тим дуже страждає
через людський поговір. Але світ не без добрих людей, і «трагедія бідної
дівчини закінчилася щасливо» (с. 375), бо знайшовся такий красень (автор
залишив його ім’я езотеричним, і за цим також криється художній прийом),
який переборов у собі ненависть, на зло лихим людям, палко покохав Любу
й оженився. Хоч і він її називав відьмою. Ресентиментна любов
розкривається автором такими рядками: «Я глибоко переконаний, що всі
гарні дівчата відьми. І нехай ніхто не пробує дурити мене, що Люба не
відьма! Безумовно відьма. Але над усіма відьмами має ту велику перевагу,
що гарна, мов образок, і серед мільйонів відьом стоїть на першому місці…
Кажуть, що, оженившись, він іначе не називав Люби, як «моя відьмочка»,
а в хвилинах найбільшого надхнення і захоплення – навіть «моя відьмуся»
(с. 376). Отже, за народним уявленням, відьма – це та людина, що загубила
свою душу. Автор, навпаки, наділяє свою героїню душею, яка має природну
красу, освіту, працює в установі і бореться за своє щастя. Її внутрішній світ у
пошуках, у протиборстві із зовнішнім світом. Шлях дівчини до щастя – це
інверсія шляху сільських молодиць-наклепниць.
Як бачимо, у даному разі ненависть – протиставлення «високого» і
«приземленого, народного» романтизму. Ресентиментний зміст любові
декорується романтичними топосами життєвого простору, образамисимволами (хвіст, хобот слона, зябри, вогонь тощо). Автор проводить часову
й просторову паралель у сприйнятті міфів, а для прикладу вмонтовує в
художній текст людський фанатизм, віру в ірреальний світ з життя
астронома Кеплера, як ось: «Пригадалась історія з Кеплером… І вірив він у
1

Див.: Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. – СПб., 1999. – С. 22.
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відьом навіть після того, як його рідну матір мало-мало не спалили на
вогнищі, думаючи, що вона відьма, а рідну тітку, мамину сестру, таки
спалили! Правда, це було наприкінці шістнадцятого чи на початку
сімнадцятого століття, коли в Європі ще сильно бушувала епідемія всякого
марновірства.
Але двадцяте століття значно тверезіше» (с. 370-371). Людина відчуває
суперечність зовнішнього світу із внутрішнім.
Для головного оповідача з твору «Барон», хоч і запізно, а все ж таки
світом доброти є родинне вогнище, щастя – в дітях. Однак прочитується й
спротив, боротьба внутрішнього світу з законами природи. Основоположна
аксіома ставить наголос на діалектичній єдності суперечностей зовнішнього
і внутрішнього світу. Діти – щастя, продовження роду людського, разом з
тим – маса невирішених проблем, що лягає на плечі як особистості, так і
суспільства: «Знаєте панове! – сказав, розщирившись, – нема більшого
щастя, як діти… Я так само грішив і думав: навіщо мені клопоту і навіщо
моя молода жінка має зв’язувати собі світ дітьми та всякими клопотами…
Нехай, думав собі, погуляє, поки молода, а на дітей ще буде час. Але це
дурна бухгалтерія… Дитина, як та жаба в криниці; як жаба чистить воду, так
само дитина очищає родину від всякої скверни» (с. 190-191). В аспекті
співзвуччя сучасне проектується на майбутнє, на життя з погляду дійсності.
З погляду психоаналізу: в межах одного образу прочитується архетип
самості і водночас маємо трансцендентальну єдність особистості як цілого.
Чоловік і молода жінка, яка прагне стати матір’ю – це два полюси цілісного
буття. Внутрішній світ дружини має те, чого бракує чоловікові, який
дивиться на світ з матеріального благополуччя без клопотів, «а на дітей ще
буде час». Звідси випливає, що чоловік має те, чого бракує дружині –
матеріальну екстатичність. Дружина має те, що прийшло до чоловіка значно
пізніше – духовну екстатичність. Природне й людське – це міфологічний
код, а свідоме й позасвідоме ми розцінюємо як психоаналітичний код. З
прочитаної цитати виводимо констатацію розв’язність-нерозв’язність
конфлікту між духовним і матеріальним, міфічним і реалістичним, мрією і
життям. Нерозв’язність конфлікту передається мрією персонажу, а отже, і є
внутрішнім конфліктом. Цей внутрішній конфлікт домінує над
реалістичним, бо ж автор у тексті наводить тільки бажання, яке поки що не
здійснилося. І такий внутрішній конфлікт ми називаємо «трагедією
екзистенції».
Кожна людина несе в собі божественне екстатичне начало, але в даному
разі головний герой твору не розкриває до кінця внутрішній потенціал.
Трагедія подружжя криється в загубленій душі, за висловом К.Юнга, у
фатальній комбінації, що її ми називаємо індивідуальністю1. Бездітна
дружина є символом бездуховної матерії, символічним кодом загублених
літ, загубленої долі. Вона пасивно протистоїть екзистенційним проявам, є
жертвою патріархальної залежності. І в цьому полягає наслідок
неспроможності особистості поєднати зовнішню сутність із внутрішньою.
1

Юнг К.Г. Аналитическая психология. – СПб., 1994. – С. 130.
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Прозаїк говорить про майбутній час. Чоловік спохопився думкою вітаїзму
«нема більшого щастя, як діти», їх у нього поки що немає. І для дружини
ненароджені діти поки що мрія – ось та трагедія внутрішньої душі, яка так і
не пробилася до життя.
Таким чином, аналізуючи збірку „Пригоди і люди” Степана Риндика
(який, до речі, писав оповідання на початку ХХ ст. в Україні, однак ці твори
вийшли друком тоді, коли письменник перебував у еміграції), бачимо, як
стильова хвиля модернізму, на ймення неоромантизм, стала визначальною
рисою для прозаїка. Своїм творчим поривом він кував основу для
естетичних та націєтворчих осяянь в українській еміграційній прозі. Його
художній стиль письма начебто перегукується з творчістю Г.Ібсена,
Р.Кіплінга, Дж. Лондона, К.Гамсуна та інших. Хоча й С.Риндик не
зараховував себе до новаторів в українському письменстві, і то є правда, бо
він усе життя писав твори на рівні початку ХХ ст. й не досяг вершини, на
якій перебували В.Барка, У.Самчук, І.Багряний, чиї твори прикрасили
українську хрестоматійну літературу, а все ж таки прозаїк, чию творчість
аналізуємо вище, залишив помітне місце в українській діаспорній культурі.
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УКРАЇНА – КУЛЬТУРА,
МАТЕРІАЛЬНА І ДУХОВНА

Петрук Н.К. (Хмельницький)
ФІЛОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА
ЯК СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОГО ДУХОВНОГО
ЖИТТЯ XVI-XVII ст.
У статті робиться спроба дослідити місце філологічної культури в
системі українського духовного життя XVI-XVII ст., з’ясувати роль
філологічних студій у формуванні гуманістичного способу життя.
Одним з найяскравіших періодів в історії європейської культури, що
характеризувався небувалим розквітом мистецтва, літератури, філософії,
найрізноманітнішими виявами людського генія, стала доба Відродження.
Відродження – це великий культурний переворот, що змінив різні сфери
європейського життя, сформував нову людину, утвердив систему
гуманістичних цінностей. Зародившись в Італії, Відродження здійснило
вплив на розвиток багатьох європейських культур, у тому числі й
української.
Передусім,
це
стосується
поширення
ренесансногуманістичного світогляду в українському духовному житті XVI-XVII ст.
Характерною рисою європейського Відродження був досить високий
рівень філологічної культури, носієм якої виступала гуманістична
інтелігенція. Вивчення цього аспекта ренесансної культури є не лише виявом
загального інтересу до відповідної історичної епохи, а й спробою зрозуміти
особливості продукованого гуманістами стилю мислення і способу життя.
Слід відзначити наявність стійкого наукового інтересу до Відродження:
серед дослідників цієї культурної доби, її історичних варіантів – як
зарубіжні, так і українські вчені: Е.Гарен, П.О.Крістелер, Й.Хейзінга,
Л.Баткін, О.Кудрявцев, В.Нічик, В.Литвинов, М.Кашуба тощо.
Гуманізм як світоглядна основа культури Відродження був тісно
пов’язаний зі словесністю, з високою культурою слова. Краса мовних форм і
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самої мови сприймалася гуманістами Відродження як важлива частина
вишуканості, гармонійності і досконалості людини. При цьому найвищими
зразками філологічної культури для гуманістів були, поза сумнівом, твори
античних грецьких і римських авторів.
Загальна гуманістична атмосфера духовного життя Європи XIV-XVI ст.
свідчить про особливе ставлення до античної спадщини. Важливою рисою
ренесансної культури загалом був новий, відмінний від середньовіччя, підхід
до античності. Він визначається відчуттям історичної дистанції по
відношенню до давнини. Це відчуття дало змогу європейському
Відродженню поставити завдання не лише розуміння і тлумачення, а й
оцінки античної культури та використання її результатів у своїх власних
цілях. Засобом досягнення цих цілей у добу Відродження стають філологічні
студії, які допомагали здійснювати своєрідний діалог з античною культурою.
При цьому філологічна культура гуманістів зовсім не зводилася лише до
відтворення античних текстів і повторення античності. Навпаки, гуманісти
зробили величезний крок вперед. Мова для них стає предметом вивчення,
рефлексії, а не чимось таким, що сприймається буденно. Тому значною
мірою ренесансний гуманізм можна вважати творцем філології як науки1.
Крім того робота з текстами, їх коментування, тлумачення, переклад,
засвоєння і використання мовних структур стають важливою частиною
гуманістичних занять. Більше того, філологічні студії – це один з
найважливіших компонентів гуманістичного способу життя.
Загалом культура Відродження значною мірою є філологічною. Культура
писемної й усної мови виходить на передній план і складає невід’ємну рису
ренесансного гуманізму. Цікаво, що для людей доби Відродження слово
ототожнюється з культурою взагалі, знанням і чеснотами. Бути культурним
– означало досконало володіти прекрасним і чистим класичним мовленням.
Творам європейських гуманістів притаманний високий стиль, вишуканість
мовних форм, поетичність. На відміну від середньовічної схоластики з її
логічністю і сухістю, ренесансний гуманізм характеризується переважно
“мовним” стилем мислення.
Загальні тенденції, характерні для європейського Відродження, знайшли
поширення і в українській культурі XVI-XVII ст. Є всі підстави вважати
українську культуру цього періоду органічною частиною європейської.
Україна багато в чому відтворювала в своєму культурному розвитку духовні
цінності та культурні зразки, характерні для європейського життя. Особливо
яскраво це проявилось у XVI-XVII ст. – у час поширення в українському
суспільстві ренесансно-реформаційних ідей та розвитку барокової культури.
Власне, спроба порівняння західноєвропейської та української культур, а
також наголос на ”європейськості“ останньої не є випадковою чи
безпідставною2. Єдність європейської та української культур зумовлена
багатьма факторами: спільністю завдань, які висував час та історична епоха,
подібністю культурної ситуації, яку переживали і Європа, й Україна, увагою
1
2

2004.

Фуко М. Слова и вещи. – М., 1994. – С. 112.
Петрук Н.К. Неформальна організація в європейській духовній культурі. – Хмельницький,
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до людини, її життя, перспектив і не в останню чергу – близькістю тем, що
розроблялися у філософії та літературі, ставленням до античної літературної
спадщини.
Поширення
гуманістично-реформаційного
світогляду,
утвердження барокової свідомості супроводжувалися посиленим інтересом
до занять словесністю.
Український гуманізм, так само як італійський чи німецький, був тісно
пов’язаний із високою культурою слова. Водночас філологічна культура
гуманістів не зводилася лише до перекладу грецьких і латинських текстів.
Філологічні студії були її невід’ємною частиною та одним з найважливіших
компонентів гуманістичного способу життя. Про відповідний європейським
стандартам рівень філологічних студій в Україні XVI-XVII ст. свідчить те,
що українські гуманісти писали свої твори не лише церковнослов’янською, а
й польською, латинською, грецькою мовами. Засобом ”входження“ до
європейського культурного простору була, звісно, латинська мова – мова
освіченого європейського загалу. Нею добре володіла й українська
інтелігенція. Саме латинська мова залучала українську еліту до європейської
культурної спільноти.
Висока філологічна культура притаманна творчості таких видатних
представників української культури, як Клірик Острозький, Мелетій
Смотрицький, Лаврентій Зизаній, Захарій Копистенський, Христофор
Філарет, Петро Могила, Лазар Баранович, Симон Тодорський тощо.
Мовознавча діяльність стала тим напрямом в українській культурі, який
чи не найбільше втілював гуманістичні тенденції. Філологія (граматика,
риторика, поетика) була однією з найважливіших складових гуманістичної
культури і в Західній Європі, і в Україні. Надзвичайно велика роль
відводилася вивченню філологічних дисциплін в українських школах того
часу – Острозькій, Замойській академіях, а також Львівській і Київській
братських школах, згодом – у Києво-Могилянській академії. Найбільшу
увагу тут приділяли граматиці, риториці, діалектиці. Львівську школу,
зокрема, називали “школою для заняття вільними мистецтвами”1.
Українські гуманісти, так само як італійські чи німецькі, у філологічній
науці і філологічній підготовці вбачали спосіб зв’язку зі своєю давньою
культурною спадщиною. Філологія виховувала також здатність досконалого
володіння словом, що мало неабияке значення в системі гуманістичних
цінностей. До всього долучалась і притаманна українській культурі традиція
шанування Слова як сутності, що пов’язувала людський світ і
божественний2. Загалом філологічна культура була свідченням утвердження
нового мислення в гуманістичних колах України, а також важливою
складовою духовної культури України.
Особливо велике значення надавалося справі захисту, розвитку та
підвищенню значення старослов’янської мови. Вона сприймалась як єдиний
засіб комунікації в православному світі й утворювала собою такий простір
розуміння, де вироблялась органічна православній спільноті система
1
Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури. – К.: Наукова думка,
1966. – С. 131.
2
Горский В.С. Историко-философское истолкование текста. – К.: Наукова думка, 1981.
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цінностей. Вірність старослов’янській мові мислилась як гарантія
самозбереження українського народу й української культури перед загрозою
полонізації та покатоличення, посилення інокультурних впливів.
Старослов’янська мова розумілась також як спільна для всіх слов’янських
народів духовна основа і фактор людської єдності. Володіння нею сприяло
усвідомленню самобутньої цілісності своєї культури, протиставленню себе і
своїх цілей католицьким і протестантським інституціям.
Усвідомленню необхідності піднесення авторитету старослов’янської
мови сприяла діяльність представників культурно-освітнього об’єднання при
дворі князя Костянтина Острозького, видавнича справа Івана Федорова,
філологічна творчість Памва Беринди, Лаврентія Зизанія, Мелетія
Смотрицького. Українські книжники добре володіли методом філологічної
критики тексту, що, безперечно, було ознакою гуманістичної спрямованості
їхньої діяльності. Вони прагнули до буквального розуміння Святого Письма,
старалися зберегти граматично старослов’янську форму слова, тобто
відтворити те тлумачення тексту Біблії, що відповідало православній східній
традиції. Прагнення повернути класичні форми старослов’янській мові
зближувало українських гуманістів із західноєвропейськими вченимифілологами Ренесансу. Практичним наслідком філологічних зусиль
українських гуманістів і свідченням ренесансного погляду на філологічну
науку та її значення в людському житті, стали граматики і лексикони, які
видавалися в XVI-XVII ст. в Україні і за якими навчалися тривалий час не
тільки східні, а й південні слов’яни. Йдеться, передусім, про підручники
Л.Зизанія, П.Беринди і М.Смотрицького, знані в Білорусії, Росії, Болгарії,
Сербії, Македонії, Молдавії1. Вони сприяли науковому нормуванню мови,
враховуючи при цьому кращі досягнення античності та європейської
філологічної науки.
Слід враховувати й ту обставину, що старослов’янська мова була не лише
мовою церковної книжності, а й ефективним способом вираження і передачі
власне національного змісту української культури. Тому не видаються
беззастережними висновки А.Замалєєва, який стверджує, що оскільки
слов’янська книжність послужила дуже обмеженому завданню –
розповсюдженню лише церковної богослужебної літератури, то з самого
початку вона не сприяла освоєнню західноєвропейської культури2.
Головною функцією старослов’янської мови було, передусім, збереження
національної самоідентичності.
Незважаючи на домінуючий вплив старослов’янської мови, в
українському культурному середовищі досить органічно сприймалися також
латинська, польська, гебрайська мови. Яскравим прикладом функціонування
своєрідної мовної поліфонії став створений за сприяння митрополита Петра
Могили Київський колегіум, а згодом – Києво-Могилянська академія.
1
Беринда П. Лексикон славено-российский. – К., 1627; Зизаній Л. Граматіка словенска. –
Вільно, 1590. (Факсим. вид. пам.). – К., 1980; Смотрицкий М. Граматики словенскія правилное
синтагма. – Факсим. изд. 1619 г. – К.: Наукова думка, 1979.
2
Замалеев А.Ф. Восточно-славянские мыслители. Эпоха средневековья. – СПб.: Санкт-Пет.
ун-т, 1998. – С. 216.
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Загалом феномен Києво-Могилянської академії – це яскравий приклад
органічного входження української спільноти до загальнослов’янського і
загальноєвропейського культурного руху. В академії, як і у всіх
західноєвропейських університетах, перевагу надавали латинській мові –
мові тогочасної європейської науки. Знання її вважалося необхідним
критерієм освіченості за європейським зразком. Латиномовної літератури в
бібліотеці академії було найбільше. Виключно латиною читали курси
поетики, риторики, філософії, богослов’я, проводили публічні філософські й
богословські диспути. Латинська мова була частиною способу життя, який
вели українські студенти: цією мовою вони читали, писали, складали орації,
офіційні й дружні послання. Українські студенти навіть у позаурочний час
спілкувались один з одним латиною.
Проте незважаючи на великий авторитет латинської мови, до
буквального переймання латинських взірців в академії справа, як правило, не
доходила. Тут в основному втілювалася ідея тримовності, що була
співзвучною духу Ренесансу. Орієнтація на самостійне критичне осмислення
першоджерел вимагало звернення не лише до латини, а й до грецької,
гебрайської мов. У Європі ця традиція розвивалася гуманістичними
літературними гуртками та академіями (Римська академія Помпоніо Лето,
Платонівська академія у Флоренції та ін.). У XVI ст. у Західній Європі були
засновані тримовні колегіуми при Лувенському університеті, в Оксфорді, у
Франції – ”колеж де Франс“.
Професори Київської академії не лише самі вивчали гебрайську та інші
східні мови, а й усіляко заохочували до цього студентів. Гебрайську мову
добре знали Т.Прокопович, Д.Туптало, С.Тодорський, С.Гогоцький.
Найбільший інтерес до гебрайської мови, як і до орієнталістики загалом,
виявляв Симон Тодорський. Протягом 12 років він студіював гебрайську,
сирійську та інші східні мови в німецьких університетах, виконав величезну
роботу щодо перекладу з німецької на українську мову творів німецьких
пієтистів, започаткував роботу для перекладу і видання Біблії українською
мовою. При цьому він активно застосовував методи філологічно-критичного
тлумачення біблійних текстів (як у свій час італійські та німецькі гуманісти).
На думку В.Нічик, якість перекладів творів пієтистів, здійснених
С.Тодорським, їх широкий розголос в Україні значно мірою зумовлювалися
як високою культурою перекладача і дослідника, набутою під час навчання в
Київській академії, так і наслідком тривалого перебування в закордонних
осередках науки й освіти. Після повернення з Європи С.Тодорський став
першим професором гебраїстики у Києво-Могилянській академії1. Загалом
інтерес до вивчення гебрайської мови був закономірним явищем для
української барокової культури, як, власне, бароковим є феномен
багатомовності культури; він активно розвивався в контексті
започаткованого П.Могилою синтезу духовних надбань Заходу і Сходу.
Звісно, основною мовою викладання в академії була латинська. Латинською
1
Нічик В.М. Перший професор гебраїстики в Києво-Могилянській академії // Філософська
думка. – 2002. – № 3. – С. 87-89.
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мовою писала і навчалась уся Європа. Поза тим, у середовищі академії
активно функціонувала давньоукраїнська мова, що свідчить про дотримання
в академічному середовищі національних традицій.
Принципова настанова Києво-Могилянської академії на багатомовність
(крім названих мов вивчали ще й французьку, німецьку, російську) набуває
особливого значення в контексті формування барокового стилю життя. Вона
слугувала формуванню інтелектуалів, налаштованих на спілкування з
однодумцями в загальноєвропейському контексті1. Києво-Могилянська
академія включалась, таким чином, у процес формування європейської
культурної спільноти. Цьому сприяли також міжособистісні контакти в
рамках єдиної для Європи системи цінностей, інтенсивні комунікативні
зв’язки, творчий діалог європейської та української культурних традицій.
Живий діалог з Заходом, що здійснювався завдяки доброму володінню
європейськими мовами, став способом залучення української людини до
надбань європейської культури і науки. В лекційних курсах, що їх читали в
Києво-Могилянській академії, розвивалися ідеї, багато в чому співзвучні
схоластиці, філософії Відродження, ідеям Реформації і раннього
Просвітництва. Поєднання різних елементів західної та православної
культури доповнювалося усвідомленням потреби в прискореному
інтелектуальному розвитку української нації. Саме ця ознака сприймається
як невід’ємна частина нової культурно-історичної доби – доби бароко. На
думку В.Нічик, завдяки Києво-Могилянській академії Україна виявилася
захопленою в ті події і процеси, що були органічними для барокової епохи.
Саме тому ідеї бароко в Україні розвивалися майже синхронно з Заходом
принаймні без великого запізнення2.

Атмосфера академії формувала вільну особистість, незаангажовану, не
обтяжену комплексом культурної неповноцінності. Освітня концепція КиєвоМогилянської академії сприяла формуванню самостійної, критично мислячої
особистості, здатної для захисту своєї власної гідності, до утвердження своїх
переконань і поглядів. Виховані в гуманістичному дусі інтелектуали робили
велику справу для України – вони прокладали шляхи духовної й інтелектуальної
співпраці з Європою. І в своїх прагненнях та поведінці вони не були обтяжені
(не в останню чергу завдяки високій філологічній підготовці) почуттями
закомплексованості чи національної неповноцінності. Їхня різноманітна
активність й духовна творчість стала свого роду протестом проти духовного
ізоляціонізму й самообмеження.
Значною мірою завдяки філологічним студіям українська культура в XVIXVII ст. стала органічною частиною європейського духовного життя й отримала
перспективу розвиватися і збагачуватися в системі європейських культурних
цінностей. Висока філологічна культура, притаманна українській людині, була
ознакою вільного розвитку особистості, свідченням поширення нового
мислення, показником утвердження в культурному середовищі комунікативного
простору співробітництва й діалогу.
1
Горський В. Філософія в українській культурі. – К.: Центр практичної філософії, 2001. –
С. 122.
2
Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України. – К.: Укр. центр духовної культури,
1997. – С. 57.
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Чмільова С.В. (Черкаси)
ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ НА СЕЛІ:
ФОРМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, НЕДОЛІКИ
(1990-ті роки ХХ ст.)
У статті розглянуто унікальне явище української культури – художню
самодіяльність. Визначено її як важливу сферу творчої активності
сільського мешканця, виявлення його здібностей та задоволення потреб.
Охарактеризовано найбільш поширені форми аматорського мистецтва та
вказано причини, що призвели до певного занепаду любительського руху на
селі в перше десятиліття незалежності України.
В умовах, коли відбуваються кардинальні соціально-політичні зміни,
«переоцінка» цінностей і формування їх нової ієрархії, особливої гостроти та
актуальності набувають проблеми співвідношення праці і відпочинку людей,
науково обґрунтованого підходу щодо організації активного, насиченого
дозвілля.
Проте формування нових соціально-духовних потреб, вироблення нових
критеріїв оцінки явищ культури і мистецтва сьогодні відбуваються на фоні
досить низького рівня загальної культури нашого суспільства, коли дозвілля
інколи зводиться до окремих розважальних заходів або й взагалі набуває
художніх масових форм минулих років.
Ця проблема є особливо гострою для села, де сучасний стан загальної
культури селянина характеризується як низький, пригнічений (хоча вигідно
відрізняється від міського життєвого світогляду). Негативні явища
радянського часу знищували повагу до свого соціального походження, до
сільського взагалі та сільської інтелігенції, яку можна ще спостерігати серед
старшого покоління.
Здобуття незалежності Україною стало поштовхом до відродження
національної духовності. Це насамперед відродження моральних та
естетичних цінностей, втілених у традиційних формах народної творчості.
Реалізації цієї мети, зокрема, сприяє художня самодіяльність, особливість
якої полягає в присвяченні вільного часу улюбленій справі. Зазначена сфера
культури стала об’єктом вивчення в науковій літературі. Г. Єскіна1,
Л. Бойко2, Ю. Ключко3, В. Гайдарнець1, Г. Скляренко2 та ін. відводять
1
Єскіна Г.О. Формування загальнолюдських цінностей аматорів театрального об’єднання //
Українська культура і мистецтво у сучасному державотворчому процесі: стан, проблеми,
перспективи: Тези доп. наук.-практ. конф. / Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв.
– К., 2000. – С. 45.
2
Бойко Л.П. Сімейні клубні об’єднання як осередок етнокультурних традицій // Культура і
самосвідомість: проблеми теорії та завдання практики: Тези наук.-практ. конф. працівників
культури та науковців України (12 грудня 1991 р.) . – К., 1991. – С. 45-46.
3
Ключко Ю.М. Роль дозвільного спілкування у формуванні ціннісних орієнтацій молоді //
Культура України: стан, проблеми, тенденції розвитку: Зб. наук. ст. / Редкол.: В. Г. Чернець,
В. А. Бітаєв, А. П. Обертинська. – К., 1997. – С. 245.
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особливу роль художній самодіяльності у відродженні національної
культури, розглядають способи й засоби активізації та розвитку
аматорського мистецтва.
Окремої уваги заслуговує доробок Л. Марчук3, де йдеться про важливе
значення фольклору в українському мистецтві на сучасному етапі, зокрема
для самопізнання, осягнення неповторності кожного регіону країни.
Науковець звертає увагу на особливості фольклорного виконавства
аматорськими і професійними колективами та вказує на недоліки в їхньої
діяльності.
Використовуючи
результати
опитування
студентів-заочників
спеціалізації «організатор-методист КОР», «педагог сфери дозвілля»
Інституту культури, Н. М. Тарасюк4 досліджує тенденції створення
різноманітних, актуальних за своїм змістом любительських об’єднань на
селі.
Однак, на нашу думку, науковці більше уваги звертають на позитивні
моменти в цій сфері і побічно говорять про певні недоліки. Виходячи з
цього, метою нашого дослідження є: з огляду на обмежену культурну сферу
в сільській місцевості визначити місце художньої самодіяльності в дозвіллі
селянина, охарактеризувати найбільш поширені форми культурного
спілкування та з’ясувати причини певного занепаду любительського руху на
селі в окреслений період.
Як справедливо стверджує Ю.О. Стрельцов5, культурний відпочинок – це
не тільки засіб позбавлення від стомлюваності, а й засіб нейтралізації та
компенсації негативних сторін повсякденного життя, i тут вимагається не
просто відпочинок, а й різноманітні розваги, які повинні мати високий
рівень емоційної насиченості та активності.
Система культосвітньої роботи підмінила обряди псевдо або вигаданими,
призвела до зникнення їх із побуту. З досвіду минулих років відомо: зникає
потреба в обряді – зникає селянська культура. Комуністична ідея зруйнувала
селянство «зсередини» продовжує підточувати свідомість людей уже і в
незалежній Україні. Однак як переконливо свідчить історія, періоди
труднощів у матеріальному й духовному виробництві змінюються періодами
їх піднесення, розквіту, оскільки культурні досягнення не зникають зовсім, а
1
Гайдарнець В.Ф. Фольклорна робота на Київщині по відродженню народних традицій та
обрядів // Культура і самосвідомість: проблеми теорії та завдання практики: Тези наук.-практ.
конф. працівників культури та науковців України (12 грудня 1991 р.). – К., 1991. – С. 107-109.
2
Скляренко Г. До питання про фольклоризм у сучасному українському мистецтві //
Українська народна творчість у поняттях міжнародної термінології (примітив, фольклор,
аматорство, наїв, кітч…). Колективне дослідження / Відп. ред. М. Селівачов. – К.: Музей Івана
Гончара і фірма «Родовід», 1995. – С. 261-264.
3
Марчук Л. До питання ролі й значення регіоналістики та фольклорного виконавства на
сучасному етапі // Посвіт. – 1995. – № 2(19). – С. 12-15.
4
Тарасюк Н.М. Сучасні тенденції розвитку любительських об’єднань у сільській місцевості
// Культурно-просвітня діяльність в сучасних умовах: Тези наук. конф. 25–26 квітня 1994 р.
викладачів та аспірантів культурологічних фак-тів / Ред. кол. Н.О. Запорожець, О. Г. Миронюк,
О. Д. Глушич. – К., 1994. – С. 31-33.
5
Стрельцов Ю.А. Сущность и виды отдыха в клубе / Клубоведение / Под ред.
С.Н. Иконниковой, В.И. Чепелева. – М., 1980. – С. 309-312.
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залишаються в «незнятому вигляді» на наступному етапі розвитку
суспільства1.
Отже, із втратою довіри до традиційних форм організації дозвілля
активізувався пошук нових форм соціальної творчості та самоврядування,
при яких можливо задовольнити потяг особистості до вільного спілкування з
людьми, які мають спільні інтереси, реалізувати бажання зайнятися цікавою,
корисною справою. Особливе значення для організації та спрямування
діяльності у вільний час селянина, реалізації його культурних потреб і
подолання пасивних форм засвоєння духовної культури має розвиток
художньої самодіяльності. Як феноменальне явище сучасної культури
самодіяльність є її необхідним і невід’ємним пластом. Це одна з рис
сукупного багатства суспільства, його характерною особливістю є
найтісніший зв’язок із вільним часом індивіда як часткою його духовного
багатства.
Одним із важливих положень педагогічної науки є твердження про
велику роль творчої діяльності в розвитку особистості. Відомо, що естетична
потреба є джерелом активності особистості, пробуджує до активності її
здібності й сили, спонукає до творчості. В той же час, як зазначає
Л.Н. Столович2, будь-яке специфічне для мистецтва функціональне
значення, опосередковане його естетичною природою, в цьому смислі є
естетичним. Тому можна стверджувати, що художня діяльність у вільний час
сприяє розвиткові творчих сил особистості.
Художній самодіяльності відводиться також важлива роль у відродженні
нації. Це, перш за все, повернення мистецьких традицій, найкращих
фольклорних зразків, народних звичаїв та обрядів. «Історична, багатовікова
культурна і духовна спадщина українського народу містить у собі могутній
духовний потенціал, зберегти й збагатити який – почесний обов’язок усіх,
хто причетний до розбудови Української держави»3. Разом з тим розвиток
культури не зводиться до одного лише засвоєння минулого досвіду.
Найважливішим фактором культурного розвитку є творча діяльність,
спрямована на створення нових матеріальних і духовних цінностей.
Творчість, новаторство, за словами Л. Карпової, роблять можливим прогрес
культури, перехід до вищих ступенів культурного розвитку4.
Протягом тривалого часу складні функції збереження культури та
національної ідентифікації були покладені на фольклор. Така роль

1
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / Примеч. С.С. Аверинцева, С.Г. Бочарова. –
2-е изд. – М.: Наука, 1986; Библер В.С. Культура. Диалог культур. Опыт определения // Вопросы
философии. – 1986. – № 6. – С. 13-42.
2
Столович Л.Н. Жизнь. Творчество. Человек. – М., 1985. – С. 134.
3
Леонова А.О. Сучасні форми співробітництва закладів культури з громадськими
товариствами та асоціаціями // Культура і самосвідомість: проблеми теорії та завдання
практики: Тези наук.-практ. конф. працівників культури та науковців України (12 грудня
1991 р.). – К., 1991. – С. 35.
4
Карпова Л. Сутність і особливості культури як соціального явища // Посвіт. – 1995. – № 1
(18). – С. 8.
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фольклору, на думку Г. Скляренко, в українському мистецтві і сьогодні є
помітною та вагомою, хоча далеко неоднозначною1.
За результатами опитування2, в досліджуваний період фольклорні
ансамблі є однією з найбільш поширених форм художньої самодіяльності.
Як позитивне слід відзначити фактичне поєднання в багатьох випадках
організаційної структури любительського об’єднання та виконавського
колективу. Такий підхід сприяє довголіттю самодіяльних об’єднань. Так, на
Київщині велику популярність у численних прихильників народного
мистецтва здобули фольклорні ансамблі с. Кожухівки Васильківського
району, с. Мигалки і Загальці Бородянського району, с. Морозівка
Баришівського району, с. Витачів Обухівського району, с. Пришивальня
Фастівського району, а також колективи "Червона калина" с. Переяславське
Переяслав-Хмельницького району та "Рокитняночка" Рокитнянського
району. Дещо ширші функції виконує фольклорно-етнографічний ансамбль
"Лянець" с. Кищинці Фастівського району. Його учасники є знавцями і
збирачами старовинних українських пісень. За допомогою старожилів села
вони відродили, зокрема, старовинний народний танець "Лянець", українські
вечорниці, такий цікавий обряд, як українське весілля3.
Важливим резервом стимулювання і розвитку фольклору є особливі
форми художньої самодіяльності, які розвиваються вдома, у сім’ї, за місцем
проживання. Зараз набула розвитку тенденція до створення родинних
фольклорних клубів, що об’єднують одну чи декілька сімей, які проживають
поряд. Саме такі колективи займають друге місце в самодіяльній художній
творчості України (фольклорно-етнографічний ансамбль с. Лудин
Волинської області, танцювальний сімейний ансамбль Іллюків і
Джунджураків с. Віпче Верховинського району Івано-Франківської області4.
Відмітна риса сільської культури – це провідна роль сім'ї в житті людини.
Історія селянства свідчить, що з давніх-давен люди усвідомлювали і визнавали
виключне значення сім'ї в їхньому повсякденному житті. Селянин завжди
тісно пов’язував власне буття зі своїм родоводом. Із покоління в покоління
передавалася любов до землі, праці на ній. Саме з родом людина пов'язувала
такі життєві цінності, що забезпечували її виживання і благополуччя,
життєлюбність, природне, позбавлене насилля середовище існування. Вона
повсякчас відчувала відповідальність перед майбутніми поколіннями і
проявляла повагу до далеких і близьких пращурів
Як стверджує Л.П. Бойко5, селянська сім’я завжди була важливим
мікроосередком етнічних і етнокультурних процесів. Вбираючи в себе
культурну спадщину суспільства, сім’я під впливом культурно-побутових
традицій старшої генерації створює свій культурний осередок, який
позначається на формуванні етнічної самосвідомості, мови, норм поведінки,
1

Скляренко Г. Зазн. праця.
Тарасюк Н.М. Зазн. праця.
Гайдарнець В.Ф. Зазн. праця.
4
Культура і самосвідомість: проблеми теорії та завдання практики: Тези наук.-практ. конф.
працівників культури та науковців України (12 грудня 1991 р.). – К., 1991. – С. 37.
5
Бойко Л.П. Зазн. праця.
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звичаїв, обрядів. Передача і закріплення етнокультурних традицій
здійснюється в процесі соціалізації нового покоління, внаслідок чого воно
продовжує спадкову діяльність.
Аналізуючи соціологічні обстеження населення України, дослідниця
зазначає, що 60% усього обсягу етнокультурної інформації припадає на
сім’ю. Причому роль сім’ї в процесі залучення дітей до етнічних цінностей
старших поколінь особливо значна в період раннього дитинства, коли
проходить процес формування їхньої етнічної caмocвiдомості. В
подальшому, на вищій стадії соціалізації, зростає роль інших каналів
етнокультурної інформації, школи, вузів, палаців культури, засобів масової
інформації.
Головним носієм і передавачем етнокультурної інформації, а також
соціального й історичного досвіду, є люди старшого покоління. У
трипоколінних сім’ях вплив на залучення дітей до історії і культури своєї
національності сильніший, ніж у двопоколінних. Не менш важливим у
процесі передачі етнокультурної інформації є соціально-професійний статус
батьків.
Сімейні клубні об’єднання виступають зберігачами й пропагандистами
фольклору, завдяки своїй самодіяльній природі та колективному характеру
діяльності вони позитивно впливають на розвиток творчої індивідуальності
вcix її членів, а особливо дітей. Виховний потенціал сімейних клубів
зумовлений тривалістю контактів і відносною стабільністю їхніх учасників.
Ці фактори, а також застосування прогресивних народних традицій –
художньо-естетичних, моральних, сімейно-побутових – створюють уci
умови i відкривають простір для всебічного і повноцінного розвитку,
соціального самоствердження та самореалізації особистості.
Однак як свідчить дослідження, нині через катастрофічне зниження рівня
життя більшості населення країни, у тому числі й сільського,
першочерговим завданням життєдіяльності сім'ї стає господарчо-економічна
функція. Це викликає примітивізацію сімейних потреб і цінностей, зведення
функціонування сім'ї до рівня боротьби за елементарне фізичне виживання,
що призводить до деформації процесу виховання молодого покоління.
Як важливий чинник для створення мікроклімату регіону, відродження
національної культури сімейні об’єднання мають знайти своє місце в
діяльності клубних установ, для чого необхідна розробка чіткої державної
програми, у якій знайде відображення це питання.
Не менш популярними є самодіяльні об’єднання, що мають на меті
згуртування, соціальний захист, спільне проведення дозвілля людей літнього
віку. Таким прикладом є клуби „Надвечір’я” в Лубенському районі
Полтавської області (осередки його діють у кожному селі району), „Бабусі”,
що з 1988 р. працює при Ходурківському сільському клубі НовоградВолинського району Житомирської області1 та ін. Це своєрідне вирішення
питання
організації дозвілля літніх людей на селі. Учасники його
1

3.

Забєліна Л. Підсумки підведено – проблеми лишилися // Посвіт. – 1994. – № 1 (15). – С. 2-

446

Україна – культура, матеріальна і духовна

вишивають, співають, грають на народних музичних інструментах,
організовують виставки городини, кулінарні конкурси, вечори довголіття
тощо. Важливим є те, що члени такого клубу – літні люди – отримують
моральну підтримку, допомагаючи один одному у вирішенні різних
життєвих ситуацій.
Опитування культпрацівників1 засвідчило, що в зазначений період вели
активну діяльність такі важливі нині колективи як об’єднання любителів
природи, екологічні формування. Наприклад, клуби любителів птахів
(Черкаси, Чернігів), об’єднання флористів (Запорізька область), кінологів.
Зокрема, з 1988 р. успішно функціонує дитяче любительське об’єднання
„Флорист” Матвіївського сільського будинку культури Вільнянського
району Запорізької області, у практичній діяльності якого органічно
поєдналися два основні напрями: художній і природничо-науковий. Його
члени виготовляють найрізноманітніші композиції з природного матеріалу:
рослин, дерев, камінців, соломи тощо2.
Акцентуючи увагу на розгляді такого суспільно-історичного явища як
художня самодіяльність (у рамках традиції української культури) вважаємо
за необхідне підкреслити те, що вона має тенденцію певної політизації, що,
однак, є цілком закономірним, оскільки клубні колективи є органічною
частиною нашого суспільства. Незалежно від тематичної спрямованості
об’єднань на їх зустрічах почали розглядатися такі питання, як: економічна,
національна політика держави, проблеми освіти, культури тощо. Проте як
свідчить вищезазначене дослідження3, зменшилася частка суспільнополітичних колективів – клубів міжнародників, інтернаціоналістів, клубів
виборців, незважаючи на актуальність та необхідність такого роду
об’єднань.
Вважаємо за необхідне підкреслити той факт, що з проголошенням
незалежності України помітно активізувалася робота у справі національного
відродження всіх національних груп країни, задоволення їхніх культурних
запитів. Із цією метою створено розгорнуту мережу установ культури й
мистецтва. У цих закладах працюють аматорські колективи, які багато
роблять для відродження і популяризації народних свят і обрядів, ігор,
ремесел, характерних для національних меншин. Так, наприклад, на
Закарпатті діють об’єднання любителів фольклору російського – „Красная
калина”, грецького – „Витоки”, клуб німецької національної культури
„Відродження” і клуб національної культури чехів „Богемія”4.
У селах Виноградського району (тут нараховується 15 населених пунктів,
у яких компактно проживає майже 27 відсотків угорців від загальної
кількості населення району) функціонують 17 любительських об’єднань і
клубів за інтересами. Це, зокрема, клуб молодих художників „Веселка”, що
діє при Будинку культури с. Шаланки, любительське об’єднання „Чарівний

1

Тарасюк Н.М. Зазн. праця.
Забєліна Л. Зазн. праця.
Тарасюк Н.М. Зазн. пр.
4
Пергамент Д. Нотатки з республіканського семінару // Посвіт. – 1995. – № 2 (19). – С. 7.
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клубок” – при клубі с. Дівичне, клуб любителів музики „Гармонія" – при
Центрі дозвілля с. Петрово1.
Центри румунської культури створено в с. Біла Церква Рахівського
району та с. Глибокий Потік Тячівського району2.
Поширення художньо-прикладних, фольклорних творів як української,
так і інших націй, представники яких проживають в Україні, має не тільки
виховне значення, а й сприяє збереженню самобутності народної художньотворчої діяльності регіонів країни і навіть окремої місцевості.
Основою відродження регіональних традицій, звичаїв, на думку
Л. Марчук3, мають бути регіональні науково-дослідні центри, які,
передбачаючи всю сукупність явищ культури духовної та матеріальної в
єдиній цілісності, мають здійснювати планомірне, послідовне вивчення
регіону шляхом експедиційної праці. Результати дослідження стануть
золотим фондом для наукового та творчо-виконавського опрацювання.
Важливу роль у самопізнанні як національної спільноти, пізнанні культурної
самобутності, унікальності кожного регіону дослідниця відводить таким
найбільш масовим заходам всеукраїнського масштабу, як фольклорні
фестивалі. Найбільш значимі у Луцьку під назвою «Берегиня», у Підляшші –
«Мельник» та «Пудляска осень», у Харкові – «Толока», Києві – «Роде наш
красний», Рівному – «Коляда». Значення цих фестивалів полягає, передусім,
у тому, що вони сприяють пробудженню національної свідомості в широких
верств населення; показують багатство і розмаїтість культурних традицій
України; самобутність, неповторність у звичаях, традиціях, пісні, танцю,
говірці, народному одязі та вжитковому мистецтві кожного регіону; є
невичерпним джерелом для національного виховання підростаючого
покоління. Фестиваль є одним зі шляхів переборення тяжкого комплексу
національної неповноцінності, меншовартості, й повернення тим самим
національної гідності, самоповаги. Однак крім позитивного, фестивалі стали
виявом посттоталітарної хвороби, коли автентичне фольклорне виконавство
замінюється витвором псевдокультури, до того ж, не існує жодної градації
фольклорних колективів. Натомість Л. Марчук вважає за необхідне
розрізняти колективи за родом їх діяльності: аматорські та професійні; за
змістом їх роботи: ті, які займаються виконавством, прагнучи до
стандартизації виконавського мистецтва, і ті, чия діяльність ґрунтується на
конкретній регіональній чи локальній традиції. Останні вже самі по собі є
творчими лабораторіями.
Аматорські автентичні колективи відображають фольклорний стиль
рідного села, дотримуючись у виконавстві місцевої традиції, таким чином,
вони невіддільні від живого фольклорного джерела, споконвічної традиції
свого села. Однак наявне й інше – почасти брак компетентного керівника,
фахівця-фольклориста, етнографа, котрий би володів знаннями про
1
Сможаник В. Окремі питання розвитку культури національних меншин на Закарпатті //
Посвіт. – 1996. – № 1 (22). – С. 27.
2
Україна в етнонаціональному вимірі: Рекомендований бібліографічний покажчик / Авторуклад. С.М. Остапенко. – К., 2001. – Вип. 4. – С. 74.
3
Марчук Л. Зазн. праця.
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звичаєвість, обрядовість, локальні особливості пісенного стилю, народного
одягу і зумів би відмежувати глибинно традиційне від псевдокультурних
нашарувань радянського періоду.
Колективи, які займаються лише виконавством і прагнуть до
стандартизації мистецтва, як правило, є професійними, хоча й аматорськими.
Виконуючи фольклор, вони ще не виробили чіткої концепції своєї діяльності
або ж ще не відійшли від стереотипів, на які орієнтувалися впродовж
багатьох минулих років. Орієнтуючись на стандарт, а не на конкретну
локальну традицію, свій репертуар черпають із фольклорних збірників або з
репертуару інших колективів, сценарії обрядодійств – із фахових журналів,
не вдаючись до конкретного вивчення і відтворення певного регіонального
стилю. Нерідко вдаються і до обробки фольклорних творів, стилізації на
свій смак. Оскільки еспедиційно-пошуковою та дослідною роботою
займаються мало або не займаються взагалі, то далеко не кожний
представлений глядачеві твір має адресу.
Непоодиноким випадком є процес грубого втручання і спотворення
музичної та стильової першооснови народних пісень, зокрема, виконавцями
естрадних мелодій, які беруться за обробки цих народних пісень, часто
спотворюють не лише форму, стрій, а й зміст цих творів. Заборони чи інші
подібні методи у цих випадках не допоможуть – потрібна копітка виховна
робота з метою бережного i недоторканого ставлення до жанрово-стильової
першооснови народного твору.
Актуальною на сьогодні залишається проблема необхідності поставити
народну творчість на наукову основу. Вона має орієнтуватися не тільки на
виконавську діяльність, а й на ознайомлення з елементами теорії та історії
відповідного виду мистецтва як класичного, так і сучасного; обговорення
назрілих проблем розвитку мистецтва, різних підходів до розкриття задуму
автора тощо. В осередках культурно-дозвіллєвої діяльності мають
поширюватися знання з історії України, обговорюватися внутрішні i
зовнішні проблеми розбудови незалежної України, запровадження ринкових
відносин; питання самопізнання людини, саморегуляції поведінки,
екологічні та інші актуальні проблеми сучасності. Однак для реалізації
зазначених завдань, прогнозування перспектив розвитку народної творчості
необхідне досконале вивчення її глибинних процесів, уміле керування ними,
що, у свою чергу, потребує кваліфікованих спеціалістів. Організація
відпочинку i розваг, використання їх можливостей у збагаченні особистості
інтелектуально, тренуванні кмітливості, винахідливості, розвитку моральних
та естетичних якостей вимагає від керівника відповідних знань i умінь,
високої майстерності. Зокрема, без фахівців-етнографів не можна обійтися
при вирішенні такої проблеми, як забезпечення учасників художньої
самодіяльності сценічними костюмами. Сьогодні ансамблі мають в
основному стилізовані народні костюми, тоді як потрібні костюми справжні
в етнографічному відношенні. А для цього треба постійно шукати в
"бабусиних скринях", кваліфіковано збирати етнографічні відомості
побутування народного вбрання.
Робота щодо збереження й примноження народних традицій вимагає
залучення до цієї важливої справи широкого кола спеціалістів, поєднання
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творчих зусиль викладачів музичних шкіл, учителів мови і літератури
загальноосвітніх закладів, керівників художніх колективів та ін. Однак як
свідчить дослідження, професійних кадрів у галузі культури катастрофічно не
вистачає, особливо в сільській місцевості.
Незважаючи на загостреність певних проблем у сфері художньої
самодіяльності, слід зазначити, що «об’єднання незалежного творчого характеру
створюють сферу соціалізації»1. Якщо метою професійного мистецтва є
збагачення культури новими, видатними зразками, то метою аматорства є
розвиток творчих здібностей людей із різним рівнем обдарування. Таким чином,
воно виконує компенсаторську функцію – задоволення тих духовних потреб
особистості, які не знайшли реалізації в праці, інших видах діяльності, зокрема
потреби в осмисленні та переживанні народної художньої творчості, мистецтва.
Для сільського мешканця художня самодіяльність – це сфера його творчої
активності, де він може виявити свої здібності, задовольнити найрізноманітніші
потреби та інтереси.
Зважаючи на актуальність порушеної проблеми, вважаємо за необхідне
продовжити її дослідження з цілком практичною метою – усунення та уникнення
негативних явищ у культурній галузі села на майбутнє.

Матвієнко Н.М. (Київ)
ВАРІАНТИ «КРИВОГО ТАНЦЮ»:
СПІЛЬНІСТЬ І ВІДМІННОСТІ
У статті розглядається зміст літературних текстів, особливості
музики і хореографії варіантів «Кривого танцю».
Веснянки – вид календарно-обрядової творчості у східних слов’ян,
присвячений приходу весни. У Галичині їх називають гаївками. Веснянки –
хорові пісні з іграми і танцями, в них органічно поєднані слово, рух і
мелодія. У давнину, створюючи веснянки і виконуючи пов’язані з ними
магічні обряди закликання весни, люди намагалися вплинути на природу,
заручитися її підтримкою, щоб мати добрий урожай. З часом веснянки й
обряди втратили магічний зміст і перетворилися на традиційні забави та ігри
молоді. В пізніших веснянках прославлялося кохання, врода, молодість,
висміювалися негативні риси і вчинки людей. Вони стали звичайними
народними ліричними піснями. У деяких виданнях їх так і подають2. І лише
в деяких місцевостях веснянки зберегли свою обрядову функцію.
Український термін «веснянки» застосовується нині як загальний для
позначення
старовинних
обрядових
весняних
ліричних
пісень
східнослов’янських народів.
У вузькому розумінні термін «веснянки» вживається як позначення
«закличок» весни, а у широкому – як назва комплексу весняних пісень, ігор і
1
2

Ключко Ю.М. Зазн. праця.
Напр.: Хрестоматія… – Суми: ОУУВ, 1996. – С. 42.
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хороводів. Найдавніші величальні веснянки, присвячені Великодню, у росіян
відомі під назвою «волочебні пісні». Веснянки-заклички, що складають
основний вид весняних обрядових пісень східних слов’ян, як пишуть
дослідники, трапляються в російських селах не скрізь.
Українські веснянки записували, вивчали і публікували П. Чубинський,
Я. Головацький, Б. Грінченко, В. Гнатюк, І. Манжура, М. Стельмах та багато
інших. Образи й мотиви веснянок використовували у своїй творчості
І. Франко, П. Грабовський, Леся Українка, М. Рильський, А.Малишко тощо1.
Музичні образи веснянок втілювали видатні композитори – М. Лисенко,
М. Леонтович, Я. Степовий, С. Людкевич, В. Верховинець, Л. Ревуцький,
М. Вериківський, П. Козицький, Є. Станкович, Л. Дичко, О. Яковчук тощо.
Гаївки-веснянки. В.Гнатюк визначав гаївки як окремий ряд обрядових
пісень, які втратили обрядовий характер і «прив’язані до часу». Назва
«гаївка» знана й уживана лише в Галичині, вважав дослідник, і вказував на
можливі межі поширення цього слова – «російське Поділля», тобто Східне
Поділля2.
Для позначення гаївок, як роду пісень, паралельно вживалися й інші
назви, які мали вузьке локальне значення: ягівка, гаїлка, гагілка, ягілка,
єгулка, магілка, галуйка, гагалівка, лаголойка, гагівка, гагулка, галагівка,
галагілка, явівка, гоювка тощо.
В окремих місцях, свідчить В.Гнатюк, гаївки називали ще „галями” і
говорили: ”гратися в галі”. Подекуди не кажуть „співати гаївки”, а говорять:
„грати жука” і т.д. Порівняймо останні дві назви цього жанру з колисковими
піснями, які в народі часом також замінюють дієслівними висловами
(„співати кота”).
В.Гнатюк схиляється до думки, що слово „гаївка” походить від слова
„гай”, де влаштовувалися весняні дійства, ігрища. Гаївка – найпопулярніша і
найбільш зрозуміла назва, яку добре знали і широко вживали в Галичині.
О.Партицький дотримувався іншої позиції і заперечував походження
назви «гаївка» від слова „гай”, бо в такому разі, вважав він, народ розумів би
цю назву і не допускав перекручень. О.Партицький знаходить в індійському
фольклорі весняне свято, яке має назву „голі” або „гулі”, від яких нібито й
виник термін „гаївка”.
В.Гнатюк виступає проти індійського походження назви „гаївка” і
спростовує цю етимологію такою аргументацією:
1) О.Партицький не пояснює, як же зі слова „голі” постало, виникло
слово „гаївка”;
2) О.Партицький забуває, що й слово „гай” не всюди зрозуміле, бо „є
околиці, в яких гаїв не було ніколи, тому й термін для них не був
потрібний”;
3) народ любить не раз перекручувати навіть найпростіші слова
(порівняймо: „говорити” і „вогорити”);
4) перекручення слова не вказує ще на його чуже походження.
1
Круть Ю.З. Веснянки // Українська літературна енциклопедія. – К.: Гол. ред. Української
радянської енциклопедії, 1988. – Т. 1. – С. 300.
2
Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість. – К.: Наук. думка, 1966. – 247 с.
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Галицькі гаївки відомі в Україні під назвою „веснянки”. Але між
веснянками і гаївками В.Гнатюк встановлює принципові відмінності:
1) „…не кожну веснянку можна зачислити до гаївок, хоч кожна гаївка є
веснянкою”1;
2) термін „веснянка” обіймає ширший цикл пісень, „гаївка» – вужчий;
3) веснянку співають в Україні цілу весну, „гаївку в Галичині – ... лише
на Великдень”;
4) гаївки співають у Галичині виключно «в часі» великодних свят на
цвинтарі коло церкви, хоча існують свідчення, що гаївки співали також
перед Великоднем і після Великодня;
5) гаївки нечисленні щодо кількості, але визначні за своїм складом,
змістом і мелодіями2.
Перші гаївки було надруковано у Галичині в 1833 р. у збірнику Вацлава
Залєського (5 гаївок – дві польські і три українські), у 1837 р. – у „Русальці
Дністровій” і т.д. Започаткована традиція видруку і вивчення гаївок триває й
нині.
Галицькі весняні пісні досить різноманітні. Однією із спільних рис їх
було те, що співаючи цих пісень, молодь водила коло. Один гурт завершував
пісню, а десь в іншому кінці села другий гурт починав співати іншу весняну
пісню. Так хори немовби перегукувались, створюючи цікаві фонічні ефекти.
„Кривий танець” як гаївка. В гаївках відбивається радість з приводу
приходу весни, молодість, життя, його оновлення. В них стверджується ідея
вічного руху всього живого в природі, нескінченності змін, які несе з собою
весна, пробудження рослин і людини. Ось чому в гаївках панують
веселощі...
Зміст гаївок складають натяки, ущипливі жарти стосовно хлопців, а
деколи й навпаки – до людей похилого віку чи до тих, хто має «уємні»
прикмети3. Як пише В. Гнатюк „не брак, одначе, в них також історичних та
міфологічних останків”4.
Гаївки – пісні молодіжні і за деяким винятком в окремих місцях майже
всі – дівчачі. Подекуди гаївки відповідають хлоп’ячим маршовим пісням, бо
співають їх у ході, якщо тільки на перешкоді їм не стають спеціальні ігри.
Хлопці гаївок не співають, бавляться окремо або стоять, спостерігаючи,
прислуховуються. Лише спровоковані дівочими жартами на свою адресу,
вони відповідають деколи співам або тимчасово переривають цю дівочу
забаву. За Кольбергом, великодні забави хлопців – безпісенні.
В. Гнатюк (а після нього до останнього часу й інші) поділяють гаївки на
два прошарки: гаївки з окремими іграми (це твори старші за походженням і
менші числом) і гаївки без ігор (молодші за походженням, зате значно
чисельніші). І ті й інші виконуються в русі, ходою.
Співаючи гаївки, дівчата утворюють коло, йдуть колом або як кажуть: а)
йдуть „в колесо” чи б) йдуть у „криве колесо” (дуже витягнутий еліпс). І
1

Там само. – С. 135.
Там само.
Там само.
4
Там само.
2
3
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«колесо» і „криве колесо” (еліпс) не стоять на однім місці, а пересуваються,
причому, в „кривому колесі” (еліпсі) ходять швидше, ніж у простому
„колесі”.
Ускладнюючи ці дві елементарні композиції, співаючи, дівчата можуть
ходити не тільки в „колесо” (коло) або „криве колесо” (еліпс), а й іти в т.зв.
„кривий танець” (форма кривої лінії, що безперервно змінюється й утворює
зигзаги, схожі за конфігурацією на підкову. „Підкови” змінюють одна одну й
утворюють цікаві візерунки вже певного мистецького ґатунку, котрі
виявляються значно складнішими і для виконання, і для сприйняття, ніж
просте „колесо” чи „криве колесо” (еліпс).
Як відомо, хороводи, танці зі співом притаманні синкретичним
культурам більшості народів світу, і за своїм походженням вони мали
ритуально-магічний характер. Співаючі намагались утворити коло навколо
однієї певної точки (предмета поклоніння, об’єкта замовляння і т.д.).
Звичайно, всі гаївки втратили своє первісне призначення, але ми бачимо, що
їх ігрові різновиди мають одну спільну характерну рису, ознаку – рух по
колу, еліпсу або зигзагами.
Кривизна кола („колеса”) виступає своєрідним диференціалом
внутріжанрового поділу гаївок, будучи інваріантною величиною в
організації руху під час співу. „Колесо”(коло) має бути схожим на весняне
сонце. Відхилення від цієї усталеної моделі руху (коло неправильної форми)
відповідно отримує назву „криве колесо”, що закріплюється в еталонах руху
по еліпсу. Якщо ж форма кривизни руху ускладнюється, виходить далеко за
межі простого прискореного пересування по приплюснутому колу (еліпсу) і
характеризується більш складними рухомими побудовами, то вона вже
набуває статуту танцю й отримує спеціальну назву „кривий танець”. Отже,
„кривий танець” – це узагальнена назва окремого виду, жанру, типу гаївок з
ускладненою танцювальною композицією. Всі „криві танці” – гаївки, але не
всі гаївки – „криві танці”. О.Дей пише, що переважна більшість календарнообрядових танців одержали назву від образів та змісту пісень і дуже рідко
від танцю – „Кривий танець”1. „Кривим танцем” майже завжди відкривали
весняне свято. „Кривий танець” серед інших виділявся емоційною силою і
художнім відображенням весняних процесів у природі. „Кривий танець”
виступає символом, своєрідним „перпетуум мобіле”, відбиттям сонячного
кругообігу відновлення життя навесні після зимового заціпеніння. „Кривий
танець” своїм хороводним рухом не тільки ілюструє нескінченність і
безперервність змін у природі, а й у поєднанні з хоровим звучанням створює
реальний художній образ природної кінетики. Образна система „Кривого
танцю” зазнала б помітних втрат, якщо:
а) „Кривий танець” був би тільки піснею: унісонне виконання
потребувало б або хорового урізноманітнення, або простого руху, котрий без
співу був би примітивним;
б) „Кривий танець” виконувався б тільки хореографічно: мовчазне
пересування, звичайно, концентрувало б на собі увагу присутніх, але така
1

Дей О. Народнопісенні жанри. – К.: Музична Україна, 1983. – С. 93.
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недоповнена співом концентрація уваги демонструвала б сам рух як
утаємничений і незрозумілий, пустий і навіть примітивний.
Тільки у поєднанні вокально-хорового, словесного і рухомісного
початків дає повноцінний художній образ у „Кривому танці”. Про це
свідчать не поодинокі обробки „Кривого танцю” для хору, де і в яких брак
хореографічної динаміки обов’язково має компенсуватися хоровими
засобами. Наприклад, обробка „Кривого танцю” для академічного хору
О.Яковчука – яскраве тому підтвердження1. Та повернемось, одначе, до
історії публікацій „Кривого танцю”.
Гаївку „Кривий танець” вперше було надруковано в числі 16 творів у
1839 р. у збірці Ж.Паулі „Пісні люду руського в Галичині”. У 1878 р. у
третьому томі збірки Я. Головацького „Народні пісні Галицької і Угорської
Русі” та у 1882 р. у збірці Кольберга ми також зустрічаємо „Кривий танець”2.
Публікується „Кривий танець” і в інших виданнях ХІХ–ХХ ст.
Але ще за часів В.М.Гнатюка (1871-1926) існувала думка про те, що
„гаївки дуже скоро забуваються між народом ... і тепер грають гаївок лише в
перший день Великодня, ... народ звертає свою поетичну творчість на інші
поля, нових гаївок не творить, а старі перекручує, забуває і перестає
співати... ще й тепер священники, особливо молодші, забороняють грати
гаївок у великий піст ..., бо, мовляв, тепер час смутитися, а не веселитися”3.
У наш час Галичина залишається досить багатою на пісні цього жанру. За
оцінкою окремих дослідників, „якби хтось виявив бажання зібрати і
опублікувати їх більш-менш вичерпно, то такий збірник міг би нараховувати
не менше 500 пісенних одиниць”4. Про серйозність і обґрунтованість цього
твердження свідчить і сам факт публікації 75 гаївок, третини з числа
зібраних М. Мишаничем.
Сучасні збирачі галицьких гаївок поділяють їх на три групи. Першу з них
становлять гаївки-ігри: в них певними діями (рухами, кроками, мімікою та
жестами) зображується усе те, про що співається у даний момент, тобто
ілюструє перебіг сюжету. Другу, численнішу групу, складають гаївкихороводи. Співають їх, тримаючись за руки і ходячи в колі або в „кривому
танці”. Тут панують любовні мотиви, що і не дивно, бо ж гаївки – то справи
молодіжні. Третю групу утворюють гаївки-дотинки (гаївки-жарти). Вони, як
правило, не в’яжуться з якимись конкретними діями чи танцями, але
неодмінно присутні при весняних забавах, додаючи їм життя і настрою5. За
таким поділом „Кривий танець” відноситься до розряду „Гаївки-хороводи”.
Записувачі гаївок вказують на розбіжності в різних місцевостях
Галичини, що торкаються майже всіх сторін гаївкової традиції:
а) у назвах (гаївку називають „перепілонькою”, „жучком”) тощо;

1
Пісні з Поділля. Українські народні пісні / Фольклорні записи та упоряд. О.Яковчука. – К.:
Музична Україна, 1989. – С. 11.
2
Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість. – К.: Наук. думка, 1966. – С. 141-143.
3
Там само. – С. 139.
4
Гаївки / Зібрав та упорядкував М.В.Мишанич. – Львів: Гердан, 1991. – С. 5.
5
Там само.
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б) у складі учасників: тільки дівчата – хлопці і дівчата – хлопці та молоді
подружні пари – усі бажаючі без обмежень;
в) у репертуарі: певна частина гаївкових сюжетів у кожному регіоні своя,
не знана у сусідніх регіонах (чи навіть селах), а сюжетів, рівномірно
поширених на всій території Галичини, не назбирається і двох десятків;
г) у наявності самої традиції: деякі села весняних обрядів взагалі не
знають;
д) у способах виконання: одну й ту ж гаївку в одних селах водять у колі, в
інших розігрують за сюжетом, а подекуди тільки співають1.
Географія „Кривого танцю”. Кожен регіон, територія, місцевість має
свій веснянковий репертуар і традиції його виконання. Проте небагато
однакових веснянок побутує якщо не по всій території України, то в ряді її
регіонів. До їх числа належить і „Кривий танець”, який відкриває список
найбільш популярних веснянок („Подоляночка”, „Воротар”, „Вербовая
дощечка”, „Просо”, „Кострубонько”, „Нелюб” та ін.)2.
„Кривий танець” виник у далекому минулому в якомусь одному осередку
і згодом поширився по Україні. У різних місцях „Кривий танець” піддавався
різним змінам – літературно-текстуальним, музичним, хореографічним.
Внаслідок цих змін з’являлися досить віддалені один від одного варіанти, у
яких спільними залишились або тільки сюжетні мотиви у поетичному тексті
чи схожа інтонатика, або подібні ритми і споріднені рухи. Інколи спільності
спостерігалися лише у початкових строфах, а далі сюжетні лінії
розходилися. Траплялося, що розвиток фабули йшов у бік іншої веснянки.
Словом, „Кривий танець” – багатоваріантний хоровод, розповсюджений по
всій Україні3.
В.Гнатюк вказує на конкретні географічні пункти запису „Кривого
танцю” у Галичині4. Записувач і упорядник збірки гаївок М.Мишанич фіксує
„Кривий танець” у 70–80-х роках ХХ ст. у Тернопільській та ІваноФранківській областях і подає зразок „Кривого танцю”, записаного в селі
Селець Сокальського району Львівської області5.
Згадується „Кривий танець” і серед пісень Антоніни Голентюк (у
фольклорних записах Т.П.Олещук є ноти й текст „Кривого танцю”).
В. Дубравін у числі пісень, записаних на Сумщині (с.Грем'ячка Ямпільського
району), вказує й на „Кривий танець”6. Марко Вовчок та Опанас Маркович
подають „Криві танці”, записані у повітах: Бердичівському (Житомирщина),
Радомишльському (Західне Поділля), Остерському (Чернігівщина),
Золотоніському (Черкащина), Лубенському (Полтавщина) та інших місцях7.
О.Яковчук записує „Кривий танець” у Чемеровецькому районі Хмельницької
1

Там само.
Історія української музики в шести томах. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 1. – С. 22.
3
Там само.
4
Там само. – С. 140.
5
Гаївки / Зібрав та упорядкував М.В.Мишанич. – Львів: Гердан, 1991. – С. 37.
6
Пісні Сумщини. Українські народні пісні. Пісенник / Фольклорні записи В.В. Дубравіна. –
К.: Музична Україна, 1989. – С. 153-154.
7
Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. – К.: Наук. думка, 1983. – С. 474,
514.
2
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області1. Подільський варіант „Кривого танцю” представляє і С. Руданський
і т.д.2 Я подаю „Кривий танець” з Хмельниччини у запису Тетяни Шевчук
тощо3.
Територіальна належність (побутування) „Кривого танцю” визначає і
його віднесеність чи то до гаївок, чи то до веснянок. В Галичині та на інших
територіях Західної України (про що вже йшлося) „Кривий танець”
відноситься до гаївок; на Сході, Півночі і Центрі України „Кривий танець”
вважається веснянкою. Веснянки – єдиний вид народних пісень, виконання
яких під час Великого посту вважається можливим, допустимим.
Варіанти назв „Кривого танцю”. „Кривий танець”, як одна з назв
хороводних веснянок виступає інваріантом по відношенню до інших
найменувань пісень цього номену. Для зручності користування розмістимо
назви цих веснянок в алфавітному порядку: „А ми кривого танцю йдем”; „А
в кривого танця”; „А в кривого танцю”; „Да в кривого танка”; „Да в кривого
танця”; „Кривий танець”; „Кривий танок”; „Ми кривого танцю йдемо”; „Ой
кривого танцю та не виведем кінця”; „У кривого танця”; „Що в кривого
танця”; „Я в кривого танця та не виведу кінця” та інші.
Як бачимо, інваріантний номен „Кривий танець” („Кривий танок”)
кількісно складає половину величини суми всіх назв аналізованих творів. Це
однозначно може означати тільки той факт, що номінативний зміст, точніше,
зміст номена (назви) „Кривий танець” міцно утвердився серед варіантів. А
якщо до цього додати, що в усіх назвах варіантів означених веснянок
присутній номен „Кривий танець”, то можна зробити висновок, що уже в
одних назвах творів цього жанрово-тематичного гнізда наявна велика міра
спільності насамперед змістовно-тематичної. Центральне поняття кожної
назви кожного варіанта твору („Кривий танець”) об’єднує всю групу пісень
(у назвах яких трапляється це словосполучення, точніше номен, поняття) у
певну тематичну, а потім і жанрово-тематичну спільність. Справа в тому, що
в номені „Кривий танець” закладено не тільки логічний зміст, а й образ
танцю, точніше хороводної пісні. Номен є носієм образно-понятійного
змісту.
Варіанти назв усіх „Кривих танців”, як правило, формуються на основі
перших слів (рядків) літературних текстів цих хороводних пісень. Фактично
перші фрази виносять у назви кожного твору. За наявністю номена „Кривий
танець” у літературних текстах хороводних пісень вони формуються у
варіанти твору, кожен з яких умовно нарікається „кривим танцем”. Саме за
цією ознакою („кривий”, а не інший „танець”) фольклористи і групують
варіанти, записавши, скажімо „Кривий танець” під назвою „У кривого
танця”. Марко Вовчок і Панас Маркович порівнюють зафіксоване з
варіантами, записаними у Зоріана Доленги-Ходаковського, Паулі, Гоголя,
Шейковського, Рубця. А записані Марком Вовчком і Панасом Марковичем
1
Пісні з Поділля. Українські народні пісні / Фольклорні записи та упоряд. О.Яковчука. – К.:
Музична Україна, 1989. – С. 11-12.
2
Народні пісні в записах Степана Руданського. – К.: Музична Україна, 1972. – С. 77-78.
3
Матвієнко Н. Ой виорю ниву широкую / Передм. Р.Дідули; Відп. ред. І.Пошивайло. – К.:
УЦНК «Музей Івана Гончара», 2003. – С. 310.
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веснянки під назвою „Да в кривого танця” порівнюються з варіантами,
занотованими Гоголем, Костомаровим, Руданським та поданими в інших
виданнях1.
Варіантами назв „Кривого танцю” називають твори, котрі не тільки
візуально і фонічно імітують нескінченний рух у природі, що оживає після
зимової сплячки, а й втілюють упорядкованість цього руху. Ось чому
частина фольклористів фіксувала не тільки слова і мелодію „Кривого
танцю”, а й його хореографію (Верховинець, Марко Вовчок і О.Маркович,
Бойко та ін.).
Отже, свою назву всі криві танці отримали через колоподібні лінії
ведення „ключа”, що нагадує підкову, еліпс, напівколо тощо.
Сюжетика „Кривих танців”. Обрядові пісні зустрічі весни сюжетні і
багаті на художні образи. Значна частина їх генетично пов’язана з
стародавніми уявленнями людей про боротьбу двох протилежних сил –
теплого і холодного періоду року. Фіксуючи в природі фактично дві стихії –
холод і тепло, людина поділяла рік власне на дві, а не на чотири частини:
весна була початком літа, а осінь – початком зими. Весна асоціювалась з
початком життя, а зима – зі смертю. Ця особливість художнього
світосприймання обумовлювала явище очікування весни після тривалих
холодів і заклик весни, який починався в деяких місцевостях з першого
березня. За первісними віруваннями весну приносили птахи з вирію, теплих
країв. Тому навесні, дев’ятого березня відбувався обряд зустрічі
жайворонків. І закликання весни і її зустріч супроводжувалися не тільки
словесними засобами, а й танцями і співом. Саме тому веснянки – це
здебільшого хорові пісні, у яких поєднувалися слово, рух і мелодія співу.
„Кривий танець” у цьому відношенні виступає класичним зразком.
„Кривий танець” відбивав собою пошук прийдешньої з весною гармонії
буття. Рух по колу у хороводі уособлював собою ідеал життя, яке дається
теплом від сонця, а зигзагоподібні рухи – прагнення до нього, пошук
гармонії у сонячному колі. Ось чому всі „Криві танці” починаються словами
(у варіантах, звичайно): „ Ми кривого танцю йдемо. Єму кінця не знайдемо”
і т.д. Цей весняний зачин означає пошук кінця очікуваного перехідного
періоду (переходу) від холоду до тепла. У варіантах „Кривого танцю” мотив
пошуку, яким розпочинається ця веснянка, набуває різних відтінків.
Наступним мотивом виступає жорстко детермінований мотив необхідності
знаходження того „кінця”. Цією імперативною вимогою, власне, і
закінчується інваріантна частина словесних текстів усіх „Кривих танців”. У
подальшому спостерігається процес сюжетної диференціації. В одних
„Кривих танцях” („треба його (танець) вести, як віночок плести”) вказується

1

514.

Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. – К.: Наук. думка, 1983. – С. 474,
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на шляхи розв’язання проблеми1, а далі розгортається мотив вінка і твір
закінчується втручанням матері у стосунки дівчини з коханим2 тощо.
В інших хороводних „Кривого танцю” після традиційного початку йдуть
слова „Ой вгору, то в долину, Ой то в рожу, то в калину”, які, можливо,
відбивають уявлення про дисгармонію, нерівномірність і неодночасність
приходу весни в природі3. В декотрих текстах під впливом фрази „та не
виведу кінця” з’являються ряди асоціацій: „веду коня” – „кінь льон топче” –
„воробей скаче” і далі йде діалог про жіночу долю: „Що дівочкам та уся
воля, Молодичкам та нема волі...”4 Окремі тексти „Кривих танців”
закінчуються звертанням дівчат до зозулі-провісниці, котра „Ти тоді нам
закувала, Як панщина дякувала”5.
Мотив традиційних суперечок між дівчатами і хлопцями, демонстрація
дівочих переваг, дошкульні закиди парубкам можуть виявлятися і через
образ вулиці, котру „Парубки істоптали Великими та й ножищами ...
Подертими постолищами”. При цьому образи самих же дівчат
ідеалізуються6. Дратовки виявляють себе через мотив каші, яку зварила
дівчина, та діалогу („І з чим тая каша? – З собачою лапою. – Кому її їсти? –
Паробкам. А на парубочках короста, А на дівочках віночки ...)7.
У кривому танці, записаному з голосу Антоніни Голентюк, проводиться
високопоетична паралель між плинністю води («А вода по каменю, Та вода
на білому Стиха йде, стиха йде») і спливанням життя заміжньої жінки у
чужому родинному оточенні8.
Сюжет деяких „Кривих танців” розпадається на декілька самостійних
фабул: вічне відродження („Корч Квасолі, а два бобу Відродилося від роду);
втрата матусі і тяжке життя сироти-доньки („Ой якби я маму мала ... Таку,
мамо, розкіш мала: Пізно лягла, рано встала); кохання («Не той милий, що
любила»)9.
У цілому гнізді «Кривих танців», записаних Марком Вовчком і Опанасом
Марковичем, диференціація сюжетів поглиблюється. Окрім мотиву
весняного вінка, який ненькою було віддано нелюбу („Да коли б же я знала,
Я б його розірвала, Під ніжки стоптала”)10, з’являється мотив уміння „вести
1
Верховинець В. Весняночка. Ігри з піснями для дітей дошкільного віку та молодших
школярів. Частина друга. – К.: Музична Україна, 1971. – С. 71-74.
2
Матвієнко Н. Ой виорю ниву широкую / Передм. Р.Дідули; Відп. ред. І.Пошивайло. – К.:
УЦНК «Музей Івана Гончара», 2003. – С. 310.
3
Українська народна поетична творчість. – К.: Рад. шк., 1957. – Т. 1.
4
Пісні Сумщини. Українські народні пісні. Пісенник / Фольклорні записи В.В. Дубравіна. –
К.: Музична Україна, 1989. – С. 153-154.
5
Гаївки / Зібрав та упорядкував М.В.Мишанич. – Львів: Гердан, 1991. – С. 37.
6
Народні пісні в записах Степана Руданського. – К.: Музична Україна, 1972. – С. 77-78.
7
Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. – К.: Наук. думка, 1983. – С. 6769.
8
Українські народні пісні з голосу Антоніни Голентюк. Пісенник. – К.: Музична Україна,
1991. – С. 125-126.
9
Пісні з Поділля. Українські народні пісні / Фольклорні записи та упоряд.О.Яковчука. – К.:
Музична Україна, 1989. – С. 11-12.
10
Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. – К.: Наук. думка, 1983. – С. 6769.
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вінка” (танцю), що обумовлено мрію про перехід у вищий страт („Да коли б
я вивела, Да б я пані була”).
Поряд з мотивом приниження парубоцтва („А на хлопцях плаття, Все міх
та ряднина, Зверху шапшурина”), культивується ідея жіночої бережливості і
охайності („Грайте, дівочки, грайте, Пилу не збивайте, Плаття не каляйте”)1.
У сюжетах окремих „Кривих танців” можна знайти навіть вказівки на
певний час їх можливого утворення („На дівочках плаття біленьке, Як папір
тоненьке”)2. Деякі зразки містять у собі невдоволення закінченням весняного
дійства: сум, втрати, пов’язані з кінцем танцю („Ой хоть виведу конець, Да
утеряю танець”)3. Виявляється, процес – важливіше кінцевого результату.
Прослідкуємо за розвитком чотирьох фабул, які складають сюжет веснянки
(гаївки) „Ми кривого танцю йдемо” у запису О.Яковчука4.
Перша строфа відбиває потужну енергетику руху з елементом
негативізму, що стимулює активність. Відсутність позитивного результату
(«Ми кривого танцю йдемо, Кінця йому не знайдемо») може означати (або
означає) не стільки безрезультатність пошуку, скільки потребу в його
продовженні, оскільки танець за композицією незвичайний своєю плинністю
у русі і безкінечний у часі. Отже, зміст першого дворяддя тексту гаївки
зводиться до намагань учасниць знайти кінець танцю, тобто знайти край
нескінченності і кінець безконечності. Друга і третя строфи, здається,
пов’язуються тільки з традиційним вінкоплетінням. Та це лише
зовнішньоповерховий зміст сюжетного зрушення. Насправді ж цей
сюжетний момент має більш складний зміст. Розуміючи безперспективність
усього починання, колективний розум учасниць, апелюючи до окремої
особи, намагається перекласти на неї ініціативу в пошуку: («А хто хоче
кінець вести, Треба йому вінець сплести»). Вінець виступає тут своєрідною
нагородою за сміливість і компенсацією за можливі втрати через
нереальність позитивного результату. Чому саме? Та тому, що бути ведучою
у такому непростому для непідготовленої особи танці нелегко. Недарма ж на
Волині ведучу у «Кривому танці» називали «Царівною», а на Поділлі –
«Веденим». Ця справа важка, бо окремих «репетицій» для «Кривого танцю»
взимку або напровесні, наскільки відомо, не проводилось, інакше вони були
б зафіксовані фольклористами. По-друге, «Кривий танець» виконувався
сезонно, тобто тільки в обмежений період часу («раз на рік»), і річний
інтервал між «сезонами» його виконання був достатнім для забування. Тому
ведуча повинна була мати доволі великий комплекс спеціальних здібностей:
розвинене просторове мислення, оперативне бачення поля руху, чіткі
уявлення про переміщення на площині, виключну моторну пам’ять, стійку
увагу, уміння координувати рухи, диференціювати і синтезувати їх зі співом
тощо. Тим то її й нагороджують як кращу з кращих, особливо за лідерську

1

Там само. – С. 68.
Там само. – С. 67.
Там само. – С. 68.
4
Пісні з Поділля. Українські народні пісні / Фольклорні записи та упоряд. О.Яковчука. – К.:
Музична Україна, 1989. – С. 11-12.
2
3
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здатність «вести» танець. Тільки методом проб і помилок «Царівна»
набувала свого досвіду, іншого шляху просто не було.
Отже, перша фабула завершується традиційно – мотивом вінка. Четверта
і п’ята строфа відбивають ідею вічного відновлення життя, тому друга
фабула формується за асоціацією з «барвіночком», «Василечком» і
стверджує мотив відродження природи («Корч квасолі, а два бобу,
Відродилися від роду»). Відомо ж, що квасоля і біб – символ продовження
роду.
Третя фабула, здається, ніби не пов’язується з попередньою і своїм
змістом має: уявний діалог між сиротою і її навічно відсутньою матір’ю та
показ тотожності жіночих доль матері і донькі («Таку, мамо, розкіш мала,
Пізно лягла, рано встала»). Дочка, виявляється, ще змалечку втратила свою
матір («Ой якби я маму мала»). Звернімо увагу на глибоко приховану
контрастну паралель між відродженням у природі, і відсутністю або
спотворенням його у людському житті («Не той милий, що любила»).
Четверта фабула, якою завершується твір, – це сон сироти, у якому і
тільки в якому, а не наяву, вона зустрічається зі своїм милим («Сама сіла,
підперлася. Заплакала, обтерлася»).
Таким чином, ми бачимо, що закладена ще у перший строфі антиномія
(«йдемо» – «не знайдемо») таки знаходить своє подальше розгортання у
протиставленні крупних блоків фабули – веснянково-святкових і
драматичних соціально-побутових.
Отже, сюжетика «Кривих танців» контрастна, суперечливо антиподна,
бінарна. З одного боку в інваріантних складових змісту сюжетів втілюється
ідея пошуку гармонії, а з другого – у варіативних частинах, як
альтернативних основним, складаються багатоелементні побудови з різних
мотивних структур – від філософських до соціально-побутових, ліричних,
комедійних.
Хореографія «Кривого танцю. Видатний український фольклорист,
композитор, педагог і балейтместер Василь Верховинець подає записи
«Кривого танцю» у двох варіантах. У першому варіанті дається опис
веснянкового дівочого хороводу, який водили в селі Шпичинці колишнього
Сквирського повіту на Київщині. Другий варіант описує хоровод за
відомостями, одержаними Василем Верховинцем від режисера «Жіночого
хорового ансамблю» («Жінхорансу») Е.І. Долі-Верховинець – саме так, як
«Кривий танок» виконувався у «Жінхорансі»1. Дівчата йдуть звичайним
кроком і співають хороводну пісню «Кривий танок». Варіанти адаптуються
для дітей самим автором.
Перший варіант.
Дійові особи: Ведуча-дівчинка. Перша мала дитина (1). Друга мала
дитина (2). Третя мала дитина (3).
Реквізит: Різнокольорові хусточки для всіх дітей.

1
Верховинець В. Весняночка. Ігри з піснями для дітей дошкільного віку та молодших
школярів. Частина друга. – К.: Музична Україна, 1971. – С. 68, 71.
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Опис хороводу.
Діти утворюють замкнене коло. В кутах уявного трикутника сидять малі
діти на постелених хустинах. Ось гурт заводить пісню «Кривий танок»:
А в кривого танця, Та не виведу кінця.
Треба його та виводити, Ладу йому та находити.
Рухаючись під спів веснянки за Ведучою, діти тримаються не за руки,
подають одне одному різноколірні хусточки: від цього «Кривий танок»
збільшується і виглядає
дуже мальовничо (рис. 1).
Після слів «ладу йому
не знаходити» Ведучий
розриває біля себе коло і
веде учасників гри такою
дорогою: спочатку перед
Першою дитиною, тоді
поза Другою дитиною,
потім перед Третьою дитиною, а далі звертає до Другої дитини і десь за ним
подає хусточку (руку з хусточкою своєму колишньому сусідові). Так коло
перетворилося на фігуру, що своїм виглядом нагадує велику підкову (рис. 2).
Учасники співають веснянку і кружляють між першою, другою, третьою
дитиною досхочу1.
Другий варіант.
Дійові особи: Ведуча-дівчинка. Перша дівчинка (1). Друга дівчинка (2).
Третя дівчинка (3). Четверта дівчинка (4).
Реквізит: Різноколірні хусточки для всіх дітей.
Опис хороводу.
Діти виступають одне за одним у замкненому колі, з’єднавшись між
собою різноколірними трикутними хусточками так, щоб кожна наступна
дитина тримала в руці протилежний кінець хустки попередньої дитини. Під
спів веснянки всі ходять звичайним кроком або зальотним рухом, – по
одному кроку на кожен склад пісні (шість кроків на такт у розмірі ¾).
Для кращої орієнтації на підлозі (на землі), немов по кутах трикутника,
позначаються три місця: 1-2-3 (рис. 3). Згодом, коли
діти добре навчаться водити „Кривий танок”, потреби в
таких позначках не буде.
На заздалегідь умовлених словах пісні Перша
дівчинка відпускає хусточку попередньої дитини і веде
рядочок до місця 1. Тут Перша дівчинка залишається, а
Друга, відпустивши її хусточку, обходить свою
товаришку спереду і веде рядочок до місця 2, де
залишається сама. Далі рух продовжує Третя дівчинка.
Вона обходить Другу ззаду і, коли рядочок наблизиться до місця 3,
залишається на ньому, а Четверта дівчинка, обійшовши Третю спереду, веде
1
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рядочок до місця 2. Там вона обходить ззаду Другу дівчинку і завертає до
Першої, щоб обійти її спереду. Десь по дорозі Четверта дівчинка доганяє
останню дитину з рядочка, береться вільною рукою
за її хусточку і, таким чином, залишається
нескінченна лінія, що своїм виглядом нагадує
підкову (рис. 4).
Через деякий час Четверта дівчинка на
заздалегідь умовлених словах пісні відпускає
хустиночку попередньої дитини і веде рядочок таким
шляхом, щоб знову утворилося коло.
Дівчатка, які стоять на місцях 1-2-3 по черзі
вливатимуться в рядочок, коли до кожної з них наблизиться кінець
розірваної підкови (рис. 5).
По дорозі Четверта дівчинка наздоганяє останню з рядочка, береться
вільною рукою за її хустинку і коло замикається.
Для чергового перетворення кола на підкову новими Ведучими можуть
стати ті чотири дівчинки, що ідуть підряд за колишніми Першою або
Четвертою. Так „Кривий танок” постійно змінює свій вигляд.
Вихід з ігрового місця чи майданчика здійснюється рядочком. З цією
метою Ведуча відшукає хусточку попередньої дитини і звертає рядочок у
потрібному їй напрямку.
Під час виходу діти, заздалегідь умовившись, одночасно на певних
словах пісні то піднімають руки з хусточками, то опускають їх. Такі рухи
періодично можуть виконувати протягом усього
хороводу. При наявності великої кількості
дівчаток варто утворити два чи декілька
хороводів.
Чим більше буде дітей у кожному рядочку, чим
різноманітніше і яскравіше забарвлення хусточок,
тим привабливішим і красивішим буде „Кривий
танок”.
„Кривий танок” виконують тільки дівчатка, а
хлопчики можуть стояти осторонь і спостерігати за ними. Коли хтось із
хлопчиків буде заважати дівчаткам водити хоровод, того, як „покараного”,
обирають на виконавця іншої веснянкової гри, наприклад, роль Мака для гри
„При долині мак”.
Василь Верховинець не єдиний, хто подає опис рухів „Кривого танцю”.
Задовго до нього це зробили Марко Вовчок та Опанас Маркович1. Ось як
пояснює співачка хореографію „Кривого танцю”: «Посадять троє дітей так,
на три гради (городи, посілості), двоє одно проти одного, а третє з боку;
візьметься дівок десять та й ходять за руки побравшись, поміж дітьми, так
гарно, і в середині і по краям, неначе два ряди ключем ходять (то так зветься
вона у нас) та й співають сії»2. Виконуючи „Кривий танець”, дівчата ставали
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одна за одною в ряд, енергійно і бадьоро рухались за провідницею
подібними стежками і поворотами, співали. Зигзагоподібність рухів при
виконанні „Кривого танку” відбивали уявлення про нерівномірність і
неодночасний хід весни у природі”. Інша співачка дає таке пояснення рухів у
„Кривому танці”: „Їдні стануть з їдного краю, а другі з другого, а посередині
гулиця (вулиця, прохід); візьмуться навхрест за руки та й стануть: з єдного
кінця біжать попід руки; як той кінець прийде до свого, що стоїть, тільки-но
дві остануться, чотири руці навхрест перекладені – вони вивернуться з своїх
рук та й годі. Як біжать, то руки шморгаються; але рука за руку так і
держи[ть]ся»1.
Укладач збірника народних пісень С.Титаренко (1918 рік) наводить таке
пояснення до рухів „Кривого танцю”: «Всі беруться за руки і становляться
ключем (встяж). Один із крайніх веде танок, виробляючи різні фігури, або
веде за собою всіх так, як „заплітають лісочку”: проводить крізь ворота між
першим і другим, потім між другим і третім, третім і четвертим і т.д. Таким
чином всі стають одне за одним. Отже, аби не розірвався ланцюг, доводиться
кожному замкнути одну руку на плече, щоб вдержатися за попереднього, а
другу – тримати витягнутого вперед, щоб не випустити того, хто за ним.
Діти увесь час співають.
Одне з найбільш коротких пояснень рухів „Кривого танцю” дає
Володимир Бойко: „Забивають у землю три кілки, щоб вийшло три кути,
беруться за руки і кружляють навколо кілків у два ряди, співаючи: «А в
Кривого танцю...»2
В.М.Верховинець, котрий однаково професійно володів як хоровим, так і
танцювальним мистецтвом, зауважував, що коли б до хороводу „Кривий
танець” підібрати відповідне освітлення і з кожною зміною положення рук
танцюючих і напрямку їх руху змінювати також кольори прожекторів, то
„Кривий танець” мав би сприйматися глядачами як надзвичайне, мальовниче
видовище.
Отже, автор хореографічного вирішення „Кривого танцю” звертає велику
увагу саме на видовищність хороводу, котра йде не звідкілясь ззовні, а від
внутрішньої сутності танцювальної моторики в автентичних умовах її
реалізації. Якщо навіть не бути ознайомленим з режисерсько-сценічними
задумами В.Верховиця, то все рівно не можна не відчути внутрішньо
притаманну, приховану святкову піднесеність, стриману радість, навіть
урочистість „Кривого танцю”. Тому такий режисерсько-хореографічний хід
Верховинця є спробою підкреслити саме внутрішню природну сутність
танцю і зовсім не може бути віднесений до намагань якогось зовнішнього
привнесення. Таке зауваження особливо слушне в сучасних умовах
гіпертрофованої уваги постановників до надмірної видовищності можливих
сценічних вирішень „Кривого танцю”, котрий може просто розчинитись у
зовнішній феєрії і втратити свою первозданну природу. Звернімо увагу на
професійну кінематографічну передбачливість Верховинця-режисера, який
1
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ще у дотелевізійний період мислив сучасними категоріями сучасного ТV,
котре нині надто вже захоплюється відеорядовістю у показі веснянкових
дійств.
Жанрова визначеність варіантів „Кривого танцю”. Академічна
„Історія української музики” називає автентичний „Кривий танець”
„класичною веснянкою”1. В.Дубравін відносить „Кривий танець” до
веснянок хороводних2. За сучасною класифікацією (Є.В. Єфремов) „Кривий
танець” належить до орнаментальних лінійних хороводів (поряд з
діалогічними хороводами, круговими хороводами та пантомімноілюстративними різновидами). А. Іваницький твердить, що „Кривий танець”
і його варіанти – це найпоширеніший різновид ключових танків3, тобто
танців-пісень, при виконанні яких дівчата створюють „ключові” – вигадливі
фігури навколо уявних або реальних (вбитий у землю кіл, камінь, деревце,
маленькі дівчатка) точок. Зважаючи на те, що в „Кривому танці”, точніше в
деяких його варіантах, передаються діалоги (матері з донькою і, навпаки,
доньки з матір’ю), окремі варіанти можна віднести до діалогічних хороводів.
Звідки випливає й жанрове визначення деяких варіантів „Кривого танцю” –
діалогічні лінійно-орнаментальні хороводи. Таке жанрово-стилістичне
уточнення суттєво може впливати на характер художнього вирішення і
подачі матеріалу „Кривого танцю” – вокального, вокально-хорового,
танцювального.
Додаток
4

ДА В КРИВОГО ТАНЦЯ
Да в кривого танця
Не виведу кінця.
Веду, веду, да не виведу,
Плету, плету, да не виплету.
Грайте, дівочки, грайте,
Пилу не збивайте,
Плаття не каляйте.
На дівочках плаття білесеньке,
Як папір тонесеньке.
У КРИВОГО ТАНЦЯ

У кривого танця Плаття не каляйте.
Да не виводу кінця; Що на дівочках плаття –
Веду, веду, да не виведу, Все шовк да китайка,
1
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Пісні Сумщини. Українські народні пісні. Пісенник / Фольклорні записи В.В. Дубравіна. –
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Несу, несу, да не винесу. Зверху навивайка;
Треба його да виводити, А на хлопцях плаття –
Конець йому ізнаходити. Все міх да ряднина
Грайте, дівочки, грайте, Зверху шашпурина.
Пилу не збивайте,
ДА В КРИВОГО ТАНКА
Да в кривого танка На шовковім шнурочку.
Да не виведу вінка; Туди моя ненька ішла,
Да коли б я вивела, Із кілочка зняла
До б я пані була. Да нелюбому дала.
Да повісила б його Да коли б же я знала,
В теремі да на дереві. Я б його розірвала,
На залізнім колочку, Під ніжки стопкала.
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УКРАЇНА – ІСТОРІЯ

Баран В.Д. (Київ)
ДАВНІЙ ГАЛИЧ У СВІТЛІ ПИСЕМНИХ
ТА АРХЕОЛОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛ
У статті досліджується давній Галич у світлі писемних та
археологічних джерел. Автор переконаний, що вони розкривають його велич
як одного з найбільших культурних центрів – столиці Галицько-Волинської
держави – спадкоємниці Київської Русі.
Давній Галич займає помітне місце в сузір’ї ранньосередньовічних міст
України. Він виник як один із важливих племінних центрів Прикарпатського
краю, де з давніх-давен жила та племінна група склавинів, яка в
переддержавний період отримала літописну назву Харків.
Значення великого економічно-політичного та культурного центру
м. Галич набуває при князях Ростиславичах, яким Прикарпаття дісталося за
рішенням Любецького з’їзду князів у 1097 р.
У середині ХІІ ст. при Володимирі Володаревичу Галич стає столицею
Галицького князівства, а наприкінці цього століття (1099 р.) столицею
об’єднаної Галицько-Волинської держави Романовичів. На початку XIII ст.
до розорення староукраїнських міст монголо-татарами межі ГалицькоВолинського князівства сягають Києва і Київської землі. У трагічні дні
татарського штурму столичного міста Києва у 1240 р. воєвода ГалицькоВолинського князя Данила Галицького – Дмитро перебував у лавах його
оборонців.
Поступово Галицько-Волинське князівство стає спадкоємцем КиєвоРуської держави й утримує її до середини XIV ст. Галич перебирає на себе
роль наступника розореного татарами Києва. Саме в цьому полягає особлива
місія Галича і Галицько-Волинських земель в історії української
державності.
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Перша писемна згадка про давній Галич належить нотарію угорського
короля Бели. У ній сказано, що у 898 р. галицький князь приймав угрів та
їхнього вождя Алмоша, які дісталися Прикарпаття по дорозі в Панонію. Ця
згадка підтверджена археологічними матеріалами. У 1937 р. на південній
окраїні давнього Галича виявлено декілька поховань X ст. угорських воїнів,
а на його східній окраїні – скарб куфічних монет X ст. Цим століттям
датуються археологічні матеріали, знайдені у підніжжі галицьких укріплень
та деяких житлових об’єктах. У Києво-Печерському патерику вказується, що
в 1098 р. до Києва не змогли прибути купці із сіллю від Перемишля і Галича.
Отже, в IX-X ст. Галицьке городище вже існувало.
Передісторія Галицької землі починається з глибокої давнини. На
Верхньому Подністров’ї, зокрема в околицях м. Галича, виявлені
палеолітичні стоянки, що існували 60-80 тис. років тому. Після заселення
первісною людиною верхів’їв Дністра життя тут ніколи не припинялося. В
неолітичну епоху в найближчий окрузі майбутнього Галича жило населення
лінійно-стрічкової кераміки, яке вперше на цій території стало
користуватися глиняним посудом власного виробництва. В околицях Галича
відкриті поселення високорозвиненої трипільської культури доби енеоліту,
яка на берегах Дністра і Дніпра проіснувала близько 2000 років (VI – перша
половина ІІІ тис. до н.е.) і залишила багату спадщину, зокрема, традиції
землеробства, що збереглися до наших днів. Не менш значущі пам’ятки й
культури шнурової кераміки або бойових топорів ІІІ тис. до н. е., з якою
дослідники пов’язують германо-балто-слов’янську племінну спільноту, що
становила значну частину індоєвропейського світу. Поселення в с. Комарові
поряд з Галичем дало назву культурі бронзової доби (ІІ тис. до н. е.), яка,
можливо, вже належала праслов’янським племенам. В ранньозалізну добу
тут існувало багато поселень, що входили в культуру фракійського
гальштату. З давньослов’янським населенням пов’язані пам’ятки волиноподільської (ІІ – початок ІІІ ст. н.е.) та черняхівської культур (ІІІ – перша
половина V ст. н.е.), відкриті в околиці м.Галича.
Відкриттям європейського значення є виявлення і дослідження на
Верхньому і Середньому Дністрі пам’яток склавинів, які в інтеграції з
антами стали безпосередніми предками українського народу. Ці пам’ятки
належать до V-VII ст. н.е. У ці хронологічні рамки потрапляє й
опублікований проф. Я.Пастернаком скарб кінця VI-VII ст., випадково
знайдений на полях с. Крилоса у 1908 р. Нікому з археологів не вдалося
встановити точно місця знахідки. Однак наявність у його складі коштовної
позолоченої чаші, срібних і бронзових браслетів та інших цінних речей
вказує на те, що на території с. Крилоса в цей період вже існувало
поселення, а можливо, укріплене городище, яке започаткувало виникнення
племінного центру, що у XII-ХІІІ ст. став столицею Галицько-Волинського
князівства. В усякому разі, таких багатих, тим більше імпортних знахідок не
виявлено археологами на жодному із слов'янських поселень V-VI ст.
Коли в майбутньому археологам вдасться встановити місце
розташування скарбу і пов'язати з сучасним йому поселенням чи городищем,
то хронологічні рамки історії давнього міста Галича будуть розширені ще
принаймні на 200-300 років. Тим більше, що всі найраніші поселення
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склавинів кінця IV-V ст. розташовуються на Верхньому та Середньому
Дністрі та у верхів'ях Пруту в межах майбутньої Галицької землі. Саме тут
утверджується самоназва слов'ян, оскільки склавини (Sklavus) – це її
латинізована форма, зафіксована у писемних джерелах. Одне із
склавинських племен – дуліби-волиняни у VI-VII ст. н.е. утворюють одне з
перших напівдержавних східнослов'янських об'єднань на чолі з князем
Маджаком, відоме арабському автору X ст. Аль-Масуді.
Отже, утвердження самоназви слов'ян, їх вихід на історичну арену
Європи, а також зародження перших паростків нашої державності беруть
свій початок на Галицько-Волинських землях.
Літописні згадки про Галич з'являються досить пізно, лише у 1140-1141
роках. Вони пов'язані з важливими подіями в історії Галицької землі. В 40-х
роках XII ст. Володимирко Володаревич поступово поширив свою владу на
Звенигородське, Теребовельське, Перемишльське князівства і тим самим
завершив об'єднання Галицьких земель. У 1141 р. він переніс свою столицю
із Звенигорода до Галича. Під 1152 р. в Іпатіївському літопису описуються
події, пов'язані з посольством київського князя Ізяслава, яке прибуло в
резиденцію Володимирка Володаревича, та його раптовою смертю.
Переговори, які вів посол Петро Бориславич з Володимирком, не мали
успіху. Посол від'їхав до Києва по дорозі на Бовшів (де ми у 1962-1963 pp.
відкрили поселення X–XIII ст.). За ним спостерігав галицький князь із
галереї, що поєднувала княжі палати і придворну церкву Спаса. Фундаменти
церкви Спаса відкриті у 1882 р. священиком із с. Залукви Л. Лаврецьким на
одному із галицьких городищ в урочищі Карпиця. Подальші археологічні
дослідження та літописні відомості дають підстави вважати, що саме на
цьому городищі розташовувався перший двір князів Ростиславичів, звідси
найкраще видно дорогу на Бовшів.
У часи Володимирка Володаревича було написане Галицьке Євангеліє,
що, як і інші церковно-християнські книги, відоме своїм художнім
оформленням та мініатюрами.
Особливої могутності досяг Галич і Галицька земля за князювання сина
Володимирка – князя Ярослава Осмомисла (1152-1187 pp.). Він переніс
княжу резиденцію із городища в ур. Карпиця на Кридоську гору, що займає
вигідне стратегічне положення з точки зору оборони міста. Вона
розташована у межиріччі Лукви і Мозолевого Потоку та домінує над усіма
галицькими висотами. Тут князь Осмомисл збудував новий княжий палац і
продовжував будівництво Успенського кафедрального собору, розпочате
при житті його батька; провів реконструкцію старих укріплень, закладених
ще племінними князями в X ст., і збудував нові.
Ярослав Осмомисл – видатний державний діяч, мудрий політик. Він не
захоплювався воєнними подвигами, дбав про укріплення кордонів князівства
і розширював свої впливи, підтримував внутрішню стабільність та розвивав
ремесла і культуру. Землі його князівства простягалися від Карпат і гирла
Дунаю на південному Сході до Сяну на Заході.
У високих тонах із захопленням оцінював державну діяльність
Осмомисла автор «Слова о полку Ігоревім»: «Галицький Осмомисл
Ярославе, високо сидиш ти на златокованому столі, підпер гори Угорські
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своїми залізними полками, заступив королеві путь: ... Слава про тебе тече
землями... Києву відчиняєш ворота...»
Особливо важливий етап в історії Галичини та її столичного міста Галича
пов'язаний з іменем Романа Мстиславича. Він наприкінці XII ст. об'єднав
Галицькі та Волинські землі, куди на короткий період увійшла навіть
Київщина. На жаль, його намірам реформувати всю політичну систему
роздрібненої Київської держави не судилося здійснитися. Князь Роман
Мстиславович, що був визначним політичним діячем свого часу, загинув у
1205 р. під час походу на Польщу.
Після його смерті настав складний період в історії Галицько-Волинської
держави, коли не без вини галицького боярства угорські та польські феодали
захопили край. Угри опинилися у Галичі, а Лешко Краківський приєднав до
своїх володінь Перемишльську волость разом з м. Перемишлем.
Повернути всі втрачені землі судилося його сину – князю, а потім королю
Данилу Романовичу, прозваному Галицьким. Лише талант політичного діяча
і незламна воля дали змогу Данилу оволодіти спадщиною свого батька. Він у
час його загибелі був малолітнім хлопчиком, який разом зі своїм малолітнім
братом Васильком та матір'ю Анною поневірявся деякий час по чужих
краях.
Перед монголо-татарською навалою фактично всі землі ГалицькоВолинської держави, а також Київ опинилися під управлінням князя Данила.
Заволодівши Києвом, Данило Галицький не переніс туди свою резиденцію, а
садить у давній столиці Русі свого намісника боярина Дмитра. Цей
політичний акт можна розглядати як втрату Києвом статусу
загальнодержавної столиці. Правонаступником Києва став Галич як столиця
Галицько-Волинської держави.
Данило Галицький, визначний державний правитель, піднімав рівень
економічного та культурного розвитку своєї держави, авторитет столичного
міста Галича, закладав нові міста, серед яких своєю красою і багатством
архітектури до сьогодні милує м. Львів. Тут при дворі писалися закони,
укладалися державні документи. У Галичі написані перші рядки ГалицькоВолинського літопису, у стольному місті творив книжник Тимофій, його
оспівував співець Митуса.
Після монголо-татарської навали Галицько-Волинське князівство близько
півтора століття утримувало українську державність, яку збудували такі
визначні його володарі, як Володимирко Володаревич, Ярослав Осмомисл,
Роман Мстиславович та Данило Романович Галицький.
Зруйнований у 1241 р. монголо-татарами Галич поступово починає
занепадати. Ще Данило Галицький переніс столицю в Холм, а згодом
значення економічного та культурного центру набув м. Львів.
З 1303 p., вірогідно, за традицією Галич став місцем перебування
єпископії, а згодом Галицької митрополії. На місці давньої Галицької
пристані на Дністрі поступово виростало нове містечко, яке до сьогодні
зберегло назву славної княжої столиці. На місці митрополії і столичної
кріпості залишилося невелике село з назвою Крилос.
До сьогодні дискутується питання про походження самої назви «Галич».
Існує близько десяти версій. Ми, у світлі нових археологічних джерел,
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схиляємося до концепції М. Грушевського, за якою місто отримало свою
назву від імені його засновника, захороненого у Галичиній могилі.
Не менш дискусійним є питання, на якому з чотирьох городищ,
розташованих на території міста-поліса, що розкинулося між Дністром та
його притоками Лімницею і Луквою з Мозолевим потоком, містилися
резиденції князів. Уже перший дослідник давнього Галича А. Петрушевич,
більше як сто років тому поставив це питання і спробував відповісти на
нього. Оглянувши руїни його храмів, висунув припущення, що княжий
Галич містився на Замковій горі сучасного Галича, а церкву Різдва
Христового вважав кафедральним собором Пресвятої Богородиці.
Інші дослідники – І. Шараневич, а за ним М. Грушевський припускали,
що княжі двори розташовувалися на городищах між річкою Лімницею,
Луквою та Дністром. Зараз на основі археологічних досліджень можна
вважати, що двір Володимирка Володаревича розташовувався на городищі в
урочищі Карпиця, де відкрито церкву Спаса. Його син Ярослав Осмомисл
переніс княжий дитинець на Крилоську гору. Це було встановлено
Я. Пастернаком після дослідження фундаментів Успенського кафедрального
собору. Зараз поряд із цим собором почалися розкопки дерев'яних
фундаментів можливого княжого палацу, відкритих поряд з вимощеним
каменем двором біля Успенської церкви. Ці відкриття, зроблені
Б. Томенчуком, Ю. Лукомським та автором цієї публікації, одночасно
спростовують концепцію про можливість існування княжого палацу в
урочиші Золотого Току, висунуту Я. Пастернаком і підтриману багатьма
сучасними йому археологами та істориками. Жодній із галицьких
археологічних експедицій не вдалося виявити на Золотому Тоці слідів
монументальних споруд. Серед знахідок із Золотого Току переважають речі
сакрального призначення, у тому числі єпископські печатки. Можливо,
найближчі до істини ті археологи, які схиляються до думки, що тут існував
монастир з дерев'яними будівлями, де ці речі вироблялися.
Історична топографія давнього міста Галича дуже складна і вимагає
хронологічно просторового поділу. Сьогодні, у світлі багаторічних
археологічних досліджень можна не сумніватися лише в тому, що в період
найвищого піднесення Галицько-Волинської держави за Ярослава
Осмомисла та Данила Галицького княжі резиденції розташовувалися на
найкраще укріпленому та стратегічно вигідному городищі у теперішньому с.
Крилосі.
Княжий Галич XII-XIII ст. – це велике середньовічне місто, що
складається з декількох топографічно виділених районів, з могутніми
багаторядними укріпленнями, десятками християнських білокам'яних
храмів, розвинутими різновидними ремеслами, торгівлею; великий
політичний, культурний, економічний, адміністративний центр південнозахідної частини Руси-України. Сьогодні це унікальна історико-археологічна
пам'ятка всеукраїнського та світового значення. На відміну від інших
українських міст, де культурний шар минулих століть у переважній
більшості вже знищений або порушений сучасними будівлями, підземними
комунікаціями та дорогами, княжий Галич ще зберігає скарби матеріальної
культури.
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Важливою невід'ємною частиною давнього Галича є багата церковна
монументальна архітектура. В центрі – кафедральний собор Успення
Пресвятої Богородиці, заснований Ярославом Осмомислом, а навколо нього
та в численних «пригородах» – близько трьох десятків церков, п'ятнадцять із
яких встановлено й досліджено. Церковна архітектура XII-XIII ст. окреслює
територію цього великого міста. Самобутня галицька архітектурна школа
ХІІ-ХІІІ ст. справила великий вплив на розвиток архітектури Русі. Цей вплив
спостерігається навіть у Володимиро-Суздальській окраїні Київської
держави.
Церква Пантелеймона на городищі в с. Шевченковім реконструйована за
проектом відомого архітектора І. Могитича. Можливо, доцільно було б
реконструювати і невеличку церкву святого пророка Іллі, фундаменти якої
прекрасно збереглися.
Грізно ще й сьогодні стоять насипи одно-, дво- і трирядних валів дитинця
на Крилоській горі. Вони разом із прилеглими до них глибокими ровами, що
опускаються до ярів Мозолевого потоку та в протилежний бік до річки
Лукви, творили багаторядну оборонну систему міста, їх дослідження,
проведені нами та Б. Томенчуком, показали, що оборонні лінії були
закладені у кінці Х-ХІ ст. Основна середня фаза із спаленими татарами у
1241 р. дерев'яними клітями датується ХІІ-ХІІІ ст., а остання, пізня фаза,
припадає на кінець XV-XVII ст. Ця документальна стратиграфія відображає
три етапи розвитку самого міста-столиці: племінний, княжий,
митрополичий.
У 1995-1996 pp. на західному ескорті внутрішньої оборонної системи
напроти Успенського собору відкрито виразні сліди у вигляді стовпових ям
великої двоповерхової будівлі-гридниці розміром 15 х 26 м. Судячи із
здобутого нами матеріалу (шпори, стремена, наконечники стріл, писало,
амфорна тара для вина), у ній розташовувалася княжа дружина – військова
залога стольного міста.
Видатною пам'яткою давнього Галича є Галичина могила, згадана на
сторінках Літопису під 1206 р. Перші її дослідження, проведені професором
Варшавського університету Т. Зам'єндзким ще у 1883 p., не дали результатів.
Безуспішними були її повторні розкопки у 1912 та 1934 pp. Лише у 19911992 pp. нами і Б. Томенчуком, доцентом Прикарпатського університету,
відкрито поховання у дерев'яному довбованому човні довжиною 3,3 м,
вкладеному у спеціально викопану під нього яму. У носовій частині човна
знайдено комплекс речей – спорядження знатного воїна: позолочений щит,
бойовий ніж-скрамасакс, наконечник дротика, наконечники стріл, три
сокири, що використовувалися як для обробки дерева, так і в бою, тесло,
залізну пластину з двома кільцями і двома парами стрижнів, які кріпилися до
борту човна. Човен зверху був покритий тканиною парчею з вплетеними
позолоченими нитками. У човні не виявилося лише урни з кальцинованими
кістками. Вона, очевидно, була викинута, коли в часи Першої світової війни
у кургані над похованням був споруджений великий військовий бліндаж.
Поховання, за знайденими у ньому предметами, датується кінцем X ст. і
хронологічно відповідає часу спорудження оборонної системи Галича. Все
це, а також саме спорудження на найвищій точці Крилоської гори такого
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величного кургану (висота 9 м, діаметр основи 26 м), згадка його у Літопису
під назвою Галичиної могили дають змогу вважати, що в ньому міг бути
захоронений засновник міста, від імені якого воно отримало свою назву.
Зараз могила реконструйована і відкрита для огляду.
Археологічні дослідження показали, що у давньому Галичі було
розвинуте бронзо-ливарне та ювелірне виробництво з використанням
дорогоцінних металів, залізообробне ремесло, гончарство, зокрема,
виготовлення високохудожніх глиняних плиток, якими устелені підлоги
галицьких храмів, косторізне та деревообробне ремесло, каменярство та ін.
Ремісничі майстерні переважно зосереджені на посадах біля підніжжя
Крилоської гори. Дві майстерні зіскладами виявлені В.В. Ауліхом у 19801981 pp. у південній частині самого Крилоського городища, на його стрілці.
В коморі ювеліра знайдено 142 цілих глиняних тигельків і 15 фрагментів,
бронзові матриці (8 штук), три кам'яні та дві бронзові іконки, пряжки,
застібки, бляшки, привіски, цілу бронзову посудину, шахову фігурку ферзя
зі слонової кості, уламки панікадила, 6 уламків хрестиків-енколпіонів, дві
залізні сокири, замок, ключі, кам'яні бруски, свинцевий тягарець, 31
фрагмент скляних різнокольорових браслетів і фрагменти глиняного посуду
XII ст. В одному з жител-напівземлянок ХІІ-ХІІІ ст. на цій же ділянці
знайдено плужне чересло, фрагменти кольчуги, дві коси, 3 сокири, свердло,
ножі, попсовані шпори і стремена, кінські пута, заготовки пластин,
намистини, 7 точильних брусків, 91 фрагмент скляних браслетів, кістяний
наконечник стріли.
Археологічні дослідження давнього Галича тривають. Вони розкривають
його велич як одного з найбільших культурних центрів – столиці ГалицькоВолинської держави – спадкоємниці Київської Русі.
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Фігурний Ю.С. (Київ)
ЗБРОЙНА БОРОТЬБА СІЧОВИХ
СТРІЛЬЦІВ ЗА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ДЕРЖАВИ НА ПОЧАТКУ XX ст.
У статті досліджується збройна боротьба січових стрільців за
відновлення Української держави на початку XX ст. Автор переконаний, що
українські січові стрільці стали першими в XX ст. учасниками збройної
боротьби за відновлення української державності, саме навколо них почали
формуватися військові підрозділи УНР і ЗУНР, саме січові стрільці були
найбільш боєздатною частиною збройних сил України на початку XX ст.
Початок XX ст. – територія України розділена між двома могутніми
імперіями – Австро-Угорською і Російською. Імперські орли вільно
кружляли в українському небі. Бездержавність, яке гірке і дошкульне слово.
Бездержавний етнос, хохли, малоросіяни, русини... Жалюгідні піщинки і
камінчики у фундаменті могутніх імперій. Це так, і не так. Так – тому що
бездержавність, не так – тому що кращі сини і дочки України думали про її
майбутнє, про долю української держави, її головний захист та оберіг.
Що таке держава? Спрощено, це – голова – політичне керівництво; це
тулуб – політична, державна нація; це ноги – місцева (міська і сільська)
адміністрація; це руки – збройні сили, які оберігають державу від ворожих
зазіхань. Крім того, військові формування на шляху переходу від
бездержавності до державності є надійним гарантом неперервності та
цілісності цього процесу.
Європа на початку XX ст. стояла на роздоріжжі: мир чи війна. Мир – це
стабільність. Війна – це переміни. Європейський світ обрав війну – мільйони
вбитих і покалічених, руйнація імперій і поява нових незалежних держав, у
тому числі й тоталітарних. Україна теж отримала шанс і намагалася його
реалізувати. Доба визвольних змагань України за свою державність у 19171921 рр. виявила і зрадників, і героїв, і непрофесіоналів і фахівців, останніх
було дуже мало, серед них навіки овіяли славою своє ім'я героїчні усуси.
Українські січові стрільці – яскравий і величний приклад-зразок
непереможності і жертовності кращих синів українського народу на шляху
створення Української Соборної Самостійної Держави.
Діяльність та ідеологія січових стрільців ще раз доводять незнищенність
українського державницького духу на просторах Східної Європи протягом
багатьох століть. Лицарсько-княжий поступ Київської Русі-України,
козацький злет і падіння Гетьманщини, похмуре бездержав'я України XIX ст.
і разом з тим існування в той час козачих військових формувань (задунайці,
кубанці, та ін.) вселяли надію, що ще не вмерла Україна, вона ще жива, і, як
тільки настане сприятлива мить, Україна, мов та вогненна птаха Фенікс,
повстане з попелу і Соколом злетить у небо боротьби за свою державність.
Саме УСС як неперервний ланцюг між минулим і сучасним стали тими
відчайдушними соколами, які билися з російськими і польськими орлами. На
473

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІ

жаль, перемогли вороги – й лише високі стрілецькі могили та хрести на них
по всій Україні (які тотально були знищені більшовиками і лише тепер
потрохи відновлені) залишилися німими свідками їх мужності і військової
звитяги. Січові стрільці вміли професійно воювати і перемагати, це був
кістяк, це була гвардія українських збройних формувань на Сході і Заході
України. Проте «молоде» українське державне керівництво виявилося
надзвичайно слабким і безсилим (Центральна Рада, Гетьманат, Директорія) в
цій напруженій боротьбі і програло: політично, дипломатично, військово.
У своїй невеликій науковій розвідці ми намагатимося показати внесок
січових стрільців у боротьбу за українську державність на початку XX ст.,
використовуючи
українознавчі
(комплексно-інтегративні)
методи.
Досліджуючи формування, розвиток, ідеологію, діяльність, значення УСС,
ми широко використовували джерела і документи тієї історичної епохи,
спогади самих січових стрільців, монографії, наукові збірники й студії
вчених діаспори і сучасних українських учених.
Як зазначав відомий учений Степан Ріпецький, що майбутній дослідник
історії українського січового стрілецтва і нашої збройної боротьби за
державність буде стояти перед тяжким завданням здобути і зібрати
джерельний матеріал, потрібний для дослідження і наукового зображення
тієї доби української історії. Також він наголошував, що найцінніші
джерельні матеріали до історії наших визвольних змагань (в першу чергу
оригінальні документи, численні архівні фонди, а також багато давніх
опублікованих матеріалів) були в переважній кількості знищені внаслідок
воєнних подій, революцій та планової акції московських більшовиків, які за
весь час свого панування в Україні намагалися затерти і знищити сліди та
документи визвольної боротьби українського народу1.
Серед науковців існує думка, яку підтримує й автор цих рядків, що
неможливо розділяти історію українських січових стрільців на два періоди,
зокрема Легіон Українських Січових Стрільців (1914-1918) і Корпус Січових
Стрільців (1917-1919)2. Розглядаючи їх як спільні елементи одного цілісного
явища-феномену, ми тим самим не порушуємо комплексно-інтегративний
українознавчий підхід та історичну послідовність досліджуваного явища. У
протилежному випадку ця цілісність руйнується і неможливо зрозуміти
історичне значення УСС як предмета українознавчих студій. Так, у 1996 р.
була захищена у Львові в Інституті українознавства ім. І. Крип'якевича
кандидатська дисертація Миколи Лазаровича «Українське Січове
Стрілецтво: формування, ідея, чин». Дослідження оригінальне і має наукову
цінність, але, розглядаючи зародження, ідеологію та діяльність українських
січових стрільців, fdnjh обходить стороною внесок у визвольні змагання
українського народу київського корпусу січових стрільців, тим самим

1
За волю України. Історичний збірник УСС. В 50-ліття збройного виступу Українських
Січових Стрільців проти Москви 1914-1964. – Нью-Йорк, 1967. – С. 499.
2
Ріпецький С. Українське Січове Стрілецтво. – Нью-Йорк, 1956. – С. 65.
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відсікаючи величезний комплекс стрілецької військово-державницької
діяльності на Великій Україні-Наддніпрянщині протягом 1917-1919 рр.1
Як зазначив Іван Кедрін, архів корпусу січових стрільців теж залишився
за Збручем, і чи зберігся він у своїй таємній схованці аж до часу, поки хтось
із кількох давніх січових стрільців, що знають місце схову, може його
видобути; чи залишиться до того часу хоч один колишній член Стрілецької
Ради, чи теж, може, той архів давно вже в руках більшовиків, або, може,
попав у несвідущі руки і пішов зовсім намарне – цього ми не знаємо2.
Ось тому велику цінність для нас становлять спогади українських січових
стрільців, живих учасників визвольних змагань українського народу,
опублікованих, зокрема, в книгах-збірниках: «За волю України. Історичний
збірник УСС в 50-ліття збройного виступу Українських Січових Стрільців
проти Москви 1914-1964». – Нью-Йорк, 1967; В. Кучабський «Корпус
січових стрільців. Воєнно-історичний нарис. Ювілейне видання 1917-1967».
– Чикаго, 1969 – та в багатьох інших наукових збірниках і дослідженнях.
УСС сформувалися в 1914 р. як військовий український легіон в австроугорській армії, але їх коріння глибше в історію: меншою мірою до
спортивно-руханкових товариств «Сокіл» (з 1894 р.) і більшою мірою до
руханково-пожарних (протипожежних) товариствах «Січ». Поступово на базі
«Січей» (перша Січ була створена 5 травня 1900 р. діячем української
радикальної партії Кирилом Трильовським в селі Завалє Снятинського повіту
на Галичині) почали створюватися товариства «Українські Січові Стрільці».
Діяльність цих
товариств стала українським
духовно-фізичним
відродженням, а за своєю природою це був справжній революційний
масовий народний рух у Західній Україні. Як писав Антін Чернецький, стара
традиція козацької боротьби за волю України жила в історії, у піснях, але на
практиці вона в житті, в політиці українців забувалася, чужий окупант
пильно беріг, щоб вона не віджила і не вкорінилася в українському народі.
Саме тому наголошував А. Чернецький, «Січі», прив'язуючись до
національної історичної традиції славетних козацьких Запорозьких Січей,
були зрозумілі для душі народу, а головне, для молодшої генерації
українського селянства, вони вчили і виховували цю молодь ідейно і
практично до боротьби за волю України, гартували її дух та приготовляли її
до змагань, які незабаром мали прийти і в яких січова ідея Соборності і
державної незалежності України і її носії українські січові стрільці мали
відіграти і відіграли вирішальну роль3.
Перша світова війна 1914-1918 рр. стала трагедією для народу України.
Українці воювали і проливали кров за інтереси Австро-Угорської та
Російської імперій, це була справжня братовбивча війна, коли галичанин
стріляв у наддніпрянця і навпаки. Однак разом з тим це був «майданчик» для
підготовки власних українських збройних сил у майбутній боротьбі за
1
Лазаревич М.В. Українське Січове Стрілецтво: формування, ідея, чин: Автореф. дис. ...
канд. іст. наук. – Львів, 1996. – 24 с.
2
Історія Січових Стрільців: воєнно-історичний нарис. – К., 1992. – С. 6.
3
Гей, там на горі Січ іде!.. Пропам'ятна книга «Січей». Зібрав і упорядкував Петро
Трильовський. – Едмонтон, 1965. – С. 7-9.
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Українську Самостійну Соборну Державу, тому що, на відміну від
наддніпрянців, які були тільки гарматним м'ясом для російських генералів,
галичани, крім цього (вони теж були для австро-угорців військовим
матеріалом), організували українську окрему військову частину «легіон
УСС» зі своїми старшинами, українською мовою спілкування і власними
відзнаками, тим самим створивши прообраз майбутньої української армії.
Наприкінці вересня 1914 р. стрілецькі сотні вступили в бій із російськими
військами в околицях сіл Гусне, Верецьке та Сянок, але, як пише історик
Богдан Якимович, справжнє бойове хрещення легіон Українських Січових
Стрільців отримав у боях за гору Маківка недалеко від Славська, де проти
стрільців царське командування кинуло кілька полків та артилерію. В цих
боях, що тривали від 29 квітня до 2 травня 1915 р., загинуло 42 стрільці, 76
було поранено. Однак, незважаючи на багатократну чисельну перевагу
ворога, стрільці не здали позицій1.
У привітанні Загальної Української Ради, створеної у Відні 1915 р. із
Головної Української Ради, Союзу Визволення України (до його складу
входили політичні емігранти з Наддніпрянщини) та Української Бойової
Управи, з приводу боїв на горі Маківка було зазначено: «Ви дали доказ, що
український нарід не зрікся своїх прав до самостійного життя та що він має
волю і силу вибороти собі права кров'ю і залізом. Ви доказали, що довголітня
неволя не знизила українського народу до ряду покірних рабів, бо він
виродив Вас, борців за волю ...»2
Перша світова війна тривала, і січові стрільці продовжували свій бойовий
шлях від Карпатських гір до Серету, відзначилися при обороні Болехова, в
боях під Семиківцями. Після Семиківецького бою і для вшанування пам'яті
полеглих героїв, січові стрільці висипали пізніше могилу-курган як свідок
стрілецької слави. Ось так на території України окрім княжих курганів,
козацьких високих могил з'явилися і стрілецькі – що стало символом
нездоланності українського духу і військової звитяги, неперервності історії
України3.
На війні, як на війні, перемоги і поразки. Так, у боях на пагорбі Лисоня
(серпень-вересень 1916 р.) та у військових змаганнях під Конюхами (липень
1917 р.) січові стрільці зазнали великих втрат убитими й пораненими, але це
не зломило їх бойовий дух і віру в українську державність. На місце вбитих
приходили нові добровольці. Вже на початку 1917 р. в Головній книзі УСС
було записано близько 7 тис. осіб, а втрати вбитими, пораненими і
полоненими загалом становили 3050 осіб4.
Українські січові стрільці швидко ставали справжніми професійними
воїнами, до яких з повагою ставилося австро-угорське військове
командування. І як писав Василь Кучабський, стрільці відчували, що, хоча
вони воюють в австрійських мундирах, але є українським національним
військом, яке вміє гідно захищати честь своєї нації, це об'єднувало стрільців,
1

Якимович Б. Збройні сили України. Нарис історії. – Львів, 1996 – С. 76-77.
Українські Січові Стрільці. 1914-1920. – Львів, 1991. – С. 34.
Там само. – С. 37-50.
4
Якимович Б. Збройні сили України. Нарис історії. – Львів, 1996. – С. 79.
2
3
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що воювали на фронті, в одне єдине ціле, разом з тим у них відроджувалася
давня національно-державницька мрія і кристалізувався погляд, що головне
завдання чекає українських січових стрільців не тепер, у самому розпалі
війни, а щойно наприкінці її, і що тоді повинна бути кинена на вагу подій
збройна сила української нації, бо поки що все ще йде боротьба за існування
Австрії, а не за безпосередній український національний інтерес. Тому
українські січові стрільці не рвалися сліпо в бої, зате боролися так, що
викликали похвали чужинців, якщо доводилося їм рятувати положення на
фронті; бо тоді гнало їх у бій їхнє почуття української національної честі1.
В 1918 р. УСС у складі австро-німецької армії перебували на
Херсонщині, на відміну від чужоземних вояків, вони найшли спільну мову з
місцевим населенням, в очах якого були справжнім українським
національним військом. Січові стрільці разом із місцевими патріотами та
організаціями створювали читальні «Просвіта», народні школи, аматорські
гуртки, кооперативи, проводили курси української мови та українознавства,
допомагали в організації військових частин. Така політична діяльність була
не до вподоби австрійському командуванню, і на початку жовтня 1918 р.
формування УСС перевели на Буковину. УСС стали авангардом національної
революції на Західній Україні, зокрема, сотник УСС Дмитро Вітовський
відіграв визначну роль у Листопадовій революції, а легіон УСС став ядром,
навколо якого формувалася і воювала Українська Галицька Армія в 19181920 рр., відстоюючи право на державний суверенітет України2.
Українські революційні події на початку 1917 р. пробудили суспільство;
створення Центральної Ради, її перші універсали надихали свідомих
українців до дії, до боротьби. Піднялися не тільки наддніпрянці, але й
національно-революційні сини Галичини із таборів військовополених йшли
на службу молодій Українській Державі. Саме колишні вояки легіону УСС
стали ідейним стрижнем, провідником і генератором соборницької ідеології
січових стрільців (за що пізніше їм дорікали петрушевці). Ця соборницька
ідеологія була незвичною в той час, головне її кредо: «всеукраїнська
національно-державна ідея не орієнтується ні на кого, крім бажання й
збройної сили української нації. Ця ідея не знає ні «австрійських», ані
«російських» українців, а знає лише всеукраїнський народ, для якого
надзбручанський кордон не існує. Вона знає лише один інтерес –
національно-всеукраїнський». Отже, негалицькою і ненаддніпрянською
військовою частиною став Корпус січових стрільців, що захищав
соборницьку, державницьку ідеологію. В 1917-1920 рр. він воював на всіх
фронтах, де гриміли українські гармати. В його рядах були сини всіх
українських земель: і тих, що над Кубанню, й тих що над Доном, і тих, що
були давнім Запоріжжям, сини Поділля, Волині і навіть Закарпаття: всієї
України3.

1
Кучабський В. Корпус Січових Стрільців. Воєнно-історичний нарис. Ювілейне видання
1917-1967. – Чікаго, 1969. – С. 5-27.
2
Українські Січові Стрільці. 1914-1920. – Львів, 1991. – С. 94-102; 129-144.
3
Історія Січових Стрільців: воєнно-історичний нарис. – К., 1992. – С. 29.
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Слід наголосити, що в період боротьби за українську державність 19171921 рр., переважав політичний і військовий непрофесіоналізм, який у
результаті і привів Україну до поразки. Один із таких прикладів – Крути, і як
міг генерал-поручник Олександр Удовиченко називати знищення
Студентського Курення під Крутами золотою сторінкою в історії
українського народу1. Ні – це ганебна сторінка! В той час, коли національно
свідома, але військово не вишколена молодь гинула під Крутами, в Києві
вешталися тисячі справжніх вояків, які ніким не були зорганізовані. Таких
прикладів безліч. На противагу цьому візитною карткою УСС завжди був
професіоналізм. Так, восени 1918 р. січові стрільці не тільки відродилися як
військова одиниця, але й, використовуючи найкращий бойовий досвід
австро-угорської, німецької та російської армій, створили кількісно малий
(менше тисячі стрільців), але якісно боєздатний підрозділ, який відіграв
вирішальну роль у поваленні гетьманату Скоропадського2.
Таким чином, українські січові стрільці стали першими в XX ст.
учасниками збройної боротьби за відновлення української державності, саме
навколо них почали формуватися військові підрозділи УНР і ЗУНР, саме
січові стрільці були найбільш боєздатною частиною збройних сил України
на початку XX ст. Завдяки січовим стрільцям був підписаний Мирний
договір у Брест-Литовську, а Україну визнали як незалежну державу, без
УСС не було б ні 1 листопада 1918 р., ані Акта 22 січня 1919 р., без них не
було б ідейного зв'язку воюючої Наддніпрянської і Наддністрянської
України. Січові стрільці та їх керівник Євген Коновалець і після поразки
продовжили боротьбу за Соборну Українську Державу, започаткувавши
Організацію Українських Націоналістів.

1

Удовиченко О.І. Україна у війні за державність... – К., 1995. – С. 17.
Кучабський В. Корпус Січових Стрільців. Воєнно-історичний нарис. Ювілейне видання
1917-1967. – Чікаго, 1969. – С. 118-196.
2
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УКРАЇНА – ФІЛОСОФІЯ

Печеранський І.П. (Київ)
ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНІ ПОГЛЯДИ
П.В. ТИХОМИРОВА
У статті проаналізовано один з аспектів філософської творчості
представника вітчизняної “академічної” філософії кінця XIX – початку XX
ст. П.В.Тихомирова, його філософсько-релігійні погляди.
Професійно-академічна філософія (духовний та університетський
напрямки) як явище в історії філософської думки України ІІ пол. XIX –
початку XX ст., не була позбавлена уваги з боку «інквізиторів» радянської
ідеології. Мабуть, жоден з періодів у розвитку духовної спадщини
українського народу не був так безпідставно позбавлений права на
об’єктивне та системне висвітлення, як діяльність вітчизняних “академістів”,
творчість яких піддавалася брутальному спотворенню завдяки спробам
“втиснути” її в лещата ретроспективного бачення історії філософії народів
СРСР, під “єдино істинним” велінням марксистсько-ленінської ідеології.
Нині ситуація змінилася. Поява великої кількості досліджень з вивчення
спадщини духовно-академічної філософської культури того часу, дає надію
на те, що з урахуванням запропонованого багатоголосся позицій майбутнім
поколінням вдасться “випрацювати” продуктивний образ вітчизняної
професійної філософії ІІ пол. XIX – початку XX ст. Тому завдання істориків
української філософії і полягає у максимальному сприянню реалізації даних
цілей.
Однією з небагатьох “цеглинок” у побудові стійкого фундаменту та
створенні адекватної картини сприйняття вітчизняної духовно-академічної
традиції філософування має стати ця стаття. Її мета – ідентифікація
творчості одного з представників даного типу філософської культури Павла
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Васильовича Тихомирова, у контексті загальних тенденцій функціонування
професійно-академічної культури думки ІІ пол. XIX – початку XX ст.
Предметом завдань, покликаних реалізувати дану мету, є реконструкція
філософсько-релігійних поглядів вітчизняного вченого, які попередньо
можна виокремити у наступні групи: а) визначення та критерії православ’я,
б) критичний аналіз підстав доказів буття Бога, в) проблема співвідношення
віри та знання, г) проблема свободи волі та ґ) особливості
взаємообумовленості релігійного пізнання і художньої творчості.
Під феноменом “академічної” філософії, як правило, розуміють
“професійну філософську культуру, що створюється на кафедрах
академічних закладів як світського, так і духовного напрямків”1, що
виявляється у двох взаємопов’язаних сферах – науково-дослідної та
викладацької – та виконує інтегративно-комунікативну (діалог філософських
вчень та ідей), методологічну (створення власної традиції) та людинотворчу
(ідея університету як цілісної духовної й інтелектуальної спільноти)
функції2. Слід зауважити, що це визначення, хоча і не претендує на
універсальність, однак, допомагає розгорнути логіку думки у потрібному
напрямку. Як вдало зауважують Федів Ю.О. і Мозгова Н.Г., що “упродовж
всього XIX ст. існувало дві основні філософські магістралі: “неофіційна”, чи
публіцистична, філософія, у якій йшов напружений пошук самобутності
української думки, яка грішила несистемністю, а нерідко і дилетантизмом, та
“офіційна”, чи професійно-академічна, у якій ставали предметом
філософської рефлексії найактуальніші проблеми духовного життя
суспільства та здобутки природничих наук…”3 Вищенаведені твердження
потребують ще одного уточнення, яке, на нашу думку, влучно пропонує
Замалєєв А.Ф., а саме, “у відповідь на засилля церковного охоронництва
виникло релігійне реформаторство, що розвивалося у двох основних
формах: духовно-академічної філософії та світського філософського
богоcлів’я,
яке
було
представлено
течіями
слов’янофільства,
“почвенничества” і толстовства”4.
Отже, спробуємо відштовхнутись від твердження, що вітчизняна
професійно-академічна філософія є явищем “релігійного відродження”, яке
виникло як хвиля реакції на розповсюдження позитивізму та матеріалізму в
Росії і в Україні та в духовно-світоглядному аспекті належить до
ліберально-реформаторського
характеру
духовно-академічного
філософування, на противагу синодально-догматичному та світськопубліцистичному.
Релігійно-філософську позицію більшості представників професійноакадемічної культури, на думку Гайдадима Е.Л., можна означити як
1
Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: Навч.
посіб. – К.: Вища шк.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – С. 313.
2
Ткачук М.Л. Київська академічна філософія XIX – початку XX ст.: методологічні
проблеми дослідження. – К.: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2000. – С. 17-21.
3
Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навч. посіб. – К.: Україна, 2001. –
С. 255.
4
Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии. – СПб.: Изд-во СанктПетербургского университета, 1995. – С. 170.
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неортодоксальний теїзм вітчизняного православ’я. Це “церковне релігійноідеалістична течія XI – першої чверті XX ст., представники якої (окремі
церковні ієрархії та богослови) дотримувалися нетрадиційних, по
відношенню до офіційного (ортодоксального) православного теїзму,
поглядів на світ. Неортодоксальні теїсти виступили за філософізацію
православ’я, вважали за необхідне примирити віру і знання. Як філософське
вчення (філософія руського православ’я) неортодоксальний теїзм
сформувався на початку XIX ст.”1. Саме в цих нелегких умовах формування
“негласної” традиції філософування, в межах ортодоксальних канонів, як
наголошує Г.Флоровський, і “створювались обставини філософської
спостережливості і свободи, що відчувалось і відбивалось і, власне, на
богословській діяльності”2. Серед особливостей філософування академістів“теїстів”, джерелом яких був синтез православної теології з “варіаціями”
ідеалістичної філософії (Кант, Якобі, Фіхте, Шеллінг, Гегель, Шопенгауер),
можна виокремити наступні:
теоцентричне, телеологічне, антропологічне й антропоморфічне
православно-богословське вчення про Бога; погляд на Ісуса Христа як на
“боголюдину”; християнське вчення про “безсмертя” душі;
релігійно-ідеалістична
інтерпретація
проблеми
співвідношення
матеріального й ідеального; заперечення зв’язку між фізіологічним і
психологічними процесами;
достатньо висока оцінка академістами релігії в житті людини, яку можна
збагнути зі слів Новицького О.М.: “Релігія є тією сферою свідомості, де
розкриваються усі загадки світу, де знаходять мир усі протиріччя думки, – є
сфера вічної істини, вічного спокою, вічного миру; лише Релігія, а не
мислення про неї, дарує людині блаженство, тому-то віра – повторюємо
знову – вище за знання, Релігія вище за філософію”3;
критика ідей матеріалізму та атеїзму, що супроводжується підсиленням
тенденцій “пантеїзації” релігійно-філософських поглядів, критичні зауваги
на адресу позитивізму;
орієнтація академічних філософів на “адаптацію” руського православ’я
до минущих умов XIX ст. змусила відмовитися від певних релігійних догм, а
іншим надати православно-релігійного забарвлення; у творах академістів
майже відсутні прямі посилання на Одкровення, проте, вони досить
продуктивно звертаються до релігійно-філософського аналізу стародавньої,
нової
та
новітньої
філософії,
послуговуються
досягненнями
природознавства, психології та історичної науки; вельми частенько
апелюють до актуальних проблем соціального і політичного життя власного
народу, на відміну від теологів, вдаються до раціональних “варіацій” на тему
доказів буття Бога, істинності Св. Письма, сутності людської особистості та
історії;
1
Гайдадым Э.Л. Философия истории православного неортодоксального теизму в России
XIX – начала XX вв.: Дисс. ... д-ра. филос. наук. – Донецк, 1992. – С. 3.
2
Флоровский Г. Пути русского богословия. – Париж: YMCA-PRESS, 1988. – С. 240.
3
Новицкий О. М. Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием
языческих верований: В 4 ч. – К., 1861. – Ч. I – IV. – С. 14-15.
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категоріальний
апарат
теїстів-“академістів”
відрізняється
від
ортодоксально-богословського, оскільки, поряд з релігійними, вони широко
використовують ідеалістичні і релігійно-ідеалістичні поняття, як
“свідомість”, “ідея”, “пізнання”, “розум”, “внутрішній досвід” тощо; у
гносеології більшість академістів є прихильниками філософії німецького
ідеалізму XVIII – XIX ст., що “викувало” в їхньому світогляді схильність до
релігійно-філософської позиції “подвійної істини” при вирішенні питання
пізнання Бога, людської душі і зовнішнього світу;
демаркація предмета релігійної ідеології та релігійної філософії,
наприклад, Гогоцький С.С. з цього приводу писав, що філософія
“опосередковано”, через дослідження “законів знання та діяльності, законів
природи та історії …, зводить нас до істини Божества, що розкривається в
них”, а релігія “безпосередньо підносить усі наші внутрішні сили до
Божества і вказує нам на безпосереднє відношення Божества до людини”1;
віддаленість “академістів” від богослов’я і близькість до ідеалістичної
філософії; вияв стійкого інтересу до ідеалістичних проблем природознавства
(космології, психології, фізіології), педагогіки, логіки, історичної науки.
Філософська спадщина П.В.Тихомирова може бути класифікована за
трьома аспектами його
творчих інтересів: логіко-гносеологічні,
філософсько-релігійні та історико-філософські. Філософсько-релігійна
проблематика розпадається на декілька питань, що були виокремлені під час
опрацювання матеріалу задля продуктивнішого аналізу цього аспекту
творчості вченого в контексті особливостей духовно-академічної традиції
філософії кінця XIX – початку XXст.
Визначення та критерії православ’я. Релігійним ідеалом російського та
українського народів є православ’я. П.Тихомиров, намагаючись визначити
позитивні ознаки, починає з дефініції: “православний, православ’я,
̀ορθόδοξος, ̀ορθόδοξία”. Терміни ці з’явились у перші століття церковної
історії, у період боротьби церкви з єресями, і позначають поняття,
протилежне єресі. Згідно з філологічним значенням, “̀ορθόδοξία” є
“правильне мислення”, “правильна віра”, – смисл суто формальний”2.
Щоб з'ясувати ознаки цієї “правильної віри”, вчений вважає, що слід
звернутися до практики Вселенських соборів, кожен з отців яких є свідком
“віри власної церкви” і свідком “апостольського передання”. Тому першою
ознакою правильності відомого вчення була редукція його до
апостольського передання. Серед способів цього посилання П.Тихомиров
виокремлює наступні: 1) якщо відповідь на питання, яке піднімалось
якимось єретичним вченням прямо знаходилась у писаннях апостолів, тоді її
просто наводили в оригіналі, 2) коли ж такої прямої і чітко сформульованої
відповіді не містилося в писаннях, тоді посилання на апостольське
передання здійснювалося за допомогою “загальноцерковної віросвідомості”,
остання і є тією позитивною ознакою, що відрізняє православ’я від
католицизму і протестантизму. Сутність цього типу свідомості полягає у
1

Гогоцкий С.С. Философский лексикон. – К., 1857-1873. – Т. 4. – Вып. 1. – С. 276-277.
Тихомиров П.В. К вопросу о политических, национальных и религиозных задачах России //
Богословский вестник. 1897. – Т. 2. – № 5. – С. 266.
2
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тому, що “віра християнська не є лише доктрина, що владує над розумом
людини, подібно, наприклад, філософським вченням. Вона є дещо більше,
те, що захоплює всю людину, – і її почуття, і волю. Істинна християнська
віросвідомість неминуче зумовлює моральний настрій, з яким християнин
відчуває себе в єднанні з Христом і зі всією церквою… Догмати віри,
засвоєні з божественного одкровення і священного передання, до такої міри
рідняться з душею істинного християнина, з моральним настроєм, що
останнє є немислиме без них: віросвідомість стає сумою теоретичних
(метафізичних) постулатів моральної свідомості, а православна свідомість
– практичним еквівалентом віросвідомості. Ця повна гармонія
віросвідомості і моральної свідомості ще підсилюється усвідомленням своєї
єдності з Христом і церквою”1. Ця багаторазова координація віросвідомості і
моральної свідомості наголошує, по-перше, що відбувається в душі кожного
християнина, по-друге, в церкві між її членами і, по-третє, між церквою
теперішнього часу і всіх попередніх віків, – запобігає будь-якій можливості
спотворення апостольського вчення.
Повертаючись до поставленого завдання, П.Тихомиров виокремлює
чотири ознаки православ’я: “1) прямо міститься в апостольському писанні і
переданні, або принаймні їм не суперечить; 2) не призводить прямо або
опосередковано до заперечення справи спокути Христа та Його
боголюдської особистості; 3) прямо або побічно не призводить до
суперечностей основних потреб моральної свідомості християнина; 4) не
суперечить вченню церкви всіх попередніх віків”2. За ступенем важливості
перший з цих критеріїв є основним, а три інші – допоміжні, що запобігають
невірному використанню першого. За своїм логічним характером перший є
критерій матеріальний, а інші – формальні: не керуючись першим,
наголошує вчений, не можна отримати християнського вчення,
дотримуючись трьох останніх – ми отримуємо вчення православне. Нарешті,
згідно з відношенням до віруючого християнина, перший і четвертий є
критеріями суто об’єктивними, зовнішніми, а другий і третій – суб’єктивні і
внутрішні: перший та четвертий вказують на авторитет, без погодження з
яким християнство не православного вірування, відлучається від вселенської
церкви. Другий і третій вказують на живе, особистісне відношення
віруючого до церковного вчення, що робить його активною частинкою “тіла
Христового”.
Критичний аналіз підстав доказів буття Бога. “Істинність будь-якого
доведення залежить, окрім його формальної правильності, від істинності
його посилок. Коли посилки виражають звичайний факт безпосереднього
досвіду, тоді перевірка доказів полегшується. Однак, коли факти, що
встановлюються у посилках, не дані в безпосередньому досвіді, а
проголошуються на правах певних доведень, тоді перевірка значно
ускладнюється. Останній випадок має місце по відношенню до доказів буття

1

Там само. – С. 267-268.
Тихомиров П.В. К вопросу о политических, национальных и религиозных задачах России //
Богословский вестник. 1897. – Т. 2. – № 5. – С. 269.
2
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Бога”1. Констатуючи відповідний стан справ на початку розмірковування, П.
Тихомиров вважає, що це обумовлено виникненням у ІІ. пол. XIX ст. “теорії
та критики пізнання”, яка надає підстави вирішення проблем “буття Бога”
засобами гносеології і метафізики. Тому завдання полягає в тому, щоб
“відкрити та дослідити ті гносеологічні та метафізичні істини, які утворюють
ці передумови”2.
Розглядаючи декілька підходів до класифікації доказів буття Бога
(Кудрявцев, Гартман, Франк, Пфлейдерер, Зенлер, Рунце, Штраус, Бідерман,
Меланхтон), вчений приходить до висновку, що всі вони можуть бути
поділені на дві групи: “1) на доведення, що мають своєю основою сферу
об’єктивної дійсності та 2) доведення, які у своїй основі походять зі сфери
суб’єктивної… До першої категорії повинні бути віднесені доведення
космологічне та телеологічне, а до другої – онтологічне із супідрядними
йому історичним і гносеологічним, та моральне”3.
Космологічний доказ буття Бога, наголошує вчений, опирається на факт
існування світу взагалі, його суть полягає у проголошенні за умов
неприсутності Бога, відсутності підстав існування світу. Оглянувши три
стадії (Арістотель, Т.Аквінський, Ляйбніціансько-Вольфіанська філософія)
визначення цього типу доказу, П.Тихомиров формулює, яким він його
бачить на кінець XIX ст.: “Всі випадкові, плинні речі мають власну основу
не в собі, а в іншому; взяті разом, вони повинні мати її в необхідній,
нескінченній Істоті, що існує сама по собі / Світ складається лише з
випадкових, уявних речей / Відповідно, повинна існувати natura necessaria,
ens per se, causa sui, що знаходиться в основі усіх цих випадковостей”4.
Аналізуючи формальні та матеріальні чинники відповідності посилок у
визначенні змісту космологічного доказу, висновки, до яких приходить
вчений, полягають у тому, що цей тип доказу, безумовно, не доводить, що
Бог є Творець світу, і що він є Істота премудра, осібна та зразкова, однак,
умовно доводить, що Бог є Істота незмінна, необхідна тощо. Реальність світу
і пізнаванність внутрішньої сутності речей та реальне значення категорії
причинності (її панування не лише в сфері феноменів, а й речей у собі) –
саме ті умови, за яких можливе це позитивне значення космологічного
доказу “буття Божого”.
“У світі ми всюди знаходимо сліди доцільності / По відношенню до
сукупності речей, що утворюють наш світ, ця доцільність є зовнішньою і
чужою / Відповідно, повинна існувати поза світом Інтелігенція, що покладає
цілі”5. Наведена форма телеологічного доказу “буття Божого”, вважає
вчений, жодним чином не суперечить висновку про недоведеність
креативності та осібності (існування поза світом) як атрибутів Бога, проте,
1
Тихомиров П.В. Гносеологические и метафизические предпосылки бытия Божьего // Вера
и разум. Богословско-философский журнал. – Харьков, 1898. – Т. II. – Ч. II. – С. 153.
2
Там само. – С. 154.
3
Там само. – С. 157.
4
Там само. – С. 158-159.
5
Тихомиров П.В. Гносеологические и метафизические предпосылки бытия Божьего // Вера
и разум. Богословско-философский журнал. – Харьков, 1898. – Т. II. – Ч. II. – С. 168.

484

Україна – філософія

умовно доводить, що світобудова задля свого пояснення потребує
інтелігенції, як фактора покладання та реалізації цілей. Серед умов, за яких
можливе це продуктивне визначення телеологічного доказу можна
виокремити реальність світу, реальне значення категорії причинності та
дійсне, об’єктивне існування у світі доцільності у всіх її проявах. Дві перші
уможливлюють і космологічне доведення буття Бога, а третя становить нову
передумову раціональної теології, що становить суттєву складову
гносеологічної проблеми.
Сумарними видами цього роду доказів є онтологічне і моральне. Чому
доведення зі сфери суб’єктивної дійсності розпадаються лише на головні,
неважко зрозуміти, а саме, “одні сторони у проявах духу характеризують
його, як начало, що має силу самовизначення, інші ж, як начало, що визначає
у відповідності до певних об’єктивних норм. Ані суто активних, ані суто
пасивних станів духу, мабуть, не існує, проте переважно явища волі
позначаються найбільшою активністю, а явища думки або, взагалі,
пізнавальні уявлення – найбільше залежні від об’єктивної дійсності…”1
Тому, що стосується доказів буття Бога, або ми маємо справу з ідеєю
божества, або з потребами і прагненнями людини. Перші стають вагомими
та отримують наукову цінність лише у зв’язку з онтологічним типом
доведення, другі – можна назвати моральними, з огляду на їх відношення до
практичного духу. Оскільки ідею Божества можна розглядати з різних
аспектів, П.Тихомиров намагається виокремити лише відомі: “Це – 1) зміст і
форма названої ідеї, 2) її відношення до філософського пізнання, 3) її
культурно-історичне значення”2. Внаслідок цього є чотири види підвиди
онтологічного доведення:
А) Власне онтологічне – розглянувши три фази розвитку цього доказу
(А.Кентерберійський, Декарт, Ляйбниць), вчений, намагаючись врятувати
його дієвість від аргументів кантівського критицизму вдається до
визначення, яке запропонував В.Д.Кудрявцев (Дійсність відповідає
необхідним поняттям нашого розуму / Поняття Бога є необхідним /
Відповідно, поняття Бога відповідає реальним предметам), при цьому
відзначає подвійну умовність його значення: по-перше, воно знаходиться у
прямій залежності від реалістичного вирішення гносеологічної проблеми,
зокрема, питання про суб’єктивне значення категорій, по-друге, залежить від
того характеру, який закріплений за поняттям Божества і того значення, що
йому буде надане в контексті філософського знання3.
Б) Гносеологічне – внаслідок аналізу різних підходів та спроб зробити з
“ідеї Бога” гносеологічний принцип (Декарт, Трейделенбург, Ульріці,
Пфлейдерер тощо), він зупиняється на формулюванні – істина існує / істина
є узгодження знання з дійсністю / це погодження повинно мати об’єктивну
причину / Отже, існує Бог, – що постає паралогізмом за умов недостовірної
помилки, однак, виявляється істинним умовиводом, якщо знаходить рішення
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в межах категорії причинності; проте, в даному випадку воно зводиться до
типу космологічного доведення, поділяючи його недоліки.
В) Психологічне – на кінець XIX ст., зауважує вчений, відомі дві його
форми: 1) традиційна картезіанська, як рух аргументів у напрямку від
існування в нас ідеї Бога до його реального буття, та 2) у видозміненій
формі, – як висновок від сутності богосвідомості до буття як реального
кореляту цього способу усвідомлення (ще його називають релігійним
доказом). П.Тихомирова більше цікавить саме перша форма, дефініція якої –
“ідея Бога існує в нас, як ідея про безмежну та нескінченну істоту / однак
походження цієї ідеї ми в змозі пояснити лише за допомогою відносних та
обмежених понять / Відповідно, для пояснення її існування в нас, ми повинні
припустити надособливу причину, – Божество”1. Заручившись підтримкою
логічного аналізу психологічного дослідження (приклад якого він запозичує
у Дж. Ст. Міля з його “Огляду філософії сера Вільяма Гамільтона”), вчений
схиляється до думки про неможливість емпіричного походження понять
“абсолютне” та “нескінченне”, категорично відмовляє картезіанській формі
психологічного доведення в найменшій долі цінності.
Г) Історичне – філософський аргумент, що відштовхується від факту
всезагальності релігії як явища людського роду; суть його, за
П.Тихомировим, полягає в наступному: по-перше, неможливо встановити
достовірно істинність основного положення (всезагальності релігії) цього
доказу, факт його визначення суперечить характеру повинності доведення,
по-друге, висновок, що встановлюється на основі основоположення
історичного доказу розкриває матеріальну та формальну безпідставність
останнього. Перша полягає у спробі ствердити більше, ніж того дозволяють
посилки (суб’єктивна необхідність віри в Бога не надає об’єктивних підстав
для переконання), а друга постає як спроба отримати доведення за
допомогою такого гносеологічного принципу, що з вірно встановленої
філософської точки зору не є самостійним. Однак умовна (і в цьому вагома)
цінність цього типу доведення, на думку П.Тихомирова, у тому, що навіть
якщо логічно погоджений висновок історичного доведення схиляє нас до
визнання, що переконання в існуванні Бога є лише інстинктивне
переконання людства, оскільки воно ще не до кінця піддало кожен
“потаємний куточок” свого творчого духу, то саме цей висновок суттєво
важливий для теорії богопізнання: якщо ці спроби і не визнали за
гносеологічний принцип філософії, однак, вони повинні стати “вказівкою на
допоміжний принцип строго філософського пізнання, – принцип, що є
експериментально перевірений на силу права “антиципировать” істину, що
не піддається строгому та методичному філософському пізнанню”2.
У свою чергу, застосування категорій причинності і доцільності в сфері
фактів духовно-морального життя, породило моральні докази буття Бога.
Вчений зауважує, що коли (в даному випадку) йдеться про тип доведення від
суб’єктивної дійсності, мова піде про моральну свідомість, яка містить у собі
1
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твердження про постулат рівності і відповідності між цінністю вчинку і його
наслідками. “Дослідження цієї моральної свідомості можливе з трьох сторін:
воно може стосуватись 1) походження цієї свідомості, 2) психологічних умов
її збереження та істинності і 3) гарантії її істинності”1. Звідси і походять три
форми морального доведення, аналізу яких і приділяє увагу П.Тихомиров.
Перший вид морального закону полягає у спробах довести буття Бога,
посилаючись на думку, що в нашому дусі не існувало б морального закону,
якби для нас його туди не помістив Господь. Вчений бачить у логіці цього
доведення “логіку немовляти”, наголошуючи, що є велика схожість з
психологічним типом доказу, оскільки, скоріше йдеться про природну
схильність людини всі гідні риси своєї особистості переносити на образ
“досконалішого Духу”. Якщо ми спробуємо уважніше зрозуміти цей доказ,
то змушені виокремити у ньому форму – почуття обов’язку, і зміст, як
усвідомлення того, що потрібно робити. “Зрозуміло, що зміст морального
закону може бути пояснений, якщо зможемо вказати на реальний в душі
людини, що спонукає його віддавати абсолютну перевагу альтруїстичним
почуттям і прагненням над егоїстичними. Відшукати цей мотив – завдання
наукових досліджень з етики… Те саме слід сказати і про форму. Почуття
повинності, яким супроводжується в свідомості враження змісту морального
закону, не є щось властиве колу явищ. Вона є і в теоретико-пізнавальній
сфері, і в естетичній…”2 Тому, вважає вчений, немає необхідності шукати
надприродні підстави існування морального закону в нас. Бог у цьому
питанні фігурує як творець буття і нашої природи, що частково зближує цей
тип доказу з космологічним. Однак виявивши безпідставність аргументів
морального доведення “буття Божого”, П.Тихомиров визнає за ними
позитивну роль у пізнанні властивостей Бога. Об’єктивація всього
ідеального, що відоме людині та має власні суб’єктивні підстави – становить
наше уявлення Бога. Таким чином, ми відкриваємо ще одну передумову
богопізнання – “онтологічний постулат теоморфізму людини, як гарант
істинності наших уявлень про атрибути Божественного Духу”3.
Друга форма морального закону полягає у твердженні про суб’єктивну
неможливість моральності без віри в Бога. Атеїст не може бути моральною
людиною. Стосовно формальних підстав даного доведення, на думку
вченого, навіть якщо і припустити наявність “морального невігластва” у
людини, яка не вірить в Бога, такий висновок не наблизить нас до
об’єктивної констатації його існування. Кому відомо, які ілюзії потрібні
людині для того, щоб бути моральною? Обумовленість твердження про
всезагальність даної ідеї для людства змушує нас звернутися до історичного
доказу. Однак наскільки коректною з логічної точки зору є редукція
морального доказу до історичного? Для переконаності в “бутті Божому” слід
констатувати втілення морального доказу як факту і закону культурноісторичного життя людства. Але, на думку П.Тихомирова, “факт” в історії
має не одне значення того, що вже відбулося, а й позначає те, що є в
1
2
3

Там само. – С. 700.
Там само. – С. 704.
Там само. – С. 706.

487

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІ

історичному розумінні. А в цьому сенсі є те, що не було здійснено у певний
відрізок часу, а поступово і постійно здійснюється, скеровуючись по мірі
ходу історії до свого ідеального завершення. Відповідно, слід визнати
історичний прогрес у здійсненні морального закону”1. Реалізація моральних
цілей є “ідеальним фактом історії” і законом її поступального розвитку.
Отже, ми настільки віримо в Бога, наскільки впевнені у моральному прогресі
людства. Всезагальність цієї віри залежить від “напруги” впевненості.
Однак, вважає вчений, історичний доказ не вселяє в нас цю впевненість,
тому моральний у даному питанні слугує суттєвим підкріпленням.
Матеріальна правильність морального доказу містить аналіз емпіричних
(спостереження над моральним життям людей) та раціональних (аналіз
поняття моральності) його підстав, що остаточно переконує у необхідності
зміни даного типу доведення: “Існує об’єктивний моральний лад у світі / Він
може мати своєю причиною лише Бога / Відповідно, Бог існує”2.
Піддаючи аналізу третю форму морального доведення, П.Тихомиров
цілком виходить з І.Канта. Німецький філософ в основу свого доведення
покладає думку про найвище благо, як ціль людських устремлінь. Вище
благо – гармонія між святістю і щастям. До святості людину спонукає
моральний обов’язок, а щастя є необхідним об’єктивним корелятом чесноти.
Оскільки здійснення такої гармонії не під силу ані людини, ані природі, на
думку Канта, моральна свідомість постулює Бога як гаранта відповідності
між чеснотою і щастям. Цінність цього доведення, за вченим, зумовлюється
відповіддю на два питання: “1) чи дійсно моральна свідомість вимагає, щоб
щастя людини було пропорційним її чеснотам і 2) чи в змозі неможливість
такої відповідності, без Бога, що її забезпечує, вважається доказом того, що
Бог дійсно існує?”3 Над тим, що вимога відповідності між чеснотою і щастям
не є безумовним постулатом совісті, змушує замислитись. Якщо, за Кантом,
між чеснотою і щастям можливі дві форми відповідності, – тотожність і
причина-наслідок, – тоді чи є за умов тотожності необхідність у такій
відповідності; чи забезпечує причинно-наслідковий зв'язок статус
“повинності” моральних норм? У якому відношенні щастя може знаходитися
стосовно чесноти у причинному відношенні? Якщо причина з необхідністю
тягне за собою наслідок, тоді навіщо постулювати Бога? Актуалізація цих
питань, на думку П.Тихомирова, ставить під сумнів твердження про
відповідність чесноти і щастя як основний постулат моральної свідомості.
Однак не будучи визначальною, ця вимога має сенс по відношенню до
емпіричної дійсності лише в межах відчуття несправедливості, що викликає
в нас порушення морального порядку. Стосовно логічної цінності цих
висновків – вона не вражає. Факт бажання відповідності чесноти і щастя
мало що додає до з’ясування підстав буття Бога.
Проаналізувавши докази існування Бога, П.Тихомиров прийшов до
висновку, що всі вони хибують на безпідставність, тому потребують
спеціальних припущень гносеологічного, онтологічного і метафізичного
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характеру. Релігійна теологія потребує гносеології і метафізики. Краще
надати самому вченому можливість зробити висновок з вищенаведених
міркувань: “Щоб ясніше представити собі характер цієї гносеології і
метафізики, слід згадати всі ті передумови раціональної теології, що ми
відкрили у своєму дослідженні. Ці передумови можна розділити на
формальні, – ті, що гарантують пристойність тих прийомів, за допомогою
яких сподіваються досягти філософського переконання в бутті Бога, і
матеріальні, – визнання яких гарантує правомірність того змісту, з якого
хочуть побудувати всеохопне поняття про Бога. За умови належності до
гносеології або метафізики вони, як ми і говорили, можуть бути розподілені
на передумови гносеологічні та метафізичні. Перші всі мають відношення до
формальних, а з других одна – формальна, а друга – матеріальна. Ось їх
класифікація з цієї точки зору:
I. Гносеологічні передумови пізнання Бога (формальна):
1) Реальність світу і пізнаванність речей у собі з огляду на їх внутрішню
структуру.
2) Об’єктивне значення причинності для речей у собі.
3) Реальне значення ідеї доцільності.
II. Метафізичні передумови пізнання Бога
а) Матеріальна передумова:
4) Теоморфізм людини.
б) Формальна передумова:
5) Моральна світобудова
Спроба вирішити питання про реальне значення категорій, змушує до
п’яти попередніх передумов додати ще одну. Це –
6) Космоморфізм суб’єкта пізнання”1.
Проблема співвідношення віри та знання. “Як відомо, існує коло питань,
що є спільними для богослов’я і філософії. Вони охоплюють основні істини
християнства і, відповідно, повинні належати богословській науці, однак, за
своїм характером, у своєму відношенні до істин, які за прийомами свого
вирішення є специфічно богословськими, скоріш за все можуть бути названі
питаннями філософськими. Існування таких питань і утворює нову проблему
– про відношення між богослов’ям і філософією”2. Так П.Тихомиров
визначає суть наступної проблеми, постановка і вирішення якої є суттєвими
в межах релігійно-філософської проблематики та церковного світогляду.
Вчений переконаний, що в основі “стосунків” між релігією і богослов’ям
знаходиться проблема взаємоузгодження пріоритетів віри та знання. У
своїй роботі “Православна догматика і релігійно-філософський умогляд”
(1897) він намагається знайти підґрунтя у з’ясуванні основних підстав
постановки даного питання, аналізуючи погляди Антонія (“Догматичне
богослів’я православної католицької східної церкви. З додатком загального
вступу до курсу богословських наук” СПб., 1862), Макарія (“Православно1
Тихомиров П.В. Гносеологические и метафизические предпосылки бытия Божьего // Вера
и разум. Богословско-философский журнал. – Харьков, 1898. – Т. II. – Ч. II. – С. 718-719.
2
Тихомиров П.В. Православная догматика и религиозно-философское умозрение // Вера и
разум. Богословско-философский журнал. – Харьков, 1897. – Т. II. – Ч. II. – С. 107.
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догматичне богослів’я”, 1856), Філарета Чернігівського (“Православне
догматичне богослів’я”, 1882) та Сильвестра (“Досвід православного
догматичного богослів’я (з історичним викладом догматів)” К., 1878).
“Учителі церкви не здатні дивитись на спосіб природного богопізнання та
богопізнання шляхом одкровення, як на два протилежні шляхи, що не
сходяться між собою, а як на два кінці одного і того ж шляху до однієї цілі, з
яких один становить начало, а інший – продовження і завершення… Всі
вони при користуванні істиною богооткровення припускають участь тут
розуму, з вимогою з його сторони лише покори вірі, а цим вказують, що в
одкровенні як способі богопізнання не вбачають нічого руйнівного для
способу природного”1. П.Тихомиров, виклавши основні думки сановників,
приходить до наступного висновку – знання є приготування до віри.
В іншій праці – “Літературна суперечка П.О.Каленова і проф.
О.І.Введенського з питання віри і знання”(1894) – вчений наводить наступне
визначення віри: “Віра є переконанням в істинності чого-небудь на
суб’єктивно-достатніх підставах”2. Віра може і повинна мати місце там, де
факти ще не витримали перевірку на об’єктивність. Віра є замінник знання.
Коли ми не маємо аподиктичних і об’єктивних доказів на користь предмета
нашого зацікавлення, віра “вселяє” позитивне переконання в успішності
пізнання істини, тим самим створює сприятливі умови для появи останньої.
Для П.Тихомирова віра – нормальна психічна функція, тому і відношення
віри до знання він вважає має бути зручним, а не антагоністичним. В основі
свого підходу він викладає три твердження:
“1). Істина – єдина і не може знаходитись у протиріччі сама з собою.
2). Розум, що діє за власними законами, має силу пізнавати будь-яку
істину та повне право не приймати за істину все, що не витримає перевірки,
з огляду на ці закони.
3). Зміст релігійної віри, що виноситься з першоджерел християнства –
безумовна істина”3.
Вчений переконаний, що історія богословсько-філософської думки
пропонує нам три типи вирішення проблеми співвідношення та знання: поперше, між вірою і знанням має існувати взаємодія, по-друге, між ними
можливе відношення підкорення-підлеглості (одні виступають на користь
віри, інші – розуму) та, по-третє, проголошується абсолютна незалежність
розуму від віри. Останній погляд на проблему має дві форми свого
вирішення – песимістичну й оптимістичну – “перша з’явилась в історії, як
плід прагнень емансипувати від самовільних і нерідко впертих вторгнень
розсудку в її сферу, або навпаки, – звільнити розум від деспотизму релігійної
догми; друга утверджує абсолютну автономію розуму та віри… та виявляє
упевненість, що, не дивлячись на це, вони ніколи не дійдуть до повної

1
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контроверзи по відношенню один до одного” . Сам П.Тихомиров є
прихильником оптимістичного варіанту третьої форми вирішення цієї
проблеми.
З огляду на вищезазначене, перед ученим не стоїть питання антагонізму
між змістом віри і даними науки. Істина одна (як у релігії, так і в науці), і не
може знаходитись у суперечці по відношенню до самої себе. “Якщо
природознавство і Одкровення… знаходяться в протиріччі між собою, то це
значить, що людина невірно читає або книгу природи, або книгу
одкровення”2. Той, хто переконаний у відсутності будь-яких суперечностей
між вірою і знанням, знайде умови їхньої спільності, а хто не бачить між
ними одностайності, той не вірить або в істинність Одкровення, або в
гносеологічну спроможність розуму. Отже, П.Тихомиров переконаний, що
віра в відносно сформованому вигляді надає основні елементи світогляду, а
знання намагається розгорнути їх зміст. Тому “…православне богослів’я має
відношення до природного людського розуму у вищій мірі сприятливе і
довірливе. Жодних обов’язкових програм і методів, ніякого філософського
“сredo” православному мислителю не нав’язується. Від нього вимагається
лише відверте визнання позитивної богоодкровенної істини християнства, у
всьому іншому він вільний. Йому надається можливість йти будь-якими
шляхами, триматися будь-якої філософії, аби він не суперечив позитивній
вірі…”3 Істини, що складають зміст релігійної віри, для науки є лише
регулятивом, що скеровують історичне завдання наукового пізнання. Коли
це завдання буде досягнуто, тоді, вважає вчений, знання замінить собою
віру.
Проблема свободи волі. П.Тихомиров розпочинає свій аналіз,
відштовхуючись від трьох підходів до розуміння “свободи”: а) свобода як
фрондерство по відношенню до будь-якої форми детермінізму, б) свобода в
абсолютному сенсі non-sens, вона завжди є свободою від чогось (чи когось),
тому слід вести мову про свободу, яка суперечить не необхідності, а
примусу, т.т. сутність її розкривається у пануванні розуму та в) свобода як
спроможність здійснювати самостійні вчинки, яка є праобразом “моральної
свободи”. Такий стан справ дає можливість зрозуміти, що коли ми ведемо
мову про свободу як ситуацію відсутності причинності, то під останньою
розуміємо її наукове значення, як необхідність дії згідно з певною
закономірністю, що визначає та обумовлює умови причини. Погляд на Я, як
на причину дій, є відмінним.
Логічний аналіз проблеми, переконаний вчений, доводить, що як
детермінізм, так і індетермінізм можливі для розсудку. Свобода як
відсутність причинності не містить у собі нічого суперечливого, проте її
логічна можливість не є свідченням реального існування. Що стосується
останнього, то П.Тихомиров формулює наступні тези:
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“1) На нашу думку, виходячи з сучасного стану наукових і філософських
знань, не існує жодних об’єктивно переконливих даних на користь такої
нашої сторони.
2) Суб’єктивні основи спонукають нас визнати свободу.
3) Остання обставина дозволяє нам сподіватись, що з часом за умов
суцільного та всебічного розвитку наших знань, і наука отримує дані для
вирішення питання в позитивному смислі”1.
Вдаючись до пояснення першого тезису, вчений висловлює сподівання,
що проблема свободи буде продуктивно вирішена за рахунок пізнання усіх
психологічних і фізіологічних антецедентів кожної людської дії, і природний
спосіб їхнього впливу на волю. Суть другого тезису він вбачає у
суперечності між суб’єктивними мотивами визнання свободи волі й
об’єктивними детерміністичними аргументами, що заперечують свободу
волі в інтересах науки. Ціль наукового пізнання – розкриття причиннонаслідкових зв’язків. Дії людей, які є продуктом свободи, не можуть бути
предметом науки. “Свобода волі не є, так би мовити, творчість з нічого, а
лише свобода вибору між можливостями дій, що постають перед свідомістю.
Генезис цих уявлень – повністю під владою науки, оскільки вони суть
природні продукти психологічних схильностей індивіда”2. Саме дослідження
експериментальної психології на кінець XIX ст. відкривають велику
кількість і нерозгадану спроможність у вивченні мотивів, що “псують”
плани свободи. Як приклад, “в дитячому віці ще не спостерігається свобода;
в дорослому, коли остаточно сформувався, вона вже не діє. Де ж для неї
місце? – На нашу думку, її місце, по-перше, в проміжку між цими двома
епохами; вона приймає участь у формуванні характеру, що, певною мірою, є
продуктом свободи: багатократне вільне повторення певної дії робить
звичною і, нарешті, – неминучою. По-друге, свобода має місце і при спробах
змінити свій характер…”3 Незважаючи на суб’єктивну цінність цих суджень,
вважає П.Тихомиров, вони знаходять визнання і з боку детерміністів,
доказом чого є відсутність намагань викоренити у людей ці переконання, та
спроби пояснити лише їх неспроможність. Третій тезис втілює сподівання
що за умов поступового розвитку психологічної науки, проблема свободи і
причинності буде вирішена на позитивному рівні.
Інший цікавий аспект аналізу цього питання – соціологічний –
П.Тихомиров пропонує у праці “Математичний проект розвитку соціології
на началі філософського ідеалізму” (1903). Серед ґрунтовного викладу та
критичних зауваг на книгу професора Московського університету
П.А.Некрасова “Філософія та логіка науки про масові залучення людської
діяльності: перегляд основних засад соціальної фізики Кетле”, особливу
увагу привертає критичний відгук П.Тихомирова на детерміністичне
розуміння свободи волі в контексті ідей закономірності соціальних процесів,
1
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що викладається у згаданій книзі. Незважаючи на досить продуктивну
критику автором ідей позитивізму у соціології, у його соціальних ідеях
П.Тихомиров вбачає ще один чинник детермінації поряд з фізіологічним і
психологічним – соціальний. Акцент переноситься на характер діяльності
індивіда у соціумі, що залежить від соціальних ролей й обов’язків інших.
Таким чином, свобода і воля знаходяться під “перехресним вогнем” трьох
детермінант: фізіологічної природи рухів, ланцюга психологічних асоціацій
та механіки соціальних дій.
Це змушує вченого рятувати свободу, поступово уточнюючи значення
тих умов, за яких вона можлива: “свободу волі слід шукати не в тому, що
людина в змозі зробити те, чого хоче, а в тому, що вона може хоті інакше,
ніж хоче в кожний даний момент, що напрям її волі не завжди рівний самому
собі”1. Втеча від вищезгаданих трьох аспектів спроможності людської
особистості, переконує П.Тихомирова у необхідності наступної дефініції:
“свобода волі є незалежність від будь-якої необхідності, чи це необхідність
зовнішня – примус (coactio), або внутрішня – природна необхідність
(necessitas naturalis), тобто схильність волі до певної діяльності, що походить
з природи людини, та виключає її (волі) самовизначення”2. Дійсно,
наголошує вчений, за умов розвитку наукового і філософського знання на
кінець XIX ст., врятувати свободу волі можливо лише визнанням того, що не
всі акти причинно обумовлені та необхідні. Антиномія абсолютної автономії
волі (Кант!) та поступального прогресу науки породжує два важливих
запитання: а) чи слід жертвувати всезагальністю закону причинності і,
відповідно, відмовитисz від наукового дослідження соціальних і історичних
процесів або краще пожертвувати свободою волі? та б) якщо позбавити волю
будь-яких перешкод, то чи не буде це радикальний волюнтаризм зі всіма
його наслідками? Компроміс тут можливий лише за рахунок розмежування
сфер їх реального значення: “В інтересах науки, – щоб свобода волі, якщо
вона існує, або не проявлялась зовсім, або проявлялась e таких мінімальних
розмірах, якими при вивченні масових процесів можна зневажати. В
інтересах індетермінізму, – щоб закон причинності не володів такою
всезагальністю і необхідністю, що проголошували абсурдом саму думку про
можливість безпричинних дій”3.
Закінчуючи думку, П.Тихомиров формулює уявлення про волю як
quantum сили, що здатна діяти на мотиви, які її оточують, і здійснювати
вибір між різними ситуаціями. В свою чергу, свобода волі залежить від
ступеня зусиль, які ми прикладаємо до регулювання внутрішнього і
зовнішнього аспектів протікання нашої реальності. Для фактів і подій є
істиною твердження про те, що не існує дії без причини, однак, перед
людською особистістю завжди постає вибір між можливостями вчинку, які є
1
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наслідком інтенцій свідомості та ряду причин (фізичних, фізіологічних,
психічних і соціальних), що підносить нам життя.

Релігійне пізнання і художня творчість. “Метафізик, розмірковуючи про
сутність та підстави світобудови, приходить до визнання та сповідання
найвеличнішої основи та першопричини – Бога; дослідник природи,
заглиблюючись у доцільність органічних і неорганічних процесів в природі,
впізнає в них руку Творця і Провидця; історик, споглядаючи долі народів та
людських думок і вчень, впадає в ту саму сповідь; мораліст, відшукуючи
підстави совісті, знаходить їх в Богу. Нехай же буде дозволено і естетику
приєднатись зі своїм голосом до цього хору природних свідчень про Бога”1.
Такими словами П.Тихомиров починає одну зі своїх ранніх робіт “Художня
творчість та релігійне пізнання” (1897), у якій розглядається ще один аспект
релігійно-філософських поглядів вченого – “естетика” релігійного пізнання.
Православна догматика разом з релігійно-філософськими умовиводами,
намагається піддати аналізу не лише точки перетину науки і релігії, а й
зрозуміти суть природного богопізнання, як способу отримання істинного
знання про одкровення Боже. Коли мова йде, вважає вчений, про вивчення
людини і світу крізь призму різних наук (природознавства, психології, історії
тощо), тоді ми маємо справу з опосередкованим характером богопізнання.
Регулятивних принципів та логічних прийомів недостатньо для обґрунтування
релігійної істини, і, “…1) що окрім методичного, філософського пізнання, яке
досить часто у своїх пошуках істини обирає ті шляхи, що не приводять до
бажаної цілі, існує інше, безпосереднє або інтуїтивне, яким одвіку жило і живе
людство, – пізнання, що існує раніше науки і філософії та виявляється, за
вченням Апостола Павла, достатнім для переконання в самих загальних і
основних релігійних істин (Діян. 17, 26-29; Рим. 1, 19-20; 2, 14-15); – 2) що якщо
у філософському і релігійному пізнанні виявляється багато рис, які зближують
його з художньою творчістю, то це жодним чином не підриває його
достовірності, тому що і художня творчість, за відомих умов, володіє повною
істинністю”2. Отже, П.Тихомиров переконаний, що задля забезпечення
“повноцінності” способів пізнання Бога, слід вдатися до сфери художньої
творчості, як допоміжного засобу під час філософського дослідження й
обґрунтування релігійної істини.
Сам вчений виокремлює два підходи у розумінні художньої творчості:
1) Художня творчість, як витлумачення і природи і Божества в термінах
людського духу. Згідно з цим підходом, людина може пізнати Бога, лише
заглибившись у свою сутність, що була створена за образом і подобою Господа.
Намагаючись розкрити питання естетики релігійного пізнання, П.Тихомиров
використовує категорію майстра, митця. Тільки він здатен, у силу свого
таланту, наблизитися до істини божества, послуговуючись “симпатичним
розумінням внутрішнього життя природи”, що дає йому змогу розуміти
дійсність, як витвір Бога. Властивості божества людина може пізнати в “дзеркалі
свого духу”, а зобразити людину, істинну сутність її природи може лише
художник: “від об’єктивує перед людиною найпотаємніші і в той самий час
піднесені порухи її духу і цим, так би мовити, активує передумови
1
Тихомиров П.В. Художественное творчество и религиозное познание // Богословский
вестник. – 1897. – Т. 4. – № 10. – С. 74-75.
2
Там само. – С. 76.
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богопізнання” . Це свідчить, на думку вченого, про ізоморфізм душі художника з
душею кожної людини, тобто “художник, що обдарований сильною уявою,
повинен жити достатньо інтенсивним життям, щоб наділяти душею по черзі
кожного з індивідів, яких він створить, не вдаючись до задуму зробити з них
копії себе самого. Силою однієї своєї особистості створювати інше, оригінальне
життя – ось те завдання, яким повинна перейматись будь-яка творчість”2. Отже,
сутність поетичної творчості полягає в антропоморфізації природи, відповідно,
це є vice versa визнання космоморфізму людини. Митець – провідник
богопізнання.
2) Художня творчість, як вид природного Божественного одкровення. Цей
погляд дає підстави стверджувати про “запліднення душі митця художніми
ідеалами, особливо відчуттям краси, що їх осяює Божественна сила, і під час
цього осяяння художник миттєво вбачає прихований в душі Божественний
первообраз речі”3. Перш ніж дати оцінку з православно-християнської,
богословської точки зору цій проблемі, вчений вважає за необхідне уяснити для
себе два пункти: чи має якість богословські підстави факт богонатхненності
художньої творчості, і – в чому слід вбачати відмінність богонатхненності від
надприродного одкровення у пророків та інших сповідників релігійної істини?
Наводячи ряд історико-філософських, археологічних і “догматичних” даних,
П.Тихомиров наголошує, що “з одного боку, вони запобігають можливості для
нашого релігійного чуття бентежитися визнанням богонатхненності художньої
творчості; а з іншого – вони, тим не менш, ще з нового погляду підкріплюють
нашу думку про таке богонатхнення”4.
Характер співвідношення релігійного пізнання і художньої творчості,
природа творчого процесу, категорія митця тощо – все це є дуже близьким у
творчості вченого, на нашу думку, до впливів творчості Шеллінга і Шиллера на
вітчизняному ґрунті, а також до тенденцій естетизації релігії та моралі в
російській літературі кінця XIX – початку XX ст. (Жуковський, Карамзін,
Одоєвський)5. З іншого боку, гносеологічна обґрунтованість художньої
творчості, як постулат християнського теїзму, свідчить про прихильність
П.Тихомирова до раціоналізаторських ухилів у межах неортодоксальної традиції
православного богослов’я.
Отже, філософсько-релігійні погляди П.В.Тихомирова є важливим аспектом
розуміння його творчого спадку. Розгляд філософського аналізу окремих
проблем християнської та православно-богословської думки вченим, дає
підстави, на нашу думку, припустити близькість його поглядів до традиції
філософування неортодоксального православного теїзму. Лібералізація
філософування в межах православно-догматичного богослов’я, спричинена
“духом критицизму”, є головною рисою продуктивної роботи П.В.Тихомирова
над
основними
проблемами
філософсько-релігійного
обґрунтування
православно-світоглядних позицій християнства.

1

Там само. – С. 85.
Там само. – С. 87.
Там само. – № 11. – С. 241.
4
Там само. – С. 250.
5
Зеньковский В.В., прот. История русской философии: В 2 т. – Париж: YMCA-PRESS, 1948.
– Т. 1. – С.113-138.
2
3
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РЕЦЕНЗІЇ

Федоренко О.А. (Київ)
УКРАЇНА ЯК ГЕОПОЛІТИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ:
роздуми над книгою В. Крисаченка і О. Мостяєва
«Україна: природа і люди» (К.: НІСД, 2002. – 623 с.)
У статті розглядаються аспекти концепції В. Крисаченка і
О. Мостяєва стосовно становлення людини як феномена планетарного
простору, загальних і специфічних особливостей формування людських
спільнот, зокрема українського етносу та його державотворчої традиції.
Незалежна українська держава як феномен синхронного відродження
нації та відновлення її державності є унікальним у світовому просторі
геополітичним і політико-філософським явищем. Від 1991 р. до початку
ХХІ ст. вона пройшла шлях від об’єкта політики і права СРСР до
рівноправного суб’єкта світових цивілізаційних процесів, потужного
консолідуючого та стабілізуючого геополітичного чинника в системах
регіонального та глобального співробітництва.
Історичний рубіж другого і третього тисячоліть знаменується
формуванням нової геополітичної конфігурації світового простору внаслідок
розширення Європейського Союзу і НАТО, посилення економічних і
військово-технічних позицій Китаю, Індії, Ірану.
Важливою обставиною геополітичного положення України є її
географічно-територіальна і культурна рубіжність на перехресті світових
торгівельних і соціальних зв’язків. Тому необхідно для українського народу
визначити геополітичні пріоритети внутрішньої та зовнішньої політики, яка
має бути не проросійською, проєвропейською, євроатлантичною, а
україноцентричною, яка найкраще відповідає національним інтересам
України.
Утвердження України як суб’єкта світової політики було головною
обставиною відновлення українознавчих досліджень, зокрема наукових
досліджень проблем становлення України як геополітичної реальності і
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формування державницької традиції української нації. Поступальний
розвиток української держави був неможливий без врахування історичного
досвіду державотворення, без відновлення національних традицій суспільної
думки, ідейної та культурної спадщини народу.
Своєрідність ситуації, що склалася в Україні у 1991-2005 рр., полягала в
тому, що відбувалися
одночасно два масштабні і складні процеси:
відновлення державності і відтворення нації як етнічної й політичної
структури.
Проблема утвердження української держави була тісно пов’язана із
рівнем політичної і морально-етичної культури суспільства, що виявлялося в
розумінні громадянами проблем забезпечення державного суверенітету,
територіальної цілісності та недоторканості кордонів, створення
самодостатньої соціально орієнтованої ринкової економіки, налагодження
рівноправних та взаємовигідних відносин з усіма іноземними державами.
Українознавча наука включає в себе філософський аналіз, що розглядає
Україну як специфічний геополітичний і соціокультурний комплекс, який
сформувався протягом тисячоліть у межах природних кордонів, які
охоплюють державні кордони нинішньої української держави, а також межі
українських етнічних територій у складі навколишніх країн. В Україні, як і в
усіх державах світу, осмислення геополітичної проблематики відбувається
на двох рівнях: глобальному – з позицій аналізу загальних для світової
цивілізації процесів, явищ і подій; локальному – з позицій аналізу зовнішніх
і внутрішніх чинників, які є загрозливими для консолідації нації і
державного суверенітету України.
Геополітика – це складне явище, яке в різних вимірах має відповідний
зміст і форму. У сфері науки вона є філософсько-світоглядною доктриною,
яка характеризує місце і конкретно-історичні форми впливу територіальнопросторових особливостей положення держав чи блоків держав у локальних
чи глобальних процесах внутрішньо-територіального характеру, а також у
континентальних і глобальних зовнішньополітичних процесах. У плані
прикладної сфери застосування знань це певна взаємопов’язана система дій
держави у внутрішній та зовнішній політиці.
Українознавство, будучи синтетичною наукою, не може не спиратися на
потенціал такої науки, як геополітика. Для досягнення необхідної якості
геополітичних досліджень в українознавстві є інструментарій наукового
пошуку і достатня емпірична база, яку з історико-філософського та
методологічного поглядів належить розглядати як закономірний результат
розвитку традиції українського філософсько-політичного мислення.
Аналіз фундаментальних основ українознавства не можливо здійснювати
без врахування структурних змін, які відбулися в геополітичній науці у
другій половині ХХ ст.
Після Другої світової війни відбулося неминуче переосмислення у
світовій науковій думці багатьох засад класичної геополітики. Величезні
зрушення в цивілізаційному розвитку наочно показали вченим, що деякі
класичні постулати геополітики якщо не повністю застаріли, то хоча б
потребують свого дальшого розвитку, корекції і пристосування до реалій
сьогодення.
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Геополітика у першій половині ХХ ст. розвивалася як наука про вплив
факторів географічного середовища на політичне життя націй та держав.
Ці фактори класифікувалися в трьох категорійних системах:
природні фактори: географічне розташування країни; природні ресурси;
ландшафт місцевості; водні комунікації; довжина природних кордонів;
кількість і густота населення;
економічні фактори: організація та обсяг індустріального виробництва;
рівень розвитку сільського господарства і торгівлі; стабільність фінансової
системи;
психологічні фактори: етнічна цілісність населення; рівень культурної і
національної єдності населення; ступінь соціальної інтеграції та політичної
стабільності суспільства; ступінь поваги, позитивного чи негативного
ставлення громадян держави до представників іноземних спільнот.
Суттєвою особливістю цього етапу було вивчення в історичній
ретроспективі впливу природних чинників на суспільне буття.
Трансформація геополітики як науки була прискорена двома світовими
війнами, розпадом європейських колоніальних імперій в Азії та Африці,
розпадом соціалістичної міждержавної системи та її керівного
геостратегічного центру – СРСР.
Після Другої світової війни небувалої ваги набули транснаціональні
економічні корпорації, військові та політичні блоки держав, які, володіючи
значними фінансовими і технічними ресурсами, здатні формувати
геополітичні тенденції розвитку цивілізації на різних континентах світового
простору. У контексті діяльності цих геостратегічних структур для України
та інших держав, які прагнуть зберегти власну національну ідентичність і
бути активними учасниками міжнародних процесів, постає дилема вибору
подальшого шляху розвитку: часткова втрата національного суверенітету
(входження в певну систему фінансових, політичних й економічних
взаємовідносин) або ж становлення самодостатньої національної держави з
врахуванням певних факторів геополітичного та економічного характеру, які
сприяють контролю над власним територіальним простором і діяльності у
сфері міжнародних відносин.
Важливою умовою становлення розвитку громадянського суспільства в
Україні є соціально-політична активність громадян, які виступають
одночасно як самостійні суб’єкти суспільно-політичного життя і як такі, що
перебувають у складі колективних чи організованих суб’єктів суспільнополітичного життя (груп, спільнот, партій, рухів, організацій). Тому
суспільна й політична самоідентифікація громадян України може
відбуватися через їх ототожнення себе як представників нації та держави,
яка має унікальні природні і культурні символи.
Важливу роль у науковій думці України відіграє україноцентричний
геополітичний підхід до вивчення історичних передумов, розвитку й
сучасного стану проблеми державотворення в контексті утвердження нації,
відтворення ознак її цивілізаційної (культурної, мовної, соціальнополітичної, релігійної) належності.
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У структурі українознавчих знань геополітичний компонент є
визначальним у дослідженні просторових чинників, які прискорюють або
гальмують поступ соціально-політичних процесів.
Спроможність українознавства бути інтелектуальним чинником єдності
системи наук в Україні зумовлюється тим, що в основі його змісту лежить
національна українська філософія. Суть у тому, що українознавство – це
феномен української культури, що має соціально-філософський і суспільнонауковий зміст. Так, воно включає в себе інформацію про осмислену
сукупність подій, явищ і фактів, що мали або мають місце в конкретному
етнокультурному і геополітичному комплексі вираженому в понятті
«Україна».
Об’єктом українознавства є Україна як геокультурний феномен.
Предметом українознавства є вчення про українську національну ідею, її
сутність, форми буття і розвитку в усіх аспектах та вимірах.
Українознавство інтегрує знання з різних сфер існування й виокремлення
у світі української спільноти. Знання з інших наук, зокрема геополітики, по
відношенню до українознавства постають як автономні аспекти наповнення
й оновлення його змісту.
На відміну від політології, міжнародних відносин, політичної географії,
геополітичні дослідження в українознавстві мають три специфічні
особливості: виявлення цілісного геополітичного образу України внаслідок
застосування системного підходу, що синтезує в собі територіальні, етнічні,
географічні, культурні, національні, мовні, політичні та інші чинники цього
феномену; поєднання гуманітарних і природничих знань про Україну та
світове українство як цілісність, як феноменальні явища світової цивілізації;
формування світоглядних та ідеологічних засад розвитку українського
суспільства, діяльності структур державної влади.
Застосування системного підходу до вивчення України і світового
українства як цілісності й геополітичної реальності передбачає обов’язкове
вирішення таких питань:
1. Встановлення компонентів, з яких складається об’єкт, з наступним
виявленням закономірно діючих зв’язків між ними;
2. Визначення системоутворювальних чинників та вивчення
взаємозв’язків між ними.
Принциповим моментом системного аналізу є наголос на цілісності
України як територіально-географічного, етнічного, мовного, національнокультурного феномену.
Українознавство через цю систему постає як наука про Україну, як про
певну геополітичну реальність та етно-екологічну цілісність, тобто
окремішню чітко окреслену частину світу як цивілізації, так і природи.
Логіка такого цілісного підходу полягає в тому, щоб від самого початку
розглядати об’єкт дослідження у вигляді певного цілісного утворення,
пізнання якого можливе лише на основі аналізу його складових та
обов’язкового синтезу здобутих локальних знань про цей об’єкт для
отримання нового інтегративного знання про нього.
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Розкриття образу України як геополітичної реальності, його динаміки в
просторі й часі є найголовнішим завданням українознавства як комплексної
й синтетичної науки.
Вагомим внеском у розробку геополітичного напряму в українознавчій
науці стала праця В. Крисаченка і О. Мостяєва «Україна: природа і люди». У
цій книзі доктор філософських наук Валентин Крисаченко на підставі
українознавчих теоретико-методологічних засад розглядає геополітику як
найголовнішу науку про державу і народ, як феномени, витворені на
певному просторі під впливом географічного середовища. Проте його
концептуальна мета – це розкриття сутності України як геополітичної
реальності, що є об’єктом і предметом геополітичних досліджень в
українознавстві.
В. Крисаченко у розділі «Україна як геополітична реальність» здійснює
аналіз природних і суспільних факторів, які характеризують Україну як
об’єкт геополітичних досліджень, як просторову систему, що
саморозвивається в географічній оболонці і є її невід’ємною частиною.
Учений, враховуючи масштабність і глобальну системність предмета
дослідження, використовує різноманітні знання і методи гуманітарних і
природничих наук, зокрема фізичної та політичної географії, політології,
філософії історії, філософії природи та філософії політики. Розглядаючи
загальні і специфічні особливості території України, науковець орієнтується
на розуміння України як цілісного просторового об’єкта, який поєднує усі
можливі компоненти суспільного, органічного чи неорганічного
походження.
Сама структурна побудова розділу «Україна як геополітична реальність»
поєднує три концептуальні аспектні напрями. Перший – це науковий аналіз
проблем функціонального призначення і структури дослідження
геополітики, впливу природних особливостей простору на формування
національних інтересів українства у внутрішній та зовнішній політиці.
Другий – це розкриття специфічних аспектів становлення України як
геополітичної реальності. Третій – це науковий аналіз вітчизняних
геополітичних концепцій національного та світового вимірів, розробка
методологічних засад геополітичних досліджень в українознавстві,
визначення основних орієнтирів внутрішньої та зовнішньої політики
України, які мають об’єднувати всіх громадян незалежно від їх
національності, віросповідання та політичних поглядів.
Загальна наукова тенденція дослідної роботи В. Крисаченка базується на
дуалістичному погляді на Україну як геополітичну реальність, яка виражає
певну просторову окремішність на поверхні планети, котра витворена
своєрідністю її географічних умов, людність якої природно тяжіє до
інтеграції та консолідації, а сама територія має виразні біосферні ознаки.
Терени України як геополітичної реальності визначаються сутнісним
формотворчим чинником українського етносу, органічними особливостями
якого є насамперед духовні ознаки, а саме такі ментальні ознаки, як мова –
образно-символічне втілення сутності етносу, спосіб буття його мислення,
вірування, обряди, звичаї, погляд на світ у цілому, інших людей та своє
місце у світовому просторі.
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Ця тенденція втілена в розробленій ним геополітичній концепції
етногенезу, в якій розкриваються чинники взаємопоєднаного існування
українського світу цінностей та ідей й існування етносу – творця його
універсальних здобутків.
Геополітична концепція в розумінні вченого-філософа виступає як
суттєве продовження ранньословянської концепції етногенезу Михайла
Грушевського, однак вже в поєднанні етногенетичного і соціальнополітичного аспектів.
М. Грушевський оцінюється вченим як родоначальник геополітичного
напряму в українознавчій науці, який ґрунтовно розкрив особливості впливу
явищ територіального простору України в процесі творення українського
народу та виокремлення його державної традиції від середньовічних
праукраїнських державних об’єднань антів, волинян та дулібів.
Аргументи цієї концепції В. Крисаченко з усіх інших вважає
найвагомішими з огляду на підтверджені науковими дослідженнями
вітчизняних та іноземних учених факти творення українського етносу в VІІІХІ ст. у процесі словяногенезу на основі племен, які проживали на території
сучасної України, зокрема полян, древлян, волинян, тиверців, уличів, білих
хорватів, сіверян. Відповідно до розробленої ним геополітичної концепції
етногенезу розвиток українського етносу характеризують шість
концептуальних особливостей: 1) постання українського етносу співпадає з
часом постання інших європейських етносів і вписується в закономірності
європейської історії; 2) терени України як геополітичної реальності, є
формотворчим чинником етнічної спільноти, а саме тому витворилася така
антропологічна група, котра, попри свою приналежність до виду людини
розумної, її європейської раси, має свої осібні риси, що роблять її не
тотожною з іншими гілками людства, з одного боку, і водночас залишають
частиною всепланетної спільноти людей; 3) для розуміння сучасного образу
українців як антропологічної спільноти важливими є дві обставини, котрі
з’ясувала наука у ХХ ст.: по-перше, виявлена антропологічна спадкоємність
між степовими племенами епохи бронзи, людністю черняхівської культури,
антами та племінною групою полян; по-друге виявлено, що антропологічний
тип українців, зберігаючи інваріантні риси по всій території України, має
водночас локальні особливості та відміни, що зумовлено як варіативністю
єдиного типу згідно з конкретними еколого-географічними обставинами
(степ, гори, ліс), так і накладанням на базові генетичні та ментальні ознаки
протоукраїнців, фізичних і соціальних ознак інших народів (змішування з
половцями та іншими степовими племенами, а згодом із представниками
європейських народів), що мали урізноманітнюючий вплив на формування
етносу; 4) процес етногенезу на теренах України відбувався під впливом
природного довкілля, а, таким чином, і відбувався процес становлення
України як цілісної та самодостатньої геополітичної реальності, її
розгортання на просторі Землі внаслідок поєднання своєї власної
окремішності з предметно-практичною еволюцією в контексті світового
розвитку; 5) формування українського етносу відбувалося під впливом
територіального (вплив географічних умов ландшафту на предметнопрактичну і духовну діяльність людських популяцій) і антропо-соціального
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(вплив клімату і способу господарського життя на функціонування людських
спільнот) чинників у два закономірні для усіх сформованих етносів етапи:
формування природних підвалин людського буття на рівні усної традиції,
обумовленої безпосереднім зв’язком людей із природою; формування
традицій культури і державності, які опосередковані соціальноекономічними відносинами та виявляються в писемних текстах; 6) постання
українського етносу на теренах України стало вирішальним етапом
розгортання природної реальності України, при цьому відбувалося не тільки
інтенсивне освоєння її теренів, але й започатковується безперервна
державотворча традиція, головною особливістю якої було протистояння
українських суспільних сил з іноземними за можливість використання
природних ресурсів, транспортних комунікацій державами та інших
природно-соціальних чинників цієї території геополітичної реальності.
Застосовуючи системний природничо-науковий підхід до аналізу фактів,
пов’язаних з творенням українського етносу, вчений аргументовано звертає
увагу на замкненість терену давньої України природними кордонами
(окреслені на заході – гирлом Дунаю та гірськими схилами Карпат, на сході
– Доном, на півдні – узбережжям Азовського та Чорного морів, на півночі –
лісовою смугою та болотами Полісся), тому населення, яке заселяло цей
терен, тяжіло до консолідації, згуртовуючись у сучасному розумінні в
протидержавні структури.
У праці В. Крисаченка і О. Мостяєва «Україна: природа і люди»
накопичено вагомий науковий матеріал стосовно осмислення зв’язку
«людина-довкілля» в геополітичній реальності «Україна».
Розглядаючи цю проблему, В. Крисаченко у розділі «Україна як
геополітична реальність» зазначає, що в давні часи головними елементами
природного довкілля, які впливали на процеси формування та тривалого
розвитку автохтонного населення, були відносно рівнинний характер
рельєфу, поєднання лісу та степу (Полісся, лісостеп, степ), наявність великих
рік, зокрема – Дніпра, помірний клімат з перемінним зволоженням, наявність
плодючих ґрунтів, перш за все – чорнозему. На широкому фактологічному
матеріалі вчений в історичній ретроспективі простежує перетворення цих
елементів у другорядні, у порівнянні з природними ресурсами,
досягненнями індустріального виробництва, науки і техніки.
Досліджуючи первинні джерела формування «геополітичного образу»
України у мешканців нашого терену (скіфів і еллінів) в останні століття до
н.е., вчений не поділяє їх на «внутрішні» і «зовнішні». Він стверджує, що
давньогрецький і скіфський світи уявлень співіснували в єдності, а
свідченнями цього є такі відомі факти: до напівміфічних давньогрецьких
мудреців належав скіф за походженням Анахарсис, а шедеври скіфського
мистецтва, наприклад пектораль із Товстої Могили, гребінець із кургану
Солоха чи амфора з Чортомлика, мають виразні ознаки витворів еллінських
майстрів.
У процесі формування «образу» України як геополітичної реальності В.
Крисаченко виокремлює як територіальний вимір (історична тяглість образу
обширів цієї геополітичної реальності, що існувала в уяві автохтонів краю, а
також намагання його людності витворити власну державність саме у
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подібній його просторовій окресленості по лінії: Чорне море – Азовське
море – Дон – Полісся – Західний Буг – Карпати – Дунай), так і експансійну
тенденцію – сприйняття представниками іноземних спільнот цієї
геополітичної реальності, що знаходиться в Східній Європі і межує з Азією,
як території для реалізації своїх торгівельних і соціально-політичних
інтересів.
Залучаючи біогеографічні, антропологічні та історичні джерела, вчений
доводить, що відновлення української держави наприкінці ХХ ст. не є
випадковим, це є закономірний результат започаткованої в І – на початку ІІ
тис. н. е. в праслов’янських спільнот геополітичної самооідентифікації
представників автохтонного населення (розуміння біогеографічної й
просторової окремішності території України).
На думку В. Крисаченка, першою класичною для давнього часу
доктриною геополітичного бачення України був твір літописця Нестора
(ХІ ст.) «Літопис Руський». В основу цього твердження покладено дві
важливі думки Нестора: усвідомлення історичної спадкоємності «руського
племені» з попередниками, з одного боку, та причетності його до
найглибших верств тогочасного цивілізованого світу, з другого.
Основна сфера дослідної роботи В. Крисаченка в галузі вивчення
геополітичного образу України – це дослідження спадщини українських
геополітичних доктрин, які виникали від часів держави київських князів і
систематично набували значення в моменти відновлення української
державності, будучи пов’язаними з політико-економічними орієнтаціями
соціально-політичних верств українського суспільства.
Одним із найголовніших завдань цієї наукової роботи є вивчення
поглядів представників колоніальних імперій (Україна з 1569 по 1648 рр.
перебувала в складі Польщі, а з 1654 по 1918 рр. – у складі Росії та з 1922 по
1991 рр. у складі реставрованого варіанта Російської імперії – СРСР)
стосовно геополітичного статусу України, особливо тих поглядів та ідей, які
стосуються впливу на територію України трьох різних геополітичних,
соціокультурних та геоекономічних просторів: західноєвропейського,
східноєвропейсько-північноазійського та середземноморського.
З усіх виділених основних груп українських геополітичних доктрин
(західна, південна, східна, балтійсько-чорноморська, доктрина панславізму)
вченого найбільше цікавить західна група доктрин як найбільш давня, що
випливає з давніх контактів мешканців України спочатку з античним світом
(чорноморські колонії давніх греків), потім з римською та Візантійською
імперіями. Тому в контексті дослідження обставин тисячолітнього
перебування України у західноєвропейському геополітичному та
геокультурному просторі, В. Крисаченко розглядає факти військовополітичної діяльності київських князів Ігоря, Святослава, Володимира та
інших правителів варязької династії, визвольної боротьби в ХVІІ ст. під
проводом Богдана Хмельницького, а в ХХ ст. під керівництвом гетьмана
Павла Скоропадського, засновника і керівника Організації Українських
Націоналістів Євгена Коновальця, В. Крисаченко розглядає «західну» групу
геополітичних доктрин як суміжну з польською геополітичною доктриною,
основним принципом якої є сарматизм, тобто твердження про те, що
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магнатсько-шляхетська
верхівка
польського
суспільства
наділена
особливими аристократичними панівними рисами, успадкованими від
сарматських (іранських) предків. Основна думка вченого полягає в тому, що
потрібно розглядати на противагу польській геополітичній доктрині,
українську концепцію «сарматизму», розроблену в ХVІ – ХVІІ ст., згідно з
якою: сармати мислилися нащадками етенів (венедів), які походили від
Гомера та були троянцями, які мігрували з Малої Азії. Виходячи з цієї
думки, він виводить такі висновки: 1) ототожнення терену давньої України з
країною сарматів є однією з суттєвих думок, які підтверджують виняткову
сталість та просторову окресленість геополітичного образу України
протягом багатьох століть; 2) сарматська концепція простежується в
Білоцерківському універсалі Богдана Хмельницького, Густинському
літописі, діяльності гетьмана Івана Виговського, а тому вона була однією зі
складових частин світоглядних переконань людності на українській
території у процесі становлення України як конкретної геополітичної та
антропогенної природної реальності.
В. Крисаченко вважає, що орієнтиром реалізації західного варіанта
геополітичних доктрин є обґрунтований науковий підхід Михайла
Грушевського до визначення геополітичних засад внутрішньої та зовнішньої
політики української держави, вивчення ідейних та культурних цінностей
української нації як цілісного феномену геополітичної реальності.
Ґрунтуючись на поглядах М. Грушевського та інших представників
вітчизняної та іноземної геополітичної думки, український учений зазначає,
що
за
історико-культурними
особливостями, за
геополітичним
розташуванням, за характером висунутих у ній геополітичних доктрин
Україна є близькою до європейської системи цивілізаційних цінностей,
людність якої підпадала на певний час під іноцивілізаційні впливи.
Книга В. Крисаченка і О. Мостяєва «Україна: природа і люди» є першим
вагомим науковим доробком, що відображає пріоритетність дослідження
феномену України як геополітичної реальності, а також усвідомлення його
критерію сталого розвитку українського громадянського суспільства та
національної безпеки держави.
Автори аргументовано обґрунтували теоретико-методологічні засади та
історіософічні витоки загально-філософського аналізу простору України як
компоненту біосфери з урахуванням впливу на нього різних антропогенних
чинників у контексті виробничо-економічної та соціальної діяльності
людності.
Здійснене В. Крисаченком комплексне й міждисциплінарне дослідження
України як явища геополітичної реальності є концептуальним підґрунтям
для виокремлення в українознавчій науці фундаментального проблемного
аспекту «Україна – як геополітична реальність». В основу дослідження
України як системного явища В.Крисаченко покладає геокультурний підхід,
який ґрунтується на розкритті взаємовпливу географічного
простору та культури населення на ньому. На основі цього підходу
вчений визначає проблемні й масштабні завдання, котрі мають бути
вирішені українознавчою наукою у ХХІ ст.:
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показати специфіку джерельної бази українознавства як комплексної
науки про Україну як геополітичну реальність;
розкрити специфіку природних умов постання, самозбереження та
розвитку України як системної цілісності;
осягнути специфіку історичного розвитку України в культурноцивілізаційному та геополітичному контексті;
розкрити сучасний стан України та її місце в глобальній цивілізаційній
культурі;
сформувати теоретико-методологічну основу дослідження проблеми
геополітичної унікальності української території;
визначити
особливості
українознавчого
дослідження
проблем
взаємозв’язку природних явищ і політичних процесів, впливу географічних і
соціальних факторів на розвиток суспільства як загальних для всіх територій
світу, так і специфічних для природного терену України;
сформувати систему знань універсального характеру про природу і
суспільство, Україну і світ.
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