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Василик О.Б. Структура и семантика названий православных храмов Умани ХVІІ века. В статье проанализи-

рованы номинации и процесс образования названий православных храмов Умани, первые воспоминания о которых дати-

руются ХVІІ веком. Такие экклезионимы еще не были предметом ономастического изучения, что и обуславливает акту-

альность выбранной темы. Методы исследования: описательный – для инвентаризации и систематизации экклезиони-

мов, сравнительно-исторический – для установления причин номинации культовых сооружений, диахронический – как 

средство исследования названий во времени. Научная новизна обусловлена тем, что впервые в научный оборот введено 

экклезионимный фактический материал Умани XVII века и исследованы его структурно-словообразовательные и лекси-

ко-семантические особенности в диахроническом аспекте. Результаты работы. Источником для наименования культо-

вых сооружений исследуемого региона послужили агионимы и эортонимы. По структурной организации еклезионимы 

XVII века являются многокомпонентными субстантивными конструкциями. 

Ключевые слова: экклезионим, микротопоним, семантическая структура, словообразовательная модель.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Останнім часом підвищилась наукова заці-

кавленість регіональними топонімійними системами. 

Важливе місце відводиться дослідженню сакральних 
онімів, оскільки вони належать до найдавніших назв, 

засвідчених у писемних пам’ятках. Храми як джерело 

духовного життя були обов’язковим атрибутом кожного 

поселення, тому споруджували їх на початкових фазах 

фундації. Такі культові споруди – церкви й монастирі – 

були найбільш значними й примітними об’єктами насе-

лених пунктів, тому під час опису міста чи села їхні на-

зви в джерелах фіксувалися одними з перших. Зазвичай 

еклезіоніми мали декілька варіантів, оскільки релігійні 

споруди перебудовувалися, перейменовувалися, навіть у 

межах одного й того ж документа зафіксовано різнома-
нітні моделі назви конкретного об’єкта.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині в 

Україна з’явилися ґрунтовні дослідження, присвячені 

мікротопонімії Західного Поділля (Н. І. Лісняк), півночі 

Львівської області (О. І. Проць), басейну річки Ужа 

(В. Ф. Баньоі) тощо. Вивченню еклезіонімії приділили 

увагу такі науковці, як Г. І. Лазаренко, І. В. Бугайова, 

З. С. Василько та ін.  

Мета статті – структурно-семантичний аналіз од-

ного з класів мікротопонімії міста Умані – еклезіонімів 

– упродовж їхнього функціонування, починаючи від 
перших фіксацій у писемних текстах до наших днів. 

Такі еклезіоніми ще не були предметом ономастичного 

вивчення, що й зумовлює актуальність обраної теми. 

Дослідження онімного матеріалу передбачає викорис-

тання методів наукового пізнання, з-поміж яких: опи-

совий – для інвентаризації та систематизації еклезіоні-
мів, узятих із писемних текстів ХVІІ–ХІХ ст. та архів-

них документів, порівняльно-історичний – для встанов-

лення причин номінації культових споруд, що існували 

на території Умані в ХVІІ ст., діахронічний – як засіб 

дослідження назв у часі, у їхньому історичному розвит-

ку. Наукова новизна. Уперше введено в науковий обіг 

еклезіонімний фактичний матеріал Умані ХVІІ ст. та 

досліджено його структурно-словотвірні й лексико-

семантичні особливості в діахронному аспекті.  

Виклад основного матеріалу. Перші згадки про 

православні храми досліджуваної території сягають дру-
гої половини ХVІІ ст. Мандрівник Павло Алепський, 

який супроводжував антіохійського патріарха Макарія 

ІІІ під час його подорожі землями України та Московсь-

кого царства, відвідавши Умань у 1654 році, зазначав: 

Въ городѣ девять великолѣпныхъ церквей съ высокими 

куполами: во имя Воскресенія, Вознесенія, св. Троицы, 

Рождества Богородицы, Успенія, св. Михаила, св. 

Николая, Воздвиженія Креста, а также въ честь св. 

Пасхи; ибо этотъ городъ былъ центральнымъ и столи-

чнымъ при ляхахъ и заключаетъ много ихъ царскихъ 

дворцовъ4.  
Як зазначає З.С. Василько, відбиток на найменуван-

1  Lazarenko H. I. “Osoblyvosti najmenuvannia pravoslavnykh khramiv Donechchyny” [Characteristics of the names of orthodox churches 

in Donetsk region], Zapysky z onomastyky [The notes from the onomastics], 2015, Vol. 18, P. 434–444 [in Ukrainian]. 
2 Buhaeva Y. V. Ahyonymy v pravoslavnoj srede : strukturno-semantycheskyj analyz [Agionyms in the orthodox community: structural-

semantic analysis], Moskva, 2007, 138 p. [in Russian]. 
3 Vasylko Z. “Natsionalno-kulturna spetsyfika ukrainskykh nazv sakralnykh sporud” [Cultural and national specifics of Ukraine orthodox 

churchesʼ names], Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy iak inozemnoi [Theory and practice of teaching Ukrainian as a foreign 

language], 2008, Vol. 3, P. 117–119 [in Ukrainian]. 
 4 Moskovskiy Glavnyj Arhiv Ministerstva Inostrannyh Del. Puteshestvie Antiohijskogo patriarha Makarija v Rossiju v polovine XVІІ 

veka, opisannoe ego synom arhidiakonom Pavlom Aleppskim [The travelling of Antiochist Patriarch Macarius to Russia in the middle of 

the 17th century, described by his son Archdeacon Pavel Aleppo], Moskva, 1896, P. 15–24 [in Russian]. 
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ня храмів залишили тенденційні віяння сакрального 

будівництва, що пройшло шлях від наслідування давніх 

будівель до початку традиційного будівництва з опорою 

на візантійську традицію, з якої було прийнято й сам 

обряд, та поєднання її з тисячолітнім досвідом сакраль-
ного будівництва в Україні5. Релігійні споруди тради-

ційно йменувалися за церковними канонами. Тому дже-

релом для творення еклезіонімів можуть бути агіоніми, 

еортоніми, теоніми. Храми освячували на честь того чи 

іншого святого або релігійного свята.  

Більшість церков Умані ХVІІ ст. отримала назви, 

що відповідали певному релігійному календарному свя-

ту, у день якого відбувалося їх освячення (переважно це 

були дні, на які припадали найбільші свята):  

Церковь во имя …  Воздвиженія Креста (1654 р.)6. 

Еклезіонім утворений від назви великого християнсько-
го свята Воздвиження Чесного Хреста Господнього 

(14/27 вересня), установленого в пам’ять здобуття маті-

р’ю імператора Костянтина Оленою в ІV ст. Хреста, на 

якому був розіп’ятий Ісус Христос7. Нині жителями міс-

та Умані назва не вживається у зв’язку зі зникненням 

реалії, згадується лише в краєзнавчих працях, до того ж 

без лексичного компонента: ...за часів панування в Ума-

ні полковників Івана Богуна і Йосипа Глуха стояла дере-

в’яна Воздвиженська церква8. Як зазначає 

Г. І. Лазаренко, використання лексичних компонентів в 

ім’я, на честь є більш характерним для структурної ор-
ганізації еклезіонімів ХVІІІ–ХІХ ст., а в ХХ ст. вживан-

ня прийменниково-іменникових конструкцій у назвах 

стає менш частотним9.  

Церковь во имя … Вознесенія (1654 р.)10. Еклезіо-

нім походить від назви одного з дванадесятих християн-

ських свят – Вознесіння Господнє, установленого на 

честь вознесіння воскреслого після смерті Сина Божого 

на небо на 40‑й день після Пасхи11. Онім не зберігся у 

зв’язку зі зникненням релігійної споруди.  

Церковь во имя … Рождества Богородицы … 
(1654 р.)12. Споруда отримала найменування на честь 

одного з дванадесятих релігійних свят – народження 

Діви Марії, матері Христа (8 / 21 вересня)13. Нині серед 

мешканців Умані назва не функціонує у зв’язку зі зник-

ненням реалії. 

Церковь въ честь св. Пасхи (1654 р.)14. Еклезіонім 

походить від назви головного християнського свята – 

Пасхи Христової (Великдень), установленого на честь 

чудодійного воскресіння розіп’ятого Ісуса Христа15. 

Назва не збереглася у зв’язку зі зникненням релігійної 

споруди. Згадується лише в працях краєзнавців та істо-
риків: Соборная церковь (Святої Пасхи), …територія 

старої частини міста “Дитинець”16.  

Церковь во имя Воскресенія… (1654 р.)17; того-

жъ 1673 року, въ понеделокъ Свѣтлоторжественного 

Воскресенія Господня, гди зъ Умани отправовалася про-

цесія на предмѣсте Уманское, до церкви Воскресенія 

Господня (1673 р.)18. Подальші фіксації еклезіоніма засвід-

чують прикметникове утворення: полковники оніи зъ 

прочіимы значними людми Уманскими чрезъ братство 

и ктиторовъ помененнои Воскресенскои церкви удер-

жани на обѣдъ братерській (1673 р.)19; Дѣло происхо-
дило въ 1673 г. на второй день Пасхи. Въ этотъ день 

былъ обѣдъ, устроенный братствомъ въ Воскресенс-

кой церкви (1888 р.)20; В 1673 году при разорении Умани 

Дорошенком упоминается Воскресенская церковь в 

предместье города Умани (1864 р.)21. 

5 Vasylko Z. “Natsionalno-kulturna spetsyfika ukrainskykh nazv sakralnykh sporud” [Cultural and national specifics of Ukraine orthodox 

churchesʼ names], Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy iak inozemnoi [Theory and practice of teaching Ukrainian as a foreign 

language], 2008, Vol. 3, P. 118 [in Ukrainian]. 
6 Moskovskiy Glavnyj Arhiv Ministerstva Inostrannyh Del. Puteshestvie Antiohijskogo patriarha Makarija v Rossiju v polovine XVІІ vek-

a, opisannoe ego synom arhidiakonom Pavlom Aleppskim [The travelling of Antiochist Patriarch Macarius to Russia in the middle of the 

17th century, described by his son Archdeacon Pavel Aleppo], Moskva, 1896, P. 22 [in Russian]. 
7 Leshan V. Yu. Osnovy relihiieznavstva [Basis of Religion Studies], Chernivtsi, 2006, P. 272 [in Ukrainian]. 
8 Umanskyj krajeznavchyj muzej [A study of local lore museum in Uman], Case 349, ark. 8 [in Ukrainian]. 
9 Lazarenko H. “Ahioantroponimy iak dzherelo tvorennia eklezionimiv XVIII–XX st.” [Agioanroponyms as the source of creating eccle-

sionyms of  the 18th–20th centuries], Vostochnoukraynskyj lynhvystycheskyj sbornyk [East Ukrainian linguistic collection], 2009, Vol. 13, P. 

74 [in Ukrainian]. 
10 Moskovskiy Glavnyj Arhiv Ministerstva Inostrannyh Del. Puteshestvie Antiohijskogo patriarha Makarija v Rossiju v polovine XVІІ 

veka, opisannoe ego synom arhidiakonom Pavlom Aleppskim [The travelling of Antiochist Patriarch Macarius to Russia in the middle of 

the 17th century, described by his son Archdeacon Pavel Aleppo], Moskva, 1896, P. 22 [in Russian]. 
11 Leshan V.Yu. Osnovy relihiieznavstva [Basis of Religion Studies], Chernivtsi, 2006, P. 272 [in Ukrainian]. 
12 Moskovskiy Glavnyj Arhiv Ministerstva Inostrannyh Del. Puteshestvie Antiohijskogo patriarha Makarija v Rossiju v polovine XVІІ 

veka, opisannoe ego synom arhidiakonom Pavlom Aleppskim [The travelling of Antiochist Patriarch Macarius to Russia in the middle of 

the 17th century, described by his son Archdeacon Pavel Aleppo], Moskva, 1896, P. 22 [in Russian]. 
13 Kyslashko O. P. Pravoslavni sviata ta narodni zvychai [Orthodox holidays and customs], Кyiv, 2003, P. 36 [in Ukrainian]. 
14 Moskovskiy Glavnyj Arhiv Ministerstva Inostrannyh Del. Puteshestvie Antiohijskogo patriarha Makarija v Rossiju v polovine XVІІ 

veka, opisannoe ego synom arhidiakonom Pavlom Aleppskim [The travelling of Antiochist Patriarch Macarius to Russia in the middle of 

the 17th century, described by his son Archdeacon Pavel Aleppo], Moskva, 1896, P. 22 [in Russian]. 
15 Leshan V.Yu. Osnovy relihiieznavstva [Basis of Religion Studies], Chernivtsi, 2006, P. 271 [in Ukrainian]. 
16 Umanskyj krajeznavchyj muzej [A study of local lore museum in Uman], Case 349, ark. 3 [in Ukrainian]. 
17 Moskovskiy Glavnyj Arhiv Ministerstva Inostrannyh Del. Puteshestvie Antiohijskogo patriarha Makarija v Rossiju v polovine XVІІ 

veka, opisannoe ego synom arhidiakonom Pavlom Aleppskim [The travelling of Antiochist Patriarch Macarius to Russia in the middle of 

the 17th century, described by his son Archdeacon Pavel Aleppo], Moskva, 1896, P. 22 [in Russian]. 
18 Lеtopis sobytіj v Jugozapadnoj Rossіi v ХVІІ vеkе. Sostavil Samoil Velichko, byvshіj kanceljarist kanceljarіi Vojska Zaporozhskago, 

1720 [Chronicle of events in south-western Russia in the 17th century: [in 4 volumes.] / Compiled by Samoil Velichko, former clerk of the 

office of the Zaporozhsky troops, 1720], Kyiv, 1848, Vol. II, P. 337 [in Ukrainian]. 
19 Ibidem, P. 337. 
20 T-ij K. I. “Kratkij ocherk istorii horoda Umani” [Brief historiographical overview of Uman town], Kievskaja starina [Kievskaja antiq-

uity], 1888, Vol. XXII, P. 389 [in Russian]. 
21 Skazanija o naselennyh mestnostjah Kievskoj gubernii ili statisticheskie, istoricheskie i cerkovnye zametki o vseh derevnjah, selah, mes-

techkah i gorodah, v predelah gubernii nahodjashhihsja, sobral L. Pohilevich [The chronicles about the inhabited localities of the Kyiv 

province or the statistical, historical and church notes about all countries, villages, townships and cities, which are within of the city’s 

bounds, L. Pokhilevich collected], Kiev, 1864, P. 281 [in Russian]. 
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Ukrainian language 

Еклезіонім утворений від назви свята Воскресіння 

Господнього (Великодня), установленого на честь воск-

ресіння розіп’ятого на хресті Ісуса Христа. Відзначаєть-

ся в першу неділю після весняного рівнодення, у час 

появи нового місяця22. Нині назва не функціонує у зв’яз-
ку зі зникненням релігійної споруди й згадується лише в 

краєзнавчих працях: На розі теперішніх вулиць Артема 

і провулку Артема в той давній час ХVІІ ст. на майдані 

стояла Воскресенська церква. …Згоріла у 1674 р., підпа-

лена турками23. 

Як відомо, у період великого спустошення краю 

доби Руїни духовні обителі зазнали руйнувань. Деякі з 

них були зовсім знищені й уже не відбудувалися, відпо-

відно припинили функціонування їхні назви, а деякі 

були відновлені чи заново збудовані у ХVІІІ ст., коли 

Уманщина перейшла у власність родини магнатів Пото-
цьких. Саме в ці часи відбувається повторна колонізація 

Уманщини, що сприяло відбудуванню церков, синагог, 

костьолів. Таким чином збереглися й давні еклезіоніми, 

але вже на позначення інших споруд: 

Церковь во имя …св. Троицы (1654 р.)24. Джерела 

ХІХ ст. фіксують прикметниковий варіант, але без но-

менклатурного відповідника: Троицкая (1882 р.)25; Свя-

то-Троицкая на предместье каменная, с такою же 

колокольнею, построена в 1857 году военно-поселенским 

начальством (1864 р.)26. Еклезіонім утворений від назви 

одного з найбільш значних християнських свят – Трійці: 
Церковь … освящена в честь святой Троицы27. На поча-

тку ХХ ст. функціонував еклезіонім ад’єктивного типу: 

Св.-Троицкая церковь в предместье г. Умани (1913 р.)28. 

Назва збереглася і нині функціонує переважно як прик-

метникове утворення. Більшість мешканців міста Умані 

користується безонімним відповідником: церква біля 

маслозаводу29. 

Церковь во имя … Успенія (1654 р.)30. Джерела 

ХVІІІ ст. фіксують еклезіонім іменникового типу без 

компонента во имя: церква Успення Пресвятої Богоро-

диці (Умань) (1726 р.)31. В. Іващенко фіксує атрибутив-

не утворення з номенклатурною назвою собор: На са-
момъ базаре ... стоитъ деревянный крестъ, обнесенный 

решеткой, это место алтаря громаднаго каменного 

Успенского собора (1895 р.)32. Еклезіонім утворений від 

назви свята Успіння Пресвятої Богородиці, що відзнача-

ється як день пам’яті Діви Марії, матері Христа. Святку-

ється 15 / 28 серпня33. Назва збереглася, зазнавши змін: 

Свято-Успенский собор г. Умани (1913 р.)34; Свято-

Успенська церква35. У мовленні жителів міста Умані 

використовується безантропонімний відповідник: церк-

ва на Міщанці36.  

Багато церков мають імена святих – канонізованих 
церквою осіб, які були захисниками православ’я та під 

час свого земного життя виявили високі християнські 

якості, досягли вершин духовної досконалості37. Але 

серед еклезіонімів Умані ХVІІ ст. зафіксовано лише 2 

відагіонімні назви: 

Церковь во имя св. Николая (1654 р.)38. Еклезіонім 

утворений від імені святого Миколая Мирлікійського 

(день пам’яті – 6/19 грудня), відомого в православній 

церкві як Миколай Чудотворець, один з найбільш шано-

ваних християнських святих і знаний особливо як таєм-

ничий дарувальник39. Імена святих завжди поєднують у 
собі два обов’язкових компоненти – чин святості та ім’я. 

Перша частина такої конструкції є покажчиком того, яке 

місце займає святий у традиційній градації канонізова-

них осіб: святий, преподобний, мученик, блаженний, 

святитель. Друга частина – це ім’я святого40.  

У джерелах ХVІІІ ст. одним зі складових компоне-

нтів назви храму виступало ідентифікуюче означення 

22 Sydorenko O. P. Relihiieznavstvo [Religion Studies], Kyiv, 2008, P. 444 [in Ukrainian]. 
23 Umanskyj krajeznavchyj muzej [A study of local lore museum in Uman], Case 349, ark. 4 [in Ukrainian]. 
24 Moskovskiy Glavnyj Arhiv Ministerstva Inostrannyh Del. Puteshestvie Antiohijskogo patriarha Makarija v Rossiju v polovine XVІІ veka, opisa-

nnoe ego synom arhidiakonom Pavlom Aleppskim [The travelling of Antiochist Patriarch Macarius to Russia in the middle of the 17th century, 

described by his son Archdeacon Pavel Aleppo], Moskva, 1896, P. 22 [in Russian]. 
25 Antonov V., Voronov A. Pamjatnaja knizhka Kіevskoj eparhіi [Kiev province memorable book], Kiev, 1882, P. 175–191 [in Russian]. 
26 Skazanija o naselennyh mestnostjah Kievskoj gubernii ili statisticheskie, istoricheskie i cerkovnye zametki o vseh derevnjah, selah, mestechkah i 

gorodah, v predelah gubernii nahodjashhihsja, sobral L. Pohilevich [The chronicles about the inhabited localities of the Kyiv province or the statis-

tical, historical and church notes about all countries, villages, townships and cities, which are within of the city’s bounds, L. Pokhilevich collected], 

Kiev, 1864, P. 281 [in Russian]. 
27 Umanskyj krajeznavchyj muzej [A study of local lore museum in Uman], Case 349, ark. 4 [in Ukrainian]. 
28 CDIAK Ukrainy, Fond 49, Op. 1009, Case 1083-а, ark. 12 [in Ukrainian]. 
29 Vasylyk O.B. Materialy toponimichnyh ekspedycij (2010–2014) [The materials of the toponymic expeditions (2010–2014)] [in Ukrainian]. 
30 Moskovskiy Glavnyj Arhiv Ministerstva Inostrannyh Del. Puteshestvie Antiohijskogo patriarha Makarija v Rossiju v polovine XVІІ veka, opisa-

nnoe ego synom arhidiakonom Pavlom Aleppskim [The travelling of Antiochist Patriarch Macarius to Russia in the middle of the 17th century, 

described by his son Archdeacon Pavel Aleppo], Moskva, 1896, P. 22 [in Russian]. 
31 Skochylias I. Heneralni vizytatsii Kyivskoi unijnoi mytropolii XVII–XVIII stolit: Lvivsko-Halytsko-Kam'ianetska ieparkhiia [General Visita-

tions of Kyiv Union Metropolitanate in the XVII-XVIII centuries: Lviv-Galicia-Kamyanets Diocese], Lviv, 2004, Vol. 2, P. 9–10 [in Ukrainian]. 
32 Ivashhenko V. Istoricheskij ocherk Umani i Caricyna sada (Sofievki) [The historiographical overview of Uman town and of Tsaritsyn Garden 

(Sofievka)], Kiev, 1895, P. 36 [in Russian]. 
33 Sydorenko O. P. Relihiieznavstvo [Religion Studies], Kyiv, 2008, P. 445 [in Ukrainian]. 
34 CDIAK Ukrainy, Fond 49, Op. 1009, Case 1083-а, ark. 11[in Ukrainian]. 
35 Vasylyk O. B. Materialy toponimichnyh ekspedycij (2010–2014) [The materials of the toponymic expeditions (2010–2014)] [in Ukrainian]. 
36 Ibidem. 
37Lazarenko H. “Ahioantroponimy iak dzherelo tvorennia eklezionimiv XVIII–XX st.” [Agioanroponyms as the source of creating ecclesionyms 

of  the 18th–20th centuries], Vostochnoukraynskyj lynhvystycheskyj sbornyk [East Ukrainian linguistic collection], 2009, Vol. 13, P. 74 [in Ukrain-

ian]. 
38 Moskovskiy Glavnyj Arhiv Ministerstva Inostrannyh Del. Puteshestvie Antiohijskogo patriarha Makarija v Rossiju v polovine XVІІ veka, opisa-

nnoe ego synom arhidiakonom Pavlom Aleppskim [The travelling of Antiochist Patriarch Macarius to Russia in the middle of the 17th century, 

described by his son Archdeacon Pavel Aleppo], Moskva, 1896, P. 22 [in Russian]. 
39 Paievskyj V. P. “Mykola zymovyj” [Saint Nicholas of Winter], Umanska zoria [Uman Star], 1998, 16 Decemder, N. 102, P. 2 [in Ukrainian] 
40 Lazarenko H. “Ahioantroponimy iak dzherelo tvorennia eklezionimiv XVIII–XX st.” [Agioanroponyms as the source of creating ecclesionyms 

of  the 18th–20th centuries], Vostochnoukraynskyj lynhvystycheskyj sbornyk [East Ukrainian linguistic collection], 2009, Vol. 13, P. 73 [in Ukrain-

ian]. 
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Vasylyk O. Structure and semantic of orthodox churches’ names in Uman of the 17th century… 

для характеристики святого – чудотворець: церква Св. 

Миколая Чудотворця (Умань) (1726–1727 рр.)41. У 

ХІХ ст. функціонувало утворення ад’єктивного типу: 

Николаевская церковь, въ которой также Желѣзняк и 

Гонта принудили многихъ принять крещеніе, обветша-
ла и вмѣсто ней построена въ 1812 г. новая каменная, 

обращенная въ 1846 г. въ соборную (1882 р.)42; Противъ 

бульвара собрания – Николаевская церковь (1895 р.)43. 

У деяких джерелах на позначення номенклатурної назви 

релігійної споруди зафіксовано апел. собор: Николаевс-

кий собор на торговой площади каменный, построен в 

1812 году на место давней Николаевской деревянной 

церкви (1864 р.)44; Соборъ св. Николая на торговой пло-

щади постр. въ 1812 г. и значительно разсширенъ въ 

1852 г. (1885 р.)45. Також засвідчено варіант, ускладне-

ний атрибутивом, що слугував додатковою вказівкою на 
специфіку храму: Въ г. Умани, Соборная Николаевская, 

пос. въ 1812 г. (1882 р.)46. На початку ХХ ст. еклезіонім 

вживався як прикметникове утворення: …соборная Ни-

колаевская церковь (1910 р.)47. Нині функціонує як офі-

ційна назва, так і конденсований її варіант: Собор Свя-

тителя Миколая48; Миколаївська церква49. Жителі міста 

використовують безагіонімний відповідник, користую-

чись описовою конструкцією для диференціації міських 

релігійних споруд: церква на базарі50. 

Церковь во имя св. Михаила (1654 р.)51. У спогадах 

Вероніки Кребс назва також засвідчена як іменникове 

утворення: Всѣхъ насъ повели въ церковь св. Михаила, 

чтобы тамъ крестить (1768 р.)52. Документи ХVІІІ ст. 

фіксують назву, у якій присутній чин святості – архан-

гел: Церква святаго архангела Михаила (1768 р.)53. У 
подальших записах засвідчено еклезіонім як іменнико-

вого, так і ад’єктивного типів: Св. Михайловская цер-

ковь (1845 р.)54; Крестил беспрестанно старый священ-

ник церкви Святого Михаила (1864 р.)55; Михайловс-

кая церковь (1882 р.)56. У деяких випадках назва усклад-

нювалася атрибутивним компонентом приписная, що 

слугував додатковою вказівкою на специфіку храму: Ми-

хайловская, …ныне приписная к духовному училищу 

(1864 р.).57 

Еклезіонізм утворено від імені святого Михаїла, 

головного архангела, одного з семи архистратигів. Цер-
ква вшановує його 8/21 листопада як вождя небесного 

воїнства, покровителя людського роду. Вже у ІV ст. на 

честь архангела Михаїла були побудовані храми58.  

На поч. ХХ ст. використовувалося ад’єктивне сл.-

сп.: На Звенигородскомъ предмѣстьѣ находится Ми-

хайловская церковь, построенная на мѣстѣ старой 

Михайловской (1903 р.)59; Свято-Михайловская церковь 

(при Духов. училищѣ) (1903 р.)60; Михайлівська церква в 

1858 р. на Звенигородському передмісті була приписана 

до духовного училища61. Нині місцеві жителі теж вико-

41 Skochylias I. Heneralni vizytatsii Kyivskoi unijnoi mytropolii XVII–XVIII stolit: Lvivsko-Halytsko-Kam'ianetska ieparkhiia [General Visita-

tions of Kyiv Union Metropolitanate in the XVII-XVIII centuries: Lviv-Galicia-Kamyanets Diocese], Lviv, 2004, Vol. 2, P. 9–10 [in Ukrainian]. 
42 Smoktij A. “Gorod Uman i Sofievka” [Uman town and Sofievka park], Kievskaja starina [Kievskaja antiquity], 1882, Vol. І, P. 430 [in Rus-

sian]. 
43 Ivashhenko V. Istoricheskij ocherk Umani i Caricyna sada (Sofievki) [The historiographical overview of Uman town and of Tsaritsyn Garden 

(Sofievka)], Kiev, 1895, P. 36 [in Russian]. 
44 Skazanija o naselennyh mestnostjah Kievskoj gubernii ili statisticheskie, istoricheskie i cerkovnye zametki o vseh derevnjah, selah, mestechkah i 

gorodah, v predelah gubernii nahodjashhihsja, sobral L. Pohilevich [The chronicles about the inhabited localities of the Kyiv province or the statis-
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ристовують усічену назву храму: Михайлівська церква62.  

На появу назв храмів впливало також місце, де їх 

будували. Часто до офіційної назви церкви додавалася 

адресна частина, що містила в собі інформацію про міс-

це розташування релігійної споруди та служила для ди-
ференціації однойменних назв: Въ г. Умани при тюрем-

номъ замкѣ Варваринская и при духовномъ училищѣ 

Михайловская (1882 р.)63; Михайловская, на Заречье  

(1864 р.)64. 

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Отже, аналізовані еклезіоніми мають прозору 

мотивацію. Найменування культових споруд досліджу-

ваного регіону відбувалося за традиційними церковни-

ми канонами – на честь того чи іншого святого або релі-

гійного свята. Більшість назв має відортонімне похо-

дження і лише дві назви утворені від агіонімів. За своєю 
структурною організацією еклезіоніми ХVІІ ст. є бага-

токомпонентними конструкціями іменникового похо-

дження, натомість подальші фіксації досліджуваних 

найменувань засвідчують переважно прикметникові 

утворення. Більша їх частина існує нині лише в науко-

вих працях, зникнувши з мовлення місцевих жителів, а 

деякі оніми зазнали частиномовних та компонентних 

змін протягом історії свого функціонування. Зважаючи 

на це, сакральний ономастикон досліджуваної території 

потребує подальшого вивчення з метою збереження 

давніх назв, що становлять інтерес для істориків, крає-
знавців, мовознавців.  

 
Vasylyk Oksana. Structure and semantic of orthodox 

churches’ names in Uman of the 17th century. Structural-

semantic analysis of names of ancient Uman churches whose first 

written mentions date back to the 17th century is described in the 

article. Such ecclesionyms were not yet the subject of onomastic 

study, which determines the relevance of the chosen topic. The 

research of onym material based on the methods of science cogni-

tion, among which there should be mentioned such as: descriptive 

– for stocktaking and systematization of ecclesionyms taken from 

written texts of the 17th–18th centuries and documents of Ukraine 

archives, comparative-historic – for finding the reasons of nomina-

tions of religions buildings that were existed in the territory of  

Uman in  the 17th century, diachronic – as a means of investigation 

of names in time, their historical development. Scientific novelty. 

For the first time there have been presented in scientific circulation 

the ecclesionymic Uman real material of the 17th century and been 

investigation its structural- worldbuilding and lexical-semantic 

features in diachronical aspects. As religious buildings have been 

rebault and renamed so ecclesionyms ususlly had some variants, 

even in the same document you can find different models of the 

name of concrete object. Conclusions. It has been proved that the 

names of religions buildings of investigated region have been made 

according to traditional church canons – in honor of saints or relig-

ions holidays. Most of the names have eorthonym origin and only 

two names have been formed from agionyms. For their structural 

organization ecclesionyms of the 17th century are multicomponent 

construction of noun origin, but the following notes of investigat-

ing names indicate mainly the adjective formation.   

Key words: ecclesionym, microtoponym, semantic structure, 

word-building pattern. 
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Українська мова 
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Каминская Е. Методика анализа профессионального языка дипломатии. Цель исследования. В статье про-

анализированы современные методы исследования профессиональных языков, а также немецкого профессионального 

языка дипломатии, включая их терминологические системы. Анализ даной проблематики предопределил использование 

следующих методов исследования, среди которых определяющими являются: метод научного наблюдения, метод линг-

вистической абстракции и прагматический метод. Научная новизна. Впервые рассмотрен комплексный подход относи-

тельно анализа профессиональных языков, который включает в себя как синхроничные так и диахроничные методы. В 

статье представлена классификация методов исследования профессионального языка дипломатии. 

Выводы. Методика исследования профессиональных языков включает в себя использование не только исключи-

тельно лингвистических методов, но и общих и общенаучных, в зависимости от области применения и степени обобще-

ния.  

Ключевые слова: профессиональный язык, термин, профессионализм, лингвистический метод, общенаучный ме-

тод. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими 

науковими завданнями. Попри те, що переважна біль-

шість фахових мов є доволі вивченим феноменом, немає 

чіткої класифікації та переліку методів, які використо-

вуються для їх всебічного аналізу. Чітке окреслення 
основних методів дослідження пов’язане із максималь-

но точним і якісним аналізом всіх фахових мов. Це дає 

можливість призвичаїти фахові мови до норм загально-

літературної мови й зробити їх використання максима-

льно зручним і загальнодоступним для кіл, що не мають 

відношення до окремої галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання проблеми. Питання мето-

дики дослідження фахових мов як лінгвістичного фено-

мену висвітлено у наукових розвідках Л. Бобчинець, 

Л. Запоточної, Т. Кияка, А. Міщенко, І. Торопцева. Дос-
лідження цих науковців свідчать про те, що більшість 

методів, що використовується для дослідження фахових 

мов є ідентичними із тими, якими користуються для 

аналізу явищ загальнолітературної мови. Метою напи-

сання даної статті є комплексний аналіз найефективні-

ших методів дослідження сучасних фахових мов та їх 

використання у сучасному мовному просторі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Бурх-

ливий розвиток наукового знання і розширення можли-

востей нових технологій у сучасному світі привертають 

увагу вчених різних галузей до питань мови науки. Мо-
жна виокремити цілу низку актуальних проблем, пов’я-

заних із мовою науки. Основна складність полягає в 

тому, що розкрити поняття науки можна лише на пере-

тині декількох сфер знання і діяльності: логіко-

філософського, семіотичного, лінгвістичного і терміно-

логічного.  

Семіотичний компонент у мові науки є обов’язко-

вим, оскільки об'єктивоване наукове знання, розглянуте 

як семіотичне (знакове) дозволяє дослідити його у різ-

них аспектах: семантичному, синтаксичному і прагмати-

чному.  

Виходячи з цього, мову науки в наш час розуміють 

у широкому і вузькому значенні. У широкому розумінні 
мову науки (позначимо її 1-А) прирівнюють до системи 

спеціальних наукових знань, тобто до самої науки, до її 

понятійного апарату. При цьому суттєвим є те, що у всіх 

цих уживаннях під мовою науки розуміють певні гли-

бинні засади наукового тексту, які не зводяться до мови 

тексту поверхнево1. 

Вузьке розуміння терміна “мова науки” (позначимо 

її 1-Б): “Мова науки – система понять, знаків, символів, 

яка створюється і використовується тією чи іншою галу-

ззю наукового знання для отримання, обробки, зберіган-

ня і використання знань. Як спеціальна мова конкретних 
наук зазвичай використовується певний фрагмент зви-

чайної мови, збагачений додатковими знаками і симво-

лами”2. 

Виходячи з наведеної дефініції,  мова науки 1-А 

представлена у вигляді набору певних формальних зна-

кових систем із правилами їх інтерпретації. 

Таким чином, якщо аналіз мови науки 1-А вміщує 

опис структури наукового знання, то аналіз мови науки 

1-Б полягає в описі типів термінів і речень, засобами 

яких це знання об’єктивується.  

Оскільки врешті-решт будь-яке наукове знання 
втілюється у тексти і пізнається лише через тексти, то у 

широкій інтерпретації мову науки можна прирівнювати 

до мови наукових текстів (позначимо її як мову науки 2-

А). Об’єктом аналізу мови науки в цьому розумінні є всі 

рівні писемної форми мови – лексика, морфологія, син-

таксис з погляду їх функціонування у наукових текстах. 

Друга, вужча інтерпретація поняття мови науки, 

пов’язана з розумінням її як особливої знакової системи, 

1  Nikitina S. E. Semantisheskiy analiz yazyka nauky [Semantic аnalysis of science language], Moskow, Nauka, 1987, 146 p. [in Russian]. 
2 Nikiforov А. L. Philosofia nauky. Istoria i metodologia [History and methodology], Moskow, Dom intellektualnoy knigi, 1988, 280 p. [in 

Russian]. 

mailto:o.kaminska@chnu.edu.ua


12                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Ukrainian language 

що складається зі спеціального словника і спеціального 

синтаксису, причому кожний елемент цієї системи від-

повідає елементу конкретного наукового знання. 

Такі мови входять до наукового тексту, складаючи 

тим самим частину мови науки 2-А і роблячи його при-
родно-штучним утворенням. До мови науки 2-Б нале-

жать формалізовані, штучні мови й мова будь-якої нау-

ки3, центральним об’єктом яких є термінологія. 

Оскільки наукова думка реалізується відповідним 

мовленням, а взаємодія наук виявляє себе як взаємодія 

їх функціональних апаратів, то проблема наукового мо-

влення має бути поставлена як проблема термінологіч-

на, пов’язана із формуванням сучасного термінознавст-

ва як метанауки, на базі якої можна з’ясувати цілу низку 

основоположних понять мови науки. 

По-перше, необхідно виявити два розуміння мови 
науки, що конкурують у наші дні:  

1) суміжне для термінознавства поняття 

функціональної стилістики, що позначає 

найрозвинутішу сферу функціонування термінів і термі-

носистем;  

2) спеціалізована форма національної мови, яка 

обслуговує не загальну, а приватні комунікаційні сфери: 

науку і техніку тощо4. 

По-друге, уточнюються параметри мови науки у її 

горизонтальному зрізі: а) об’єктна мова вміщує необхід-

ні лексико-семантичні засоби для фіксації знань про 
відповідну систему об’єктів: вона суворо зорієнтована 

на певну онтологічну систему і б) метамова зорієнтова-

на не на фіксовану предметну галузь, а на мову-об’єкт: 

її основна функція полягає у побудові, описі й виявленні 

закономірностей об’єктної мови. 

А також параметри мови науки у її вертикальному 

зрізі:  мова науки постає як багатошарове ієрархічне 

утворення, верхній шар якого містить три великих бло-

ки:  

1) категоріально-понятійний апарат;  

2) терміносистему;  
3) засоби і правила формування понятійного апара-

ту та інших (базових і не базових) термінів. 

По-третє, продуктивною ідеєю для аналізу мови 

науки є ідея ототожнювання метамови із фаховою 

мовою5. Це ще раз підтверджує, що метамова є штучним 

утворенням. 

Отже, основним призначенням мови науки та її 

особливостей є здатність фіксації, збереження та оброб-

ки великого обсягу точної, однозначної, доказової 

наукової інформації.  

Мова – складне багатогранне явище, дослідження 
якого передбачає застосування різних методів і прийо-

мів, вибір яких перебуває у прямій залежності від об’єк-

та і завдань дослідження. Методику дослідження ми 

визначаємо як сукупність конкретних методів і прийо-

мів, спрямованих на отримання певного результату дос-

лідження.  

Але слід зазначити недостатню чіткість і розбіжно-

сті у поглядах щодо розуміння змісту самих методів, що 

ускладнює вивчення лінгвістичних об’єктів. Відсутніс-

тю єдності у розумінні методів пояснюємо нашу спробу 

класифікувати основні методи дослідження, перш ніж 

перейти до характеристики власної методики дослі-

дження. 

Кожен мовний об’єкт можна розглядати як у плані 
мови, тобто як у сфері функціонування, так і в плані 

мовлення, тобто в сфері фіксації. Це припущення покла-

дено в основу запропонованої класифікації лінгвістич-

них методів дослідження, які можна поділити на дві 

групи, залежно від сфери розгляду об’єкта. 

Тимчасовий аспект вивчення об’єкта здійснюється 

за допомогою синхронічних (для розгляду сучасного 

мовного зрізу) та діахронічних (для історичного вивчен-

ня мови) методів. 

Лінгвістичні методи класифікують залежно від 

рівня дослідження. Ці групи об’єднують так звані 
“загальні методи”, які використовуються на будь-якому 

рівні мовної системи (структурні методи, формальний 

метод, дескриптивний метод, функціональні методи, 

метод моделювання, кількісний і якісний аналіз). 

Існує певна кількість методів “вузької спеціаліза-

ції”, тобто тих, що працюють лише на певному рівні 

мовної системи. Наприклад, на морфологічному рівні – 

аналіз морфологічний, морфемний, словотворчий та 

інші; на синтаксичному рівні – синтаксичний аналіз, 

граматичний аналіз, метод синтаксичної сполучуваності 

тощо. 
Виокремлюють також методи, які використовують-

ся для аналізу лексичних одиниць. Можна виділити та-

кож психолінгвістичні методи (вільний асоціативний 

експеримент) та соціолінгвістичні методи (метод коре-

ляції мовних і соціальних явищ). 

Системність терміна, яка виявляється у вираженні 

ним наявних ознак поняття, а також у відображенні 

зв’язків між поняттями тої чи іншої галузі знання і ви-

значенні місця кожного поняття в системі, впливає на 

зміст термінологічних методів. Таким чином, специфіч-

ний характер об’єкта дослідження визначає особливості 
системи термінологічних методів дослідження. 

У центрі нашої уваги – термінологія 

(функціональна підсистема загальнолітературної мови), 

яка має свої особливості як в плані вираження, так і в 

плані змісту. Ця особливість пояснює широке викорис-

тання для термінологічних досліджень не лише лінгвіс-

тичних, а й логічних, математичних та інших методів. 

Окрім цього, існують свої, суто термінологічні методи 

дослідження. 

Детальніше зупинимося на методах, які використо-

вують для аналізу лексико-семантичних явищ терміно-
логічної системи. Структурно-граматичні та лексико-

семантичні особливості ТС обумовлюють як необхід-

ність використання певних методів її дослідження, так і 

специфіку їх використання.  

Значного поширення у галузі дослідження лексич-

ної семантики отримав дефініційний аналіз термінів, 

який є однією з основних процедур дослідження плану 

змісту термінологічної системи. Деякі науковці розумі-

ють дефініційний аналіз як один зі способів опису тер-

3 Komarova Z. I. Latinizirovannyy semantisheskiy metayazyk v russkom agronomisheskom podyazyke [Latinized Semantic Meta -

Language in Russian Agronomic Sublanguage], Ekaterenburg: IМS, 2009, 334 p. [in Russian]. 
4 Baskakov А. N. Soziolinguistisheskiye problem terminologii na yazykah narodov SSSR [Sociolinguistic Issues of Terminology in Lan-

guages of the USSR Peoples], Мoskow, Nauka, 1988, P. 612 [in Russian]. 
5 Gvishiani N. B. Yazyk naushnogo obshcheniya [Language of scientific communication (Methodological Issues)], Moskow, Vysshaya 

shkola, 1986, 280 p. [in Russian]. 
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мінополя, а дефініцію – як елементарне поле терміна. 

Можна вважати близьким, а інколи і таким, що 

цілком збігається, зміст компонентного аналізу і термі-

нологічного дефініційного аналізу.  

Метод компонентного аналізу дозволяє привести 
до одного виду словникові дефініції, при цьому викори-

стовуються  лексичні  трансформації.  Загальні ключові 

слова словникових дефініцій утворюють інтегральний 

компонент значення, а самі дефініції є компонентним 

визначенням слів6. 

Останнім часом широкого використання на рівні 

визначення значення термінів отримав метод ідентифі-

кації.  Цей метод полягає  у зведенні  значень слова-

терміна до такої семантичної домінанти, яка виражаєть-

ся будь-яким простим словом даної мови. Прийомами 

методу ідентифікації  є протиставлення, підставлення, 
заміна тощо. 

Не меншого розповсюдження у термінології набув 

родо-видовий (ономасіологічний) метод аналізу семан-

тики термінів, який дозволяє виокремити моделі складів 

значень термінів та запропонувати їх класифікацію.  

Залежно від галузі застосування і ступеня узагаль-

нення розрізняють загальні (філософські), які діють у 

всіх науках на всіх етапах пізнання, загальнонаукові, що 

використовуються в усіх науках, та дисциплінарні мето-

ди (в даному випадку – лінгвістичні), які використову-

ють у певній науці. Як відомо, метод лінгвістичного 
дослідження є системою правил і прийомів вивчення 

мовних явищ та закономірностей. Методика, у свою 

чергу – це сукупність основних методів дослідження, 

які було застосовано, враховуючи специфіку об’єкта. 

Запропонована нами класифікація методів дослі-

дження, а також короткий аналіз деяких найбільш по-

ширених у термінології методів дозволяють уточнити як 

зміст методів і галузь їх застосування, так і місце кож-

ного з них у системі методів. 

Методика аналізу німецької фахової мови диплома-

тії та її термінологічної системи визначається предме-
том дослідження і завданням, розв’язання яких необхід-

не для досягнення мети дослідження.  

Дослідження німецької термінологічної системи на 

сучасному етапі уможливлює аналіз взаємодії загально-

літературної мови та фахової мови дипломатії.  

Для аналізу дипломатичної терміносистеми було 

застосовано низку методів і прийомів емпіричного дос-

лідження.  Метод  наукового  спостереження  дозволив 

здійснити перехід від аналізу мовних явищ до результа-

тів дослідження. Метод наукового експерименту умож-

ливив вивчення об’єктів з якісного і кількісного погля-
дів. Описовий метод дав нам можливість через аналогію 

мовних процесів і контактів звернутися до історичних, 

культурних та соціальних факторів. Оскільки об’єктом 

нашої наукової розвідки є німецька фахова мова дипло-

матії у лексикографічних джерелах та дипломатичних 

документах, то у дослідженні було застосовано ком-

плекс евристичних методів, що пов’язані із пошуком, 

збором та реєстрацією отриманих фактів. Ці методи є 

базовими для більшості мовознавчих досліджень. 

Побудова  лінгвістичної  методики  виокремлення 

власне  термінологічних  одиниць  дипломатії,  яка 
випливає  з  розгляду  основних  напрямів 

термінологічних досліджень,  що  були  застосовані,  є 

однією з найбільш перспективних проблем вивчення 

дипломатичної  термінології.  Метод  лінгвістичного 

дослідження  є  сукупністю  правил  і  прийомів 

дослідження мовних явищ та закономірностей. 

Огляд наукових розвідок дав змогу сформулювати 
власне розуміння поняття “фахова мова дипломатії” і 

представити його  як  феномен  суспільно-політичного 

життя. Дослідження поняття “нормалізації” було також 

здійснено на базі дефініційного аналізу. Внаслідок дос-

лідження німецької фахової мови дипломатії та її термі-

носистеми слід зауважити, що зміст дипломатичної тер-

мінології може розкриватися не лише в комплексі ви-

вчення її ознак, вимог та функцій, а й у процесі реаліза-

ції у фаховій мові. 

Для аналізу термінології німецької фахової мови 

дипломатії було застосовано системний метод, що за-
безпечив підхід до неї як до системи,  визначив її ієрар-

хічну структуру, що базується на родо-видовій ієрархії. 

Термінологічні одиниці розглядаємо як елемент термі-

носистеми, який може функціонувати лише в її межах, і 

системність є однією з найважливіших умов існування 

терміна. Системність терміна полягає у відображенні 

взаємозв’язку понять, що виникають у процесі розвитку 

науки. Для аналізу фахової мови дипломатії було засто-

совано метод прагматичної інтерпретації текстів з ме-

тою  визначення  їх  характерних  лінгвопрагматичних 

ознак, що, у свою чергу, дозволило встановити межі 
фахової мови дипломатії і диференціювати фахову мову 

дипломатії, мову політики і міжнародного права. Опи-

совий метод, застосований на цьому етапі, уможливив 

констатацію  функціонування  політичних  термінів  та 

термінів міжнародного права. Метод суцільної вибірки 

дозволив розмежовувати дипломатичну термінологію і 

суспільно-політичну та юридичну термінологію. Дипло-

матична термінологічна система виявилася  складним 

утворенням, що містить вузькогалузеві, терміни суміж-

них наук, а також загальновживану лексику.  

Виокремлення німецької фахової мови дипломатії 
як особливого виду фахових мов вимагало впорядкуван-

ня та класифікації її складників. Для аналізу фахових 

текстів було використано наступні методи: метод аналі-

зу тексту, що дав змогу вивчити структурну організацію 

дипломатичних текстів; за допомогою методу вибірко-

вого спостереження проаналізовано дипломатичні доку-

менти;  дескриптивний  метод  уможливив  порівняння 

різних типів документів. Для дослідження дипломатич-

них документів застосовано контент-аналіз, методологі-

чною основою якого виступає статистичний принцип 

розподілу ознак.  
Метод соціолінгвістичного аналізу сприяв виявлен-

ню впливу мети тексту на його адресатів та вибір доку-

мента. Метод лінгвістичної абстракції сприяв визначен-

ню композиційної структури текстів та встановленню їх 

приналежності до певного виду документа. Для класи-

фікації текстів за їх типами було застосовано прагмалін-

гвістичний метод. Таксономічний поділ дипломатичних 

текстів за їх тематикою став можливим завдяки аналізу 

композиційно-тематичної та смислової структури текс-

тів німецької фахової мови дипломатії, що передбачало 

використання  аналітико-описового  методу та  методу 
лінгвістичної абстракції.  

Висновки  та  перспективи  подальших  дослі-

6 Kuznetsov А. М. Strukturno-semantitsheskije parametry v leksike [Structural and semantic parameters in vocabulary],  Мoskow, 

Nauka, 1980, 160 p. [in Russian]. 
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джень. Вибір методів аналізу перебуває у прямій залеж-

ності від специфіки і завдань дослідження, причому з 

метою глибокого і всебічного опису мовних явищ необ-

хідним є застосування різних методів і способів аналізу 

одночасно. Для розв’язання поставлених завдань було 
застосовано численні загальнонаукові та суто лінгвісти-

чні методи. Найефективнішими виявилися наступні ме-

тоди: аналітико-описовий метод, системний аналіз, ети-

мологічний аналіз, аналіз категорій та комплекс методів 

кількісного,  семантичного  та  словотвірного  аналізу. 

Найефективнішими методами для аналізу дипломатич-

них текстів, на нашу думку, виявилися: метод аналізу 

тексту, метод вибіркового спостереження, дескриптив-

ний метод та контент-аналіз. Засобами словотвірного, 

структурно-семантичного  та  компонентного  аналізу 

було комплексно досліджено склад ТС дипломатії. З 
метою дослідження структурно-семантичних та лексич-

них  особливостей  було  застосовано  метод  суцільної 

вибірки,  словотвірний,  компонентний,  та  кількісний 

аналіз. У нашому подальшому дослідженні плануємо 

окреслити основні методи для визначення ступеня лек-

сичної спорідненості української, німецької та англійсь-

кої мов. 
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terminology. In  addition,  there are own, purely terminological 
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the proper terminological units of diplomacy, follows from a re-

view of the main areas of terminology research that have been 

applied, is one of the most promising issues in the study of diplo-

matic terminology. 

The method of analysis of the German professional language 

of diplomacy and its terminological system is determined by the 

subject of the study and the task, the solution of which is necessary 

to achieve the study objectives. 

Despite the fact that the overwhelming majority of profes-

sional languages is a well-studied phenomenon, there is no clear 

classification and a tier of methods used for their comprehensive 

analysis. A clear determining of the main methods of research is 

associated with the most accurate and qualitative analysis of all 

professional languages. It makes possible to adapt professional 

languages to literary norms of general language and to make them 

most user-friendly and accessible to the circles which are not re-

lated to some definite field. 

The article analyzes modern methods of researching special-

ized languages, in particular the German professional language of 

diplomacy, as well as their terminological systems. The analysis of 

this issue led to the use of the following research methods, among 

which are the key factors: the method of scientific observation, the 

method of linguistic abstraction and the pragmatic method. Scien-

tific novelty. For the first time, an integrated approach to the 

analysis of professional languages is considered, and it includes 

both synchronous and diachronic methods. The article presents the 

classification of methods for researching the professional language 
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languages includes the use of not only linguistic methods, but also 

a general one and general scientific depending on the field of appli-

cation and the degree of generalization. 
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Куделько Зоя. Некоторые современные тенденции развития терминологии международных отношений и языко-

вые интерференции. В статье проводится анализ терминосистемы международных отношений, учитывая влияние глобали-

зации на развитие современных международных отношений, возникновение новых понятий и сужение или расширение уже 

существующих. Актуальность данного исследования заключается в изучении современной английской терминосистемы 

международных отношений во всех ее проявлениях - как в статике, так и динамике, - что обусловлено, прежде всего, выявле-

нием механизмов англоязычного терминообразования в данном профессиональном субъязыке. Задача данного исследования 

обусловила комплексную методику исследования - основным методом является аналитико-описательный, использованы 

также контрастивний и статистический методы. Научная новизна работы заключается в том, что комплексно на микро- и 

макроуровне исследуется терминосистема международных отношений, показана взаимосвязь появления неологизмов в дан-

ном профессиональном субъязыке с современными тенденциями развития международных отношений. Выводы. Результа-

том проведенного исследования стало выявление определенных закономерностей и особенностей развития терминосистемы 

международных отношений, некоторых лингвистических аспектов функционирования терминов на примере профессиональ-

ного субъязыка международных отношений. 

Ключевые слова: терминология международных отношений, языковые интерференции, языковые контакты, про-

фессиональный подъязык. 

Problem statement and its connection with impor-

tant scientific tasks.  
Current international relations develop under influence 

of several tendencies: globalization, permeability of inter-

state borders, transnational flows of capital, information, 

services and human resources, formation of a single space of 

communication. They also cause considerable changes to 

the linguistic model of the world, especially in the domain 

of sublanguage of international relations. They enrich its 

lexical composition both at the level of one language and at 

the interlingual level. The international relations terminol-

ogy is also influenced by different kinds of language inter-

ferences, one of the socio-linguistic phenomena. 

The analysis of the latest research and publications 

that initiated the solution to the problem. The emergence 

of neologisms in the professional sublanguage vocabulary 
takes place under conditions of convergent development, 

which is primarily connected with appearance of new ten-

dencies and phenomena in the sphere where terminology is 

applied and due to language interferences. Significant con-

tributions to the study and development of terminology, its 

lexical and semantic peculiarities have been made by such 

prominent  scholars  as  D.S.  Lotte1,  O.  Reformatsky2,  

O.V. Superanska3, T.R. Kyiak4, E.Wüster5 and others. 

The objective of the study is to analyze the terminol-

ogy of international relations, taking into account the influ-

ence of globalization on the development of modern interna-

tional relations, the emergence of new concepts and narrow-

ing or expansion of existing ones; to study linguistic inter-

ferences as a sociolinguistic phenomenon, as well as aspects 

of normalization of this professional sublanguage. The rele-

vance of this study is to research modern English terminol-

ogy system of international relations, in all its manifesta-

tions, both in statics and in dynamics, which is predeter-

mined, first of all, by revealing the mechanisms of the Eng-

lish term formation in this particular sub-language, enabling 
rather objective approaches to improvement and normaliza-

tion of the terminology of international relations; and con-

tributes to the optimal formation of a similar Ukrainian-

language terminology system, which receives an opportu-

1  Lotte D.S. Voprosy zaimstvovaniia i uporiadocheniia inoiazychnykh terminov I terminoelementov [Questions of borrowing and stan-

dardization of foreign terms and term elements], Мoscow: Nauka, 1982, 149 p. [in Russian]. 
2 Reformatskii А.А. Vvedeniie v iazykoznaniie [Introduction in Linguistics], Мoscow: Prosveshcheniie, 1967, 542 p. [in Russian]. 
3 Superanskaia А.V. Obshchaia terminologiia: Voprosy teorii [General Terminology. Theoretical questions], Moscow: Nauka, 1989, 243 p. 

[in Russian]. 
4 Kyiak T.R. “Internatsionalne ta natsionalne u terminotvorchomu protsesi” [International and national in term creating process], Ukrain-

ska terminologiia i suchasnist [Ukrainian terminology and modernity], Кiyiv, 2001, Vol. ІV, P. 53−56 [in Ukrainian]. 
5 Wüster E. Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie [Introduction to General Terminology and 

Terminological Lexicography], Wien: International Information Centre for Terminology (Infoterm), 1985, 214 p. [in German]. 
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nity to focus on the experience of the language-producer. 

The specifics of this study determined the research meth-

odologies – the main method is analytical and descriptive, 

contrastive statistical methods are also used. Scientific nov-

elty. The terminology system of international relations is 
explored on the micro- and macro- levels in general, and the 

relationship between the emergence of neologisms in a 

given professional sub-module and modern trends in the 

development of international relations and language interfer-

ences is shown. 

The main body of the article. The modern stage of 

human history is characterized by rapid changes, new forms 

of power distribution in international relations. 

The first tendency of the development of modern inter-

national relations is their globalization, which involves in-

ternationalization of the economy, the development of a 
unified system of world communication, change and weak-

ening of the functions of national states, and stirring up of 

transnational non-state entities. 

The second tendency in the development of interna-

tional relations is the growth of global problems and, ac-

cordingly, the need for their joint decision. 

Due to the influence of globalization on international 

relations, the following characteristic trends are noted: 

- objective enhancement of the permeability of inter-

state borders, adopting various forms; 

- a sharp increase in volumes and intensity of transna-
tional flows of capital, information, services and human 

resources; 

- massive distribution of standardized consumption in 

all parts of the planet; 

- strengthening of the role of non-state regulators of 

the world economy and international relations; 

- impossibility of distinguishing external and internal 

policies; 

- formation of a single space of communication, which 

sharply enhances the possibility for socialization of an indi-

vidual, that is, for the direct involvement of an individual, 
wherever he is, to global information processes; 

- emergence of the “ideology of globalization” as a set 

of interconnected postulates aimed at justifying both the 

good and the inevitability of the tendencies “working” for 

uniting the world under the leadership of its civilized cen-

ter6. 

The above tendencies also influence the development 

of the system of terms of international relations, since the 

emergence of new concepts and the expansion or narrowing 

of their significance require their designation by linguistic 

means. And this, in its turn, leads to problems with normali-
zation, standardization of terminology, the need to stream-

line interlanguage contacts, which also reflect the various 

manifestations of the dynamic development of society. 

The key term of the current stage of development of 

international relations, the stage after the Cold War, is the 

term “terrorism” and everything that is associated with con-

fronting it. In spite of the fact that the concept of terrorism, 

dates back to antiquity, for the first time, terror was used in 

ancient Greece against the population hostile to Greeks who 

conquered them, it was used by the Roman emperors, 

French revolutionaries etc, this phenomenon became wide-

spread in the late XX - early XXI centuries, when innocent, 

casual people became victims of extremists. The emergence 
of a new type of weapon with a “human” face - kamikaze 

terrorists - characterizes the current stage of the international 

relations formation. Terrorism, with its instrument of execu-

tion of terrorist acts, is an international phenomenon of the 

modern stage of international relations. In addition to well-

established phrases such as international terrorism - міжна-

родний тероризм, military terrorism - військовий теро-

ризм, political terrorism - політичний тероризм, after Sep-

tember the 11th, 2001 there appeared neologism war on ter-

rorism / war on terror. 

The last two decades are also characterized by another 
form of terrorism – cyber terrorism or cyberterror – кібер 

тероризм. Barry Collin7 first introduced the term cyberter-

rorism in the 1980s, although just as experts have not 

formed a consensus definition of terrorism, there is still no 

unifying definition of cyberterroris8. In our study, we use 

the definition given by the FBI “premeditated, politically 

motivated attack against information, computer systems, 

computer programs, and data which results in violence 

against non-combatant targets by subnational groups or 

clandestine agents”. Alongside with the term cyber terrorism 

or cyberterror we can single out such derivatives as cyber-
war (кібервійна), cybercrime (кіберзлочин), cyberspace 

(кіберпростір), cyberattack (кібератака) and hacktivism 

(хактивізм).  

With the end of the Cold War, analysts began to pay 

more attention to security issues. 

The current stage is characterized by such terms as 

unipolar world (однополярний світ), multipolar world 

(багатополярний світ), post-cold war era (епоха після 

холодної війни), failed state (держава-невдаха), rogue 

state (держава-ізгой), terrorism (тероризм), suicide-

bomber (терорист-смертник), democratic enlargement 
(розширення демократії) ,  preemptive strike 

(превентивний удар), clash of civilizations(зіткнення ци-

вілізацій). 

The nomenclature units of present stage of the internat-

ional relations formation include the following: Group of 

Eight (G8) (Велика вісімка), European Union 

(Європейський Союз), Organization (Conference) on Se-

curity and Cooperation in Europe (Організація 

(Конференція) з питань безпеки та співробітництва в 

Європі), Schengen Agreement (Шенгенська угода), Gulf 

War (= Persian Gulf War) (військові дії в зоні Перської 
затоки), Iraq War (війна в Іраці), Nuclear Non-

Proliferation Treaty (Договір про нерозповсюдження яде-

рної зброї), as well as foreign policy doctrines: New World 

Order - George Bush’s doctrine, which envisaged multilat-

eral cooperation between the United States and the USSR; 

Democratic Enlargement — Bill Clinton's policy regarding 

NATO’s eastward expansion; Preventive Strike Doctrine - 

US foreign policy, which began after the terrorist attacks of 

6 Kortunov S.V. Skol’ko polyusov dostatochno? Monografiya [How many poles are enough? Monograph], 2010, URL: https://

textbooks.studio/mejdunarodnie-otnosheniya-uchebnik/mirovaya-politika-usloviyah.html [in Russian]. 
7 Collin B. “The Future of Cyber Terrorism”, Proceedings of the 11th Annual International Symposium 

on Criminal Justice Issues, the University of Illinois at Chicago, 1996, URL:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?

doi=10.1.1.458.7464&rep=rep1&type=pdf [in English]. 
8 Brickey J. “Defining Cyberterrorism: Capturing a Broad Range of Activities in Cyberspace”, Combating Terrorism Center at West 

Point, August 2012, Vol. 5, Issue 8, URL: https://ctc.usma.edu/defining-cyberterrorism-capturing-a-broad-range-of-activities-in-

cyberspace/ [in English]. 

https://textbooks.studio/mejdunarodnie-otnosheniya-uchebnik/mirovaya-politika-usloviyah.html
https://textbooks.studio/mejdunarodnie-otnosheniya-uchebnik/mirovaya-politika-usloviyah.html
URL:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.458.7464&rep=rep1&type=pdf
https://ctc.usma.edu/authors/jonalan-brickey/
file:///C:/Users/PC/Downloads/August%202012,%20Vol.%205,%20Issue%208
https://ctc.usma.edu/defining-cyberterrorism-capturing-a-broad-range-of-activities-in-cyberspace/
https://ctc.usma.edu/defining-cyberterrorism-capturing-a-broad-range-of-activities-in-cyberspace/
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September 2001, the Trump Doctrine. 

The emergence of new terms in this particular profes-

sional sub-language is not only due to the fact that interna-

tional relations are a conglomeration of economic, political, 

legal, diplomatic, military relations and relations between 
states and systems of states, reflected in the lexical composi-

tion of scientific texts on international relations, including 

economic, legal, and military terms in addition to political 

terms, but also can be caused by language interferences. 

Contacts with native speakers of other languages, 

change of religion, orientation towards a certain country-

standard, formation of scientific and technical and socio-

political terminology, etc. - all these processes impact the 

development of a language, which, in turn, undergoes no-

ticeable influence of all the above factors. 

Linguistic interferences can be classified according to 
extra-linguistic and intra-linguistic principles. The first type 

of classification depends on psycholinguistic and sociolin-

guistic conditions and factors. The second one depends on 

the aspect in which conscious or subconscious interference 

with the natural course of language development takes 

place. Based on the foregoing, we can characterize language 

interference as a sociolinguistic phenomenon. 

From the point of view of psycholinguistics the emer-

gence of new terms is not a homogeneous process. The 

measures on terminological modernization (complex devel-

opment of national terminology systems, the choice of moti-
vation of each terminological unit, granting an external form 

to it) and terminological standardization (artificial selection 

of existing variants and approval of one of the options as a 

terminology standard) are surely of a conscious nature. On 

the other hand, the filling of lexical gaps in the technical 

translation, when a translator translates this or that term into 

his own language, has, rather, a subconscious character, 

because a translator does not mostly reflect on the external 

form of the new term, and, as a rule, borrows it from the 

original language. 

In the event that a group of lexicographers concluding 
a terminology dictionary intends to create an equivalent of 

this term in the Ukrainian language, or if it chooses one of 

the two abovementioned translation options as a standard, 

then this will already be a conscious interference with the 

terminology system. 

Subconscious language interferences are characterized 

by a lack of intention in their implementation by the native 

speakers, namely: intent to interfere with the language in 

order to introduce certain changes. Language interferences 

occur, as a rule, spontaneously, subconsciously, under the 

influence of certain factors, such as, for example, language 
contacts. Among such subconscious language interferences 

that take place under the influence of linguistic contacts, one 

can name the substrate, superstrate and adstrat. This is espe-

cially evident in the context of a single language union, 

where several unrelated languages have a common adstrat 

(this is manifested primarily in a certain community of lexi-

cal fund). In addition to linguistic contacts, there are other 

factors, such as: the spread of world religions, political ori-

entation, trade links – they can also entail certain subcon-

scious linguistic interferences, which also leads to the for-

mation of a certain kind of language alliances. However, the 
specific character of this type of language interferences is 

that they are the basis of conscious language interferences, 

and therefore this type of language interferences has rather a 

transient nature. 

As for subconscious language interference associated 

with linguistic discrepancy, they are observed on two levels 

– phonetic and grammatical. Subconscious language inter-
ferences at the grammatical level are also possible when 

translating from native to non-native language, when the 

translator subconsciously (often mechanically) tolerates the 

peculiarities of the grammatical structure of his language to 

foreign languages9. 

Any language interference can contain both elements 

of the subconscious and conscious intervention, so the type 

of language interference is determined, as a rule, based on 

which elements prevail in one or another case. 

Often conscious language interferences are related to 

the so-called process of language creation. They are imple-
mented in the form of a number of measures to build a lin-

guistic norm, that is, the synchronous system of language 

laws with the obligatory use of them. 

This is especially noticeable in the field of term crea-

tion. Modernization of terminological planning is to create 

new terms, that is, filling terminological gaps by direct bor-

rowing, or the production of new words (phrases). Termino-

logical standardization is a selection of available, existing 

synonyms of the most successful option and its approval 

(registration). The layout of the linguistic corps, thus, is also 

a deliberate change in the language, that is, conscious lan-
guage interference. 

Conscious language interferences have the most strik-

ing expression in non-closed language systems, especially in 

vocabulary. The lexical orientation of the external form of 

terminological neologisms in the direction of internationali-

zation or purification depends on them. At the present stage, 

terminologists must wisely combine elements of the interna-

tionality of term systems and national identities, based on 

the motivation of the term. 

Conclusions. Summing up, we emphasize that the 

language and history of the development of international 
relations as a scientific discipline are interrelated and inter-

dependent. The lexical composition of texts on international 

relations is changing along with socio-political changes. 

Language interference also plays an essential role in 

the formation of the international relations terminology, its 

neologisms and includes elements of subconscious and con-

scious intervention. Of significant importance is termino-

logical standardization, which ensures unambiguous corre-

spondence between consciously selected terms and their 

notions in the field and adopts the given terminology system 

or its part by the normative-technical document. 
 
Куделько Зоя. Деякі сучасні тенденції розвитку термі-

нології міжнародних відносин та мовні інтерференції. У 

статті проводиться аналіз терміносистеми міжнародних відно-

син, враховуючи вплив глобалізації на розвиток сучасних між-

народних відносин, виникнення нових понять та звуження або 

розширення вже існуючих. Мета дослідження – описати мовні 

інтерференцій як соціолінгвістичне явище, а також розглянути 

аспекти нормалізації даної фахової субмови. Актуальність 

дослідження полягає у вивченні сучасної англійської терміно-

системи міжнародних відносин в усіх її проявах – як у статиці, 

так і динаміці, – що зумовлюється, перш за все, виявленням 

механізмів англомовного термінотворення в даній фаховій 

субмові, уможливлюючи досить об’єктивні підходи до вдоско-

6 Neubert A. “Interference between Languages and between Texts“, Interferenz in der Translation [The interference in the tranlation], 

Leipzig: VEB Verlag Enzyklopadie, 1989, P. 56–64 [in English]; Rabceva N. K. “Conceptual Background for Interlinguistic Interference”, 

Interferenz in der Translation [The interference in the tranlation], Leipzig: VEB Verlag Enzyklopadie, 1989, P.88−92 [in English]. 
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налення та нормалізації термінології міжнародних відносин, та 

сприяє оптимальному формуванню аналогічної україномовної 

терміносистеми, яка отримує можливість орієнтації на досвід 

мови-продуцента. 

Об’єктом дослідження послугували терміни міжнарод-

них відносин сучасної англійської мови. Завдання наукової 

розвідки зумовили комплексну методику дослідження – основ-

ним методом є аналітико-описовий, також використані контра-

стивний та статистичний методи. Наукова новизна роботи 

полягає в тому, що комплексно на мікро- і макрорівнях дослі-

джується терміносистема міжнародних відносин, показано 

взаємозв’язок появи неологізмів у даній фаховій субмові з 

сучасними тенденціями розвитку міжнародних відносин, мов-

ними інтерференціями. Висновки. Результатом проведеного 

дослідження стали певні закономірності та особливості розви-

тку терміносистеми міжнародних відносин, деяких лінгвістич-

них аспектів функціонування термінів на прикладі фахової 

субмови міжнародних відносин. 

Ключові слова: термінологія міжнародних відносин, 

мовні інтерференції, мовні контакти, фахова субмова. 
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Українська мова 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2019,  № 1 (21), P. 19-22        

Максимюк Марта. Функционирование имен собственных, заимствованных из фольклора, в постмодернист-

ском тексте (на материале романов В. Кожелянко “дефилиадного” цикла). Цель исследования − индивидуально-

авторские особенности использования имен, заимствованных из фольклора, в художественном тексте (на материале 

романов В. Кожелянко “дефилиадного” цикла). Методы исследования –  наблюдения, индукции, дедукции, описатель-

ный, контекстуально-интерпретационный и компонентный анализ. 

Научная новизна. Специфика использования В. Кожелянко проприальной лексики представляет особенности 

употребления имен собственных в жанре “альтернативная история”. Анализ функционирования имен собственных, за-

имствованных из фольклора, у его романах будет способствовать более глубокому пониманию особенностей имятворче-

ства в современной украинской постмодернистской прозе. 

Выводы. Имена, заимствованные из фольклора, функционально и стилистически нагружены в романах 

“дефилиадного” цикла В.Кожелянко, помогают писателю показать характер персонажа, создавать мир 

“альтернативной” Украины. 

Ключевые слова: имя собственное, ономастическое пространство, фольклорные имена собственные, функ-

ционирование имен собственных, антропоним, топоним, постмодернистский текст.  

Вступ. Українська література – невичерпне джере-

ло для досліджень з літературної ономастики. Система 

власних назв є важливим елементом художнього твору: 

разом з іншими мовними засобами реалізує авторську 

концепцію світобачення, сприяє побудові художнього 
образу.  

Робота письменника над поетонімією передбачає 

добір її складників із реальної онімії або створення но-

вих онімів на основі наявних моделей та переходу апе-

лятивів у розряди онімів. Завдяки власним назвам читач 

– реципієнт інформації – сприймає художній текст через 

низку асоціацій, які впливають на розуміння твору та 

його декодування.  

Літературна ономастика сьогодні є одним із попу-

лярних напрямів мовознавства. І це не випадково, адже 

дослідження функціонально-стилістичного навантажен-
ня власних назв у художньому творі допомагає краще 

зрозуміти задум письменника, ідейно-естетичну спря-

мованість тексту. Письменники – представники класич-

ної і сучасної української літератури, за спостереження-

ми дослідників їх творчості та лінгвістів, – блискучі 

майстри ономатворчості. У їхніх творах, відзначають 

науковці, присутнє вміле й доречне використання онімії 

реальної та творення оказіональних власних назв, які 

входять у тканину твору як органічна і невід’ємна час-

тина.  

Нині уже загальновизнаним є положення про те, 
що система власних назв – важливий елемент худож-

нього тексту, разом з іншими мовними засобами реалі-

зує авторську концепцію світобачення, сприяє побудові 

художньо-образної системи твору.  

Як зауважив Ю. Карпенко, “у художньому творі влас-

ні назви складають, як правило, лише 3-4 % тексту, але їх 

функціональне навантаження, їх участь та роль у тво-
ренні художнього цілого має вимірюватися значно біль-

шим відсотком”1. Зрозуміло, що ця цифра буде різною у 

творах різних авторів залежно від жанру й стилю твору, 

авторської манери. Функціонально власні назви в худо-

жньому тексті є одним із найважливіших компонентів. 

Нині це очевидно для фахівців – мовознавців і літерату-

рознавців, тому швидке зростання інтересу науковців до 

літературної ономастики цілком зрозуміле й виправда-

не. Поглиблення інтересу дослідників особливо помітне 

в останні десятиліття. 

Історіографія проблеми. Вагомий внесок у фор-
мування теоретичних засад літературної ономастики 

зробили С. І. Зінін, Е. Б. Магазаник, В. М. Михайлов, 

В. А. Никонов, О. В. Суперанська, Ю. О. Карпенко, 

Є. С. Отін, Л. О. Белей, В. М. Калінкін, Г. П. Лукаш, 

Т. В. Немировська, О. І. Фонякова, Н. В. Васильєва, 

А. А. Фомін та ін.  

Упродовж останніх десятиліть у дисертаційних 

дослідженнях українськими ономастами проаналізовано 

особові імена в романах П. Загребельного, І. Ле, 

П. Панча (Т. Гриценко), Г. Тютюнника й В. Земляка 

(А. Соколова), Ю. Яновського (Г. Шотова-Ніколенко), 
досліджено ономастикон художніх творів 

М. Хвильового (О. Усова), прозових творів 

1  Karpenko Y. Pro literaturnu onomastyku: mirkuvannia na bazi tvoru Liny Kostenko ”Korotko – jak diagnoz” [On literary onomastics: 

considerations based on the work of Lina Kostenko ”Briefly – as a diagnosis”], Odesa, Astroprynt, 2008, P. 61 [in Ukrainian]. 

mailto:maksymjuk@ukr.net
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В. Винниченка (Г. Лукаш), функції антропонімів у су-

часному українському сатиричному романі (Л. Кричун), 

антропонімію прозових творів В.  Дрозда 

(Л. Шестопалова), П. Куліша (О. Климчук), увагу науко-

вців привертала літературно-художня антропонімія 
української драматургії ХІХ – ХХ ст. (Н. Попович), осо-

бові імена в драматичних творах Лесі Українки 

(Т. Крупеньова), різножанрових творах Л. Костенко 

(М. Мельник), поетичному ономастиконі творів 

Я. Славутича (Л. Селіверстова), власні назви в українсь-

кій поезії ІІ пол. ХХ ст. (І. Хлистун), сучасна українська 

літературно-художня зоонімія (Я. Шебештян), традиції 

та новаторство української літературно-художньої ан-

тропонімії посттоталітарної доби (А. Вегеш) та ін. От-

же, літературна ономастика має сьогодні значні здобут-

ки теоретичного та прикладного характеру. Проте оні-
мія сучасної української постмодерністської літератури 

(і особливо прози) усе ще мало досліджена, ономатвор-

чість чималої кількості авторів посттоталітарного періо-

ду поки що розглянута принагідно чи фрагментарно і не 

стала об’єктом комплексного аналізу. Зокрема, це сто-

сується й творчості визначного українського письмен-

ника Василя Кожелянка, романи якого належать до кра-

щих зразків сучасної української постмодерністської 

прози, а специфіка використання В. Кожелянком про-

пріальної лексики, на нашу думку, репрезентує особли-

вості вживання онімії в українській постмодерністській 
прозі загалом і насамперед у жанрі “альтернативна істо-

рія”. Тому функціонально-стилістичний аналіз ономас-

тикону його романів сприятиме глибшому розумінню 

особливостей ономатворчості як у сучасній українській 

постмодерністській прозі, так і в новітній літературі 

загалом. Саме це й зумовлює актуальність досліджен-

ня. 

Мета нашої статті – дослідити індивідуально-

авторські особливості використання власних назв, запо-

зичених із фольклору, у художньому тексті (на матеріа-

лі романів В. Кожелянка “дефілядного” циклу). Наше 
завдання – проаналізувати літературно-художні оніми, 

запозичені з фольклору, у зазначених текстах, їх функ-

ціонування, а також авторське використання цих влас-

них назв, у контексті створеної письменником 

“альтернативної” історії України. 

Матеріалом для дослідження є тексти українсько-

го письменника В. Кожелянка “дефілядного” циклу 

(“Дефіляда в Москві”, “Конотоп”, “Людинець пана Бо-

га”, які становлять сюжетно-ідейну єдність. Окрім того, 

вони найбільш повно відображають підходи автора до 

підбору та творення власних назв. Як засвідчило наше 
дослідження, у романах “дефілядного” циклу 

В. Кожелянка чітко можна простежити основні риси 

його ономатворчості, його особливий “ономастичний 

почерк”. Вибір методів дослідження зумовлено загаль-

ною метою та завданнями роботи. Провідними у роботі 

будуть загальнонаукові методи спостереження (для фік-

сації загальних тенденцій функціонування аналізованих 

одиниць у художніх текстах), індукції та дедукції, залу-

чені для систематизації та виокремлення спільних і спе-

цифічних особливостей функціонування онімів у худо-

жньому дискурсі. Використано й спеціальні методи дос-

лідження, з-поміж яких традиційний для мовознавства 

описовий метод з його прийомами зіставлення, узагаль-
нення, інвентаризації та класифікації мовного матеріа-

лу. Також застосовано контекстуально-інтерпретаційний та 

компонентний аналіз для з’ясування семантичного нава-

нтаження онімів у художніх творах та їхньої функційно-

стилістичної оригінальності.  

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи влас-

ні назви в художньому творі, розглядаємо їх комплекс-

но, оскільки онім у творі існує не окремо, а в системі 

онімного простору. Отож, вважаємо, що в художньому 

творі треба вивчати всі наявні розряди власних назв, не 

обмежуючись виключно антропонімами, тому що онім-
ний простір постмодерного тексту активно формують 

не лише особові назви, до того ж взаємозв’язок і взаємо-

зумовлюваність онімів різних розрядів теж доволі відчу-

тні. Окрім того, необхідно досліджувати й так звані кон-

текстуальні оніми, тобто апелятиви, використані у фун-

кції власної назви.  

Згадане вище поняття онімного простору важливе 

в нашому дослідженні, тому звернемося до нього. Одні-

єю з перших подала його дефініцію О. В. Суперанська, 

визначивши як суму “власних назв, що вживають в мові 

певного народу для іменування реальних, гіпотетичних 
та фантастичних об’єктів. Він визначається моделлю 

світу, що існує в сприйнятті цього народу в певний час, 

але в ньому завжди зберігаються елементи минулих 

епох”2. Щоправда, О. Суперанська використала цей тер-

мін для реальної ономастики. Пізніше його було перене-

сено й на літературну ономастику. При цьому 

В. Калінкін змінив формулювання “ономастичний прос-

тір” на “онімний простір”3, а далі запропонував залиши-

ти поняття онімного простору за реальною 

(нелітературною) ономастикою, а щодо літературної 

вживати термін поетонімосфера. Специфічні риси пое-
тонімосфери, вважає вчений, “дозволяють розглядати її 

як певним способом організовану єдність”4. Сьогодні 

дослідники літературно-художньої ономастики вжива-

ють обидва терміни, вилучивши з ужитку лише терміно-

сполуку “ономастичний простір” як застарілу. До речі, 

“Словник української ономастичної термінології” 2012 

року її вже не фіксує, а визначення онімного простору 

звучить так: “сукупність власних назв усіх класів, вжи-

ваних у мові певного народу в конкретний історичний 

період для називання реальних, гіпотетичних і фантас-

тичних об’єктів”5. 
Онімний простір романів В. Кожелянка густозасе-

лений. І це не лише антропоніми, а й топоніми та про-

пріальні одиниці інших класів. І всі вони посідають зна-

чне місце в тканині тексту, стають, як і інші мовні оди-

ниці, засобами авторської “гри”. 

У романі В. Кожелянка “Дефіляда в Москві” фік-

суємо використання імен, запозичених із фольклору, 

для номінації персонажів роману. Зокрема це імена 

2 Superanskaja A.V. Obshchaja teorija imeni sobstvennogo [General theory of proper name], Moskva, Nauka, 1973, P. 9 [in Russian]. 
3 Kalinkin V. Neskolko zamechanij k teorii onimnogo prostranstva [Some remarks to the theory of onim space], Kirovograd, RVC KFPU im. V. 

Vynnychenka, 2001, Vyp. 37, Serija : Filologichni nauky (movoznavstvo), 245 p. [in Russian]. 
4 Kalinkin V.M. Onimnyj prostir ta poetonisfera: zagalne i specyfichne v obsiazi j zmisti [Onim space and poetry onimic: general and specific in 

volume and content], Naukovi zapysky Ternopilskogo derzh. ped. un-tu / gol. red. D.G. Buchko, Ternopil, TDPU, 2003, Serija: Movoznavstvo, 

4.1 (9). Onomastyka, P. 25 [in Ukrainian]. 
5 Slovnyk ukrajinskoji onomastychnoji terminologiji [Dictionary of Ukrainian onomastic terminology], Uklad. Buchko D.G., Tkachova N.V., 

Kharkiv, Ranok – NT, 2012, P. 136 [in Ukrainian]. 
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“витязів княжої доби Їлика Мурімця, Олекси Поповича 

та Микити Доброго”6. Автор їх “українізує” (у дав-

ньоруському фольклорі вони відомі як Ілля Муромець, 

Альоша Попович та Добриня Никитич). Відомий факт, 

що в сучасному літературознавстві, фольклористиці 
почастішали спроби потрактувати билини як спадщину 

не лише російського народу, а насамперед українсько-

го. Варто звернути увагу на міркування з цього приво-

ду Ю. Карпенка. Він наводить “міцно узасаднені ви-

сновки” зі статті В. В. Кожинова “История Руси и Рус-

ского Слова”, яка підсумовує численні билинознавчі та 

археологічні розвідки. Зокрема, учений стверджує, що 

”1) усі билини, крім новгородських (Садко та ін.), 

створено у Київській Русі у військовому, дружинному 

середовищі; 2) билини виникли в ІХ – Х ст. і пізніше 

не створювалися; 3) цей героїчний епос відбиває істо-
рію, але ту, що майже не потрапила до літописів (які 

з’явилися значно пізніше), – боротьбу Русі з Хазарсь-

ким каганатом; 4) на Північ билини потрапили через 

Ладогу – “північний форпост Києва” – майже одночас-

но зі своїм виникненням звичним для тих часів 

“колонізаційним” шляхом, а не через масову втечу-

переселення. Ці висновки є серйозною підставою для 

формулювання й розробки проблеми великої націона-

льної ваги: Билини як пам’ятки української історії та 

української літератури”7. Отож, цей “ономастичний 

прийом” В. Кожелянка можна сприймати як підтримку 
автором такого трактування історії України, і водночас 

як іронічне, у дусі постмодернізму, ставлення до ньо-

го. Особливо цікавий у цьому ряду ЛХА Їлик Мурі-

мець, який є національно й регіонально значущим. Ав-

тор надає прізвищу персонажа українського звучання 

(Мурімець), називає його не літературним варіантом 

імені Ілля, а використовує діалектний варіант номіну-

вання – Їлик.  

У романі “Людинець пана Бога” фіксуємо викорис-

тання В. Кожелянком терціального ЛХА, запозиченого з 

народної творчості – Морозенко. Водночас цей онім – 
алюзійний. Якщо провести паралель із недавнім україн-

ським політичним життям, то цю власну назву можна 

трактувати інакше. Морозенко В. Кожелянка – натяк на 

лідера українських соціалістів Олександра Мороза. Спі-

льним між персонажем роману та реальним політичним 

діячем є те, що вони обидва – соціалісти, О. Мороз та-

кож неодноразово був кандидатом на посаду президента 

України.  

Фіксуємо на позначення названого вище персона-

жа й інші власні назви. Зокрема, використання виразно 

зневажливого прізвиська Відморожений (прізвищем 
таку трансформацію назвати важко) генералом Марком 

Пекельним допомагає авторові опосередковано показа-

ти його ставлення до конкурента чинного Президента: 

”... виходить, що ці рухмани і їх Марко Відморожений 

мають усі шанси перемогти”8. Словник Л. Ставицької 

подає таке значення слова відморожений: 

“ВІДМОРОЖЕНИЙ, -а, -е; презирл. 1. жрм. Неемоцій-

на, байдужа людина. 2. крим., жрм. Дивна; ненормаль-

на (про людину)”9. З огляду на контекст, у якому вико-

ристано відапелятивний онім Відморожений, можна 

сказати, що тут відморожений вжито в 2-му значенні. 
Очевидно, що генерал Пекельний іменує Марка Моро-

зенка прізвиськом Відморожений не стільки через вла-

сне ставлення до нього, а з огляду на ситуацію – адже 

такий онім використано під час розмови з Президентом 

Ярославом Стеценком, для якого Марко Морозенко – 

конкурент на президентських виборах.  

Для номінації Марка Морозенка використано й 

низку інших власних назв. У доповіді начальника відді-

лу аналітичних досліджень і прогнозування полковника 

СНБ Святослава Онуковича Морозенка позначено дода-

ванням до прізвища дескрипції кандидат, так само йме-
нується і Ярослав Стеценко: “У чому ж полягає причина 

такого можливого висліду виборів? По-перше, в приваб-

ливості опозиційного блоку Р.У.Х. та такому ж блиску-

чому іміджі кандидата Морозенка, по-друге, в недоста-

тній пропаґандистській роботі правлячої партії О.У.Н. 

та цілком відсутній передвиборчій кампанії кандидата 

Стеценка”10. 

Також для називання цього персонажа автор актив-

но послуговується апелятивними характеристичними 

номінаціями. Під час передвиборчої кампанії блок 

Р.У.Х. розколовся, з нього вийшли блоки “Демосоц” та 
“Інтеррух”, які розгорнули самостійну агітаційну кампа-

нію. Блок “Демосоц” почав видавати “дуже радикальну 

ліву газету “Правда-матінка”, від неї “найбільше ... 

діставалося “цьому блазневі з блакитними очима, який 

їсть з руки генерала Стеценка” Маркови Морозенко-

ви”11. Для блоку “Інтеррух” “основною мішенню” кри-

тики “був Морозенко. В єврейських газетах його назива-

ли “запеклим антисемітом”, у румунських – 

“слов’янським шовіністом”, у російських – “поріддям 

Сагайдачного”, у польських – “Залізняком і гайдама-

кою”, в мадярських – “аґентом словацької і румунської 
розвідок” і так далі”12. В. Кожелянко використовує для 

номінації-характеристики апелятиви, які, не будучи вла-

сними назвами, усе ж, входячи в мікроконтекст оніма, 

творять повнішу характеристику, передають у такий 

спосіб оцінку поіменованого персонажа іншими, тими, 

хто так його називає, у цьому випадку – оцінку політич-

ними противниками, представниками блоків ворожих 

кандидатів. Сам автор тут же іронічно зауважує: 

“Бідний Морозенко ще нічого не зробив у своєму жит-

ті, а тут така історична слава!”13. Зрештою, викорис-

тання характеризувальної апелятивної лексики поклика-
не передати пародійність описуваного явища, до речі, 

В. Кожелянкові не довелось навіть щось вигадувати – 

досить уважно поспостерігати за парламентськими чи 

президентськими виборами в Україні, щоб у цьому пе-

реконатися.  

Силові структури також представлені в романі 

6 Kozhelianko V. Defiliada. Roman, novely [Defiliade. Novel, short stories], Lviv, Kalvarija, 2001, P. 136 [in Ukrainian]. 
7 Karpenko Y. Problemy movnoji prynalezhnosti bylyn [Problems of the linguistic belonging of the epineure], Odesa, Astroprynt, 2008, P. 98 

[in Ukrainian]. 
8 Kozhelianko V. Liudynec pana Boga [Human being of Mr. God], Kozhelianko V. Defiliada. Romany [Defiliada. Novels], Lviv, Kalvarija, 2007, 

P. 336 [in Ukrainian]. 
9 Stavycka L. Korotkyj slovnyk zhargonnoji leksyky ukrajinkoji movy : Mistyt ponad 3200 sliv i 650 stijkyh slovospoluchen [Short vocabulary of 

Ukrainian jargon language: Contains more than 3200 words and 650 stable phrases], Kyiv, Krytyka, 2003, P. 87 [in Ukrainian]. 
10 Kozhelianko V. Liudynec pana Boga …, op. cit., P. 339 [in Ukrainian]. 
11 Ibidem, P. 344. 
12 Ibidem, P. 347. 
13 Ibidem, P. 347. 
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В. Кожелянка “Людинець пана Бога”. Власні назви для 

іменування персонажів-силовиків доволі колоритні. 

Фіксуємо такі найменування персонажів: голова Служ-

би національної безпеки України генерал-полковник 

Марко Пекельний, осавул СНБ Матвійчук, начальник 

управління СНБ генерал Кушніренко, начальник ВА-

ДІП полковник СНБ Святослав Онукович та ін. Наве-

дені ЛХА створені за зразками реальних, виконують у 

тексті роману інформаційно-характеристичну (окрім 

іманентної номінативної) функцію. 

Цікавим у цьому ряду онімів є антропонім Марко 

Пекельний. Цю власну назву можна було б вважати 

запозиченою з фольклору (порівн. Марко Проклятий), 

але прізвище в персонажа В. Кожелянка інше – Пекель-

ний. Воно, до речі, обігране в тексті: “– До предків його, 

у пекл... – він раптом осікся, згадавши, який прямий 
стосунок має пан генерал до згаданого похмурого міс-

ця”14. Отже, письменник відновлює у такий спосіб доо-

німну семантику найменування персонажа. 

Запозичує з фольклору письменник не лише антро-

поніми, а й топонімні іменування. Зокрема це стосуєть-

ся власних назв, використаних для номінації України. 

Окрім офіційного Україна, В. Кожелянко творить чима-

ло власних назв-новотворів, а також запозичує фолькло-

рні номінування. Так, Україну письменник називає в 

романі “Дефіляда в Москві” Ненька. Складник Ненька 

(у власній назві Ненька-Україна), як і топонім Ненька 
(у значенні Україна), терціальний, запозичений з фольк-

лору / художніх творів українських письменників, адже 

саме там часто трапляється звертання до України як до 

матері. Наприклад: 

Ой у лузі червона калина похилилася, 

Чогось наша Ненька-Україна зажурилася...  

Топонім Ненька (Ненька-Україна) є експресивно-

забарвленим, виконує емоційно-характеристичну функ-

цію, передаючи ставлення персонажів, які використову-

ють таку власну назву, до денотата. 

Висновки. Проведений нами аналіз онімії рома-
нів В. Кожелянка “дефілядного” циклу засвідчив щед-

ре використання автором пропріальної лексики. Пись-

менник творить інформативно-оцінні потенції своїх 

власних назв як на матеріалі світової культури, історії, 

так і на регіональному, зокрема буковинському матері-

алі, намагаючись розширити їх функціонально-

стилістичні можливості; нагромаджує варіанти імені 

одного персонажа або вибудовує ряди однотипних 

антропоформул, що різняться лише певними структур-

ними елементами, досягаючи цим динамічності імен-

никá і разом з тим його еклектичності; згадані риси 
ономастикону зрештою творять одну з рис постмодер-

ністської літератури – колажування. Широке викорис-

тання дейктичних імен підкреслює тяжіння постмодер-

нізму та новітньої української літературно-художньої 

антропонімії до алюзійності. Аналіз онімії романів 

В. Кожелянка “дефілядного” циклу переконує, що су-

часний роман, як і класична українська проза, вирізня-

ється багатством, різноманітністю, цікавим викорис-

танням онімів, але попри традиційне використання 

онімії, позбуваючись заполітизованості літературного 

процесу радянської доби, творить довершеніший, пра-

вдивіший, інтелектуальніший за соцреалістичний оно-

мастикон, який змушує читача глибше, відвертіше по-
дивитись на сучасний йому світ, теперішні, що набули 

статусу одвічних, болячки суспільного буття нації. 

Перспективним вбачаємо подальше дослідження 

функціонування власних назв у романах Василя Коже-

лянка, зокрема в його творах, які не були залучені до 

аналізу. 
 

Maksymiuk M. Functioning of proper name, borrowed 

from folklore in the postmodernist text (based on the novels of 

Vasyliy Kozhelanko “defilade” cycle). The aim of the study. 

Research the individual and author’s peculiarities of using proper 

names borrowed from folklore in the prose (based on V. Kozhely-

anko novel “Defilade” cycle). Research methods. In this work 

such methods as observation, induction and deduction, descriptive 

method with its techniques of comparison, generalization, invento-

ry and classification of linguistic material, contextual-interpretation 

and component analysis are used. 

Scientific novelty. Proper nouns of modern Ukrainian post-

modern literature (especially prose) still be not enough studied, 

proper noun creativity of a large number of the post-totalitarian 

period authors has so far been considered in an appropriate or frag-

mentary way and has not become the subject of complex analysis. 

In particular, this also applies to the works of the famous Ukrainian 

writer Vasyl Kozhelanko. Thus, a functional-stylistic analysis of 

the onomasticon of his novels will contribute to a deeper under-

standing of the peculiarities of its onomastics creativity, both in 

contemporary Ukrainian postmodern prose and in modern litera-

ture on the whole. 

Conclusions. The analysis of proper nouns borrowed from 

folklore in the novels of the “defilade” cycle of V. Kozhelanko 

indicated that the author creates informative-estimating potentiali-

ties of his proper names as a material of world culture, history, and 

on the regional, in particular, Bukovinian material, trying to ex-

pand their functional-stylistic possibilities; piles up options of the 

name of one character or builds a series of similar anthropoformu-

las that differ only in certain structural elements reaching this dy-

namism of the noun.  

Key words: proper name, onomastic space, folklore proper 

names, the functioning of proper nouns, anthroponym, toponym, post-

modernist text. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 
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Руснак Наталья, Руснак Юлия. Фонетико-грамматические особенности говора села Южинец Кицманского райо-

на Черновицкой области. Актуальность научного исследования обусловлена  необходимостью исследования диалектной 

речи, создания лексикографических работ, описанием отдельных говоров. Цель статьи – проанализировать фонетико-

грамматические особенности говора села Южинец Кицманского района Черновицкой области. Новизна научного исследова-

ния заключается в том, что впервые подано сведения о взаимосвязанных уровнях языковой системы конкретной буковинско-

надпрутского говора. В исследовании использованы следующие научные методы: анализа и синтеза, описательный, структур-

ный и сравнительно-исторический. Вывод. Говор села Южинец Кицманского района Черновицкой области имеет архаичные 

фонетические особенности, присущие говорам юго-западного наречия, специфические фонетические черты, которые отчасти и 

обусловливают особые грамматические формы. 

Ключевые слова: говор, фонетический диалектизм, диалектология, грамматические особенности, архаичные 

признаки, фонетические черты. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Наразі у суспільстві діють дві амбівалент-

ні тенденції – глобалізація та гуманізація. У руслі гума-

нізації суспільства відбувається звернення нації до своїх 
витоків, надзвичайно популярним стає мистецтво на на-

родній основі.  

Говірка – одиниця національної мови, яка зберігає 

чистоту народних джерел, глибину народної мудрості, 

невичерпний досвід та оптимізм поколінь, те, що Вільге-

льм фон Гумбольдт називав духом народу, а давні греки – 

Логосом. Проте, як у молекулі води відображено властиво-

сті речовини, так у говірковому мовленні відтворено особ-

ливості мови. Говіркове мовлення має специфічні риси на 

всіх мовних рівнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У мовоз-
навців спостерігаємо посилений інтерес до проблем діалек-

тології, особливої актуальності набувають дослідження 

говіркового мовлення, створюються словники, монографі-

чні описи окремих говірок. Ці питання досліджували такі 

науковці: М. Астаф’єва, Д. Бандрівський, С. Бевзенко, 

З. Бичко, Г. Воронич, М. Голянич, О. Горбач, Л. Дика, 

Ю. Бідношия,  М. Лесюк, М. Неґрич, Л. Рябець, І. Сабадош 

та ін.  

Мета статті – проаналізувати фонетико-граматичні 

особливості говірки села Южинець Кіцманського райо-

ну Чернівецької області, яка, за класифікацією 
К.Ф.Германа, належать до буковинсько-надпрутських 

говірок1. Мовна система – ієрархічна побудова, у якій ко-

жен рівень (фонетичний, лексичний, морфемно-

словотвірний та граматичний) має свою самодостатню 

значущість. Слово як основна мовна одиниця реалізує фо-

нетичні закономірності мови, виступає „будівельним” 
матеріалом для граматичного рівня, формує особливості 

текстової організації мови.  

Новизна дослідження. Найбільш повний опис фо-

нетичних закономірностей буковинських говірок міс-

тить монографія К.Ф. Германа2, проте відомості про 

говірку села Южинець Кіцманського району Чернівець-

кої області в цій науковій праці відсутні. Отож, вперше 

до наукового обігу введено відомості про взаємопов’я-

зані рівні мовної системи конкретної буковинсько-

надпрутської говірки.  

Методи дослідження. Методологічну основу роботи 
становлять твердження про мову як спосіб відтворення 

дійсності, мову як системне явище, про нерозривну єдність 

мови і мислення, взаємозв’язок абстрактного і конкретно-

го, суб’єктивного й об’єктивного в мові, співвідношення 

форми і змісту мовних одиниць. Як основні використано 

загальнонаукові методи аналізу та синтезу, лінгвістичні – 

описовий, структурний, порівняльно-історичний.   

Виклад основного матеріалу. З незапам’ятних 

часів на березі річки Совиці на рівнинній долині Прута 

в передгір’ї Карпат на Буковинській землі розкинулося 

село Южинець. На території села виявлено 2 поселення 
– перше датоване  І тис. до н.е. та давньоруське селище 

1  Herman K. F. Atlas ukrainskykh hovirok Pivnichnoi Bukovyny [Ukrainian Dialects Atlas of Northern Bukovina] , Chernivtsi: Chas, 1995, 

P. 294–295 [in Ukrainian]. 
2 Herman K.F. Ukrainski hovirky Pivnichnoi Bukovyny v istorychnomu ta linhvoheohrafichnomu aspekti: fonetyka, fonolohiia [Ukrainian 

dialects of Northern Bukovina in the historical and lingua-geographic aspect: phonetics, phonology], Chernivtsi: Ruta, 1995, 391 p. [in 

Ukrainian]. 
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Село Южинець розташоване за 18 км від районно-

го центру м. Кіцмань, за 9 км від c. Веренчанка Застав-

нівського р-ну, за 45 км від обласного центру. Середня 

висота над рівнем моря становить 244 метри, а географі-
чні координати: 48  ̊32 ̍ 10̍̍̍̍̍̍̍̍

̍̍
  ̍пн. ш.; 25 ̊39 ̍31 ̍сх. д. 

Южинець – типове буковинське село. При в’їзді в 

село відкривається чудова панорама дзеркальних сріб-

них плес, де є багато риби, а останнім часом поселилися 

прекрасні лебеді. Сьогодні у селі налічується 422 двори, 

1145 мешканців. 

 Село Южинець у складі Північної Буковини 

пройшло складний історичний шлях. У Х–ХІІ ст. Півні-

чна Буковина входила до Галицько-Волинського князів-

ства, з ХІV ст. – до Молдавського князівства, а з 1514 р. 

разом з Молдавією увійшла до Османської імперії. У 
1774 р. Буковина опинилась у складі Австро-Угорщини. 

Від 1918 р. до 1940̍̍̍̍̍ р. перебувала під владою Румунії. З 

червня 1940̍̍̍̍̍ р. Північна Буковина увійшла до складу 

Радянської України, а з 1991 р. – суверенної, незалежної 

України. Перебіг історичних подій залишив слід у лек-

сиці буковинських говірок. У говірці с. Южинець функ-

ціонує чимало діалектизмів, запозичених з німецької, 

румунської, польської мов, зберігають вони й окремі 

тюркські елементи. “Діалектні особливості є живими 

свідками історії мови, часто більш переконливими, кра-

сномовнішими, ніж могили, кістки і зброя”3. 

Щодо походження назви села Южинець є декілька 

легенд. До речі, у Сторожинецькому р-ні  Чернівецької 

обл. є с. Їжівці. Перша згадка про Іжівці датується 1428 

р. під назвою Южівці4. 

За однією легендою, веренчанський пан, якому 

належав ліс, задумав викопати ставок. Для цього він 

завіз із Трансільванії табір циган. Тимчасовий табір роз-

кинувся на Глиннищі, на березі річки Совиці. Довгий 

час Глиннище слугувало людям. Приїхали газди фірами, 

копали жовту глину. З чорної глини робили цеглу і му-

рували хати, а жовтою гладили і теж робили цеглу, але 
лише на печі. Ватажка табору звали Юзьо. Викопавши 

ставок, цигани оселилися на його березі. Старожили 

твердять, що від імені Юзьо пішла назва села Юзинець, 

а пізніше Южинець. За легендою, майже всі цигани бу-

ли музикантами, особливо гарно володіли скрипками. 

Можливо, тому в Южинці багато музикантів, і гарно всі 

співають.  

Підтверджує цю легенду запис, зроблений цісарсь-

ким жандармським командуванням Австрії на Буковині 

№ 13 за 1899 рік. У ньому зазначено, що “Южинці – 

(сучасне Южинець) вперше документально згадується 
1560̍̍̍̍̍ року. Назву села можна вивести від церковного 

імені Йосиф – по-слов’янськи Юзьо. Южинці є значним 

населеним пунктом, що знаходиться біля Чорного ставу, 

тобто середнього ставка, де бере початок Совиця. Насе-

лення – 10̍̍̍̍̍67 душ, русини, займаються землеробством”5. 

Інша легенда теж пов’язана з веренчанським па-

ном, якому належав ліс. Власник лісу часто ходив на 

полювання. Тут водилася різна дичина, особливо багато 

зайців. Пан казав, що йде полювати на “южних зайців”, 

оскільки ліс від Веренчанки розташований на південь. 

Вірогідно, що назва виникла від словосполучення “южні 

зайці”. Першими поселенцями були сторожі, які охоро-

няли ліс. Пізніше на річці Совиці побудували млин, і 

почалось повільне заселення місцевості. Звичайно, що 

мотивація назви Южинець словосполученням южні 
зайці відповідає засадам народної етимології. Однак, не 

можна категорично відкидати зв’язок ойконіма Южи-

нець зі словом южний. За ЕСУМ, южина у слов’янсь-

ких мовах зі значеннями  “полудень, підвечірок; вечеря” 

походить з псл. južina “їда опівдні”, утворене від jugъ 

“південь, південний вітер”; в українській мові початкове 

ю- і географія поширення є словом польського похо-

дження6. 

Говірки села Южинець Кіцманського району Чер-

нівецької області має низку фонетичних закономірнос-

тей: 
1) основна фонетична риса української мови – чер-

гування о, е з і: бік – боку, рів – рову, узір – узору, піч – 

печі, ніс – носити, стіл – стола, піп – попа;  

2) реалізація голосного a (рефлекс колишніх ę, а) 

звуком є: лишєти, зачєти, прив’єзаний, прєшка, уклєка-

ти, приклєкати, ростилєти, пиривірєти, дирив’єний, 

прєдиво, узєти, тєшко, дівчєта, ластів’єта, плєс, мнє, 

п’єтница, проте у говірці вимовляють як, якшо; 

3) звук е у ненаголошений позиції реалізується 

звуком и: литіти, стибло, милодія, вичірок, вирнутися, 

сило, стилити, зирно, стишки, виликий, вирба, сириди-
на; префікс пере- зазвичай функціонує як пири-: пириви-

ртати, пиривірєти, пирикіцкатиси; заперечна частка не 

– як ни: ни памнітати, ни знати, ни мати (у говірці 

відсутня одна з визначальних рис буковинських говірок 

– реалізація голосного и звуком е, пор. вешня); 

4) функціонування голосного о на початку слова 

(відсутність епентетичного приголосного): осінь, око, 

олій, острий, озми, осмий; 

5) укання – вимова у замість о у переднаголошено-

му складі: кужух, лупух, чулувік, укремо; 

6) реалізація звука е звуком а: траба, особливо 
після й: двоя, обоя; в особових формах дієслів (3 ос. одн. 

теперішнього часу): він мая, вона дбая, він відстая, вона 

мия; 

7) функціонування звука ф замість хв, кв, х: фасулі, 

фіст, фустка, фіртка; 

8) збереження етимологічної м’якості шиплячих 

звуків: банджьоґа; уважєти, жєти, бранджя, дівчєта, 

лишєти, нараджєтий, нащєдатиси; причому шиплячий 

ш подовжується (шшінуватиси, мішшюл, занінашшІти), 

особливо перед а, який походить з ę: намашшяно, пізні-

шшя, інтереснішшя, найкрашшя; 
9) функціонування мн замість мй: памнітати, мнє-

со, мнє, мніке;  

5) перехід м’яких приголосних т’ в к’, д’ в ґ’: ґіт, 

кітка, кісто, скіна, сиґіли, навкимитиси, по воґі, вікіга-

ти, ґіти, на свікі, кікати, кітка, в хакі, виґіти, шіскь, 

кігнутиси; 

6) у кінці слова (складу) звук л виступає в позицій-

ному варіанті в[ў]: сків, стів, горівка, сопівка, співка, 

ґвавт;  

8) цекання – функціонування приголосного ц за-

3 Ibidem., P. 3. 
4 Istoriia mist i sil URSR. Chernivetska oblast [Cities and villages history of the URSR. Chernivtsi region], Chernivtsi, 1969, P. 605 [in 

Ukrainian]. 
5 Bukovyna. Zahalne kraieznavstvo [Bukovina. General regional studies], Chernivtsi: Zelena Bukovyna, 2004, P. 234 [in Ukrainian]. 
6 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy [Etymological Dictionary of Ukrainian Language], K.: Nauk. dumka, 1982–2012, Vol. VІ, 

P. 520 [in Ukrainian]. 
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мість т: доцігнути, сцєкло; ц замість с: прицігнути, Ци-

лько, цинтомитир, ц замість сч: до цоту, ушіцуют; 

8) твердість кінцевого приголосного ц: палец, ко-

нец, молодица, вівца;  

9) збереження етимологічної м’якості р’ у середині 
слова: зверьха, дерьгівка, дерьгати, церьква, перьхати;  

10̍̍̍̍̍) м’якість кінцевого приголосного -р: цвинтарь, 

календарь, дирехторь, докторь, але цар; 

11) одзвінчення глухих приголосних перед дзвінки-

ми (асиміляція за глухістю-дзвінкістю), як у літератур-

ній мові: воґзал, Велиґдинь, прозьба, козьба; 

11) оглушення дзвінких приголосних перед глухи-

ми та в кінці слова: ґіт, сат, каска, роспиляти, книшка, 

тєшко, блиско, коропки, стишки; 

12) активність глоткового ґ: ґазета, ґас, дриґаяси, 

дюґнути, жльоґати, збаґанити, лиґнути, причому у 
говірці побутують фонетичні варіанти діалектизмів з 

приголосними ґ – к: ґ азета, казета; ґалфа, калфа;  

13) cпорадичне функціонування африкати дз за-

мість д: дзвіґнути; ш замість с шонішничиння;  

14) активність асиміляції за місцем і способом тво-

рення: ст – шш: машшілники, шч – шш: рішшя, шшя, 

пішшяна, найкрашшя, пізнішшя, сц –сс: на міссі; дк – 

чч: пручче; у дієсловах на -ться: волочитци, вімочитци; 

15) специфічна вимова твердість приголосних т, д 

у словах аді, тютка, втіче: [ад’и, т’ут’ка, вт’иче](за 

словами діалектоносіїв, ці приголосні тверді); 
16) подовження приголосних у іменниках с.р. (2 

відміна) із закінченням я: читання, запрошення, сміт-

тя, віддання, відвідування, літання, кохання; 

17) усічення ініціальної частини слів (Ва)силько – 

Цилько (супроводжується заміною с на ц); усічення кін-

цевої частини слова тра(ба), тре(ба), мож (на), мус 

(іти);  

18) у слові бУло наголос припадає на перший 

склад. 

Виділяємо такі граматичні особливості говірки 

села Южинець Кіцманського району Чернівецької обла-
сті.  

1) префікс ві-: вітримати, війти, вінеcти, вімочит-

ци, вікігати; 

2) іменники жіночого роду першої відміни та прик-

метники жіночого роду в орудному відмінку однини 

мають закінчення -ов: стінов, руков, головов, файнов, 

червонов;  

3) здеформовані усічені форми кличного відмінка: 

Марі! Пара! Васи!; 

4) іменники першої відміни м’якої та мішаної груп 

у Р.в., Д.в., М.в мають  архаїчне закінчення -и: земни, 
межи, вишни, на доли, на воли;  

5) іменники другої відміни ч.р. у Д.в. та М.в. мають 

закінчення -ови: чоловікови, волови, на пневи, на коневи, 

веретенови;  

6) форми іменники третьої відміни у Р.в., Д.в., М.в 

із закінченням -и: соли, гордости, тіни, вірности; 

7) суфіксальні форми іменників 4 відміни у непря-

мих відмінках із закінченнями 2 відміни: тилєтови, 

поросєтови, на лошєті, на лошєтови;  

8) індукція (вплив) твердої групи прикметників на 

м’яку: синий, вчорашний, середний, послідний, пиредний, 
задний; 

9) числівник один функціонує у формі оден, числів-

ник чотири –  штири;  

10̍̍̍̍̍) перший склад присвійних займенників наголо-

шений: свОя, твОя, мОя;  

11) зворотна частка -си у дієсловах (у постпозиції 

та препозиції): си вертати – вертатиси, набутиси – си 

набути, си здути – здутиси; ужинитиси – си ужинити, 

причому у деяких словах постфікс -си перетворився у 

префікс: сизбІгати, сизбІгти, сирошшібАти; 
12) інфінітивний суфікс -чи у дієсловах, основи 

яких закінчуються на -г, -к: побішчи, пічи. берешчи;  

13) дієслівні форми з архаїчним [й] після губних 

приголосних [бй], [пй], [вй], [мй], [фй]: люб’ю, куп’ю, 

лом’ю, лов’ю, сп’ю;  

14) архаїчні форми дієслів минулого часу 

(колишній перфект) з енклітиками-показниками особи -

м (для 1 ос. одн.); -с, -ис (для 2 ос. одн.); -сьмо (l ос. 

мн.); -сти (для 2 ос. мн.): заручивим, заручилам, ходи-

вим, ходилам, (я ходив, я ходила); сапавис, сапалас, ро-

бивис, робилас (ти робив, ти робила); ліпилисьмо, сапа-
лисьмо (ми сапали); копалисти ( сти) (ви копали);  

15) енклітики (показники граматичного значення 

особи) можуть долучатися до дієслів, іменників, прик-

метників, сполучників, часток (ця риса властива діалек-

тоносіям старшого віку): Хату-м нову поклала. Кажіт, 

шости хтіли. Якби-м була знала, була б не кохала; 

16) складна форма майбутнього часу: 1.ос. одн. му 

сапати, 2.ос. одн. меш сапати, 3.ос. одн. ме сапати, 

1.ос.мн. мемо сапати, 2.ос. мн. мете сапати, 3.ос.мн. 

мут сапати, де у препозиції залишки колишнього допо-

міжного дієслова імати;   
17) форми 3 ос. одн. теперішнього часу другої діє-

відміни із закінченням -ит: водит, чистит, робит, но-

сит;  

18) форми множини 3 ос. множ. теперішнього і 

майбутнього (проста форма) часів другої дієвідміни із 

закінченням -е (замість -ат: кінцевий приголосний т 

редукується; а, що походить з ę, реалізується звуком -е): 

носє, стелє, роб’є;   

19) у дієслівних формах 1-ої ос. одн. теперішнього 

часу наголос припадає на перший склад: лЮблю, пИшу, 

сИжу, нОсю, у формах минулого часу жіночого роду і 
множини наголошені основи: нЕсла, вЕзла; 

20̍̍̍̍̍) внаслідок фонетичного чинника (пункт 8) діє-

слова 1 дієвідміни теперішнього часу (майбутнього до-

конаного виду) у 3 ос. одн. мають закінчення  -я: (він, 

вона) підлітая, сія, змия, малюя; 

21) відсутність характерного для літературної мови 

чергування приголосних в основах дієслів: носити – 

носю, возити – возю, косити – косю; 

22) рефлекси давніх форм непрямих відмінках осо-

бових займенників: взєв  ня, вібачай ми; поклав на ню, 

покликав тя; 
23) специфічні ступені порівняння прислівників: 

пізнішшя, найкрашшя, інтерЕснішшя, душшя, блишшя, 

веселішшя.  

Висновок. Говірка села Южинець Кіцманського 

району Чернівецької області має як архаїчні фонетичні 

особливості, властиві говіркам південно-західного на-

річчя, так і специфічні фонетичні риси, які почасти й 

зумовлюють особливі граматичні форми. Серед специ-

фічних ознак зазначеної говірки виділяємо:  а) звуком є; 

звук е у ненаголошений позиції відтворено звуком и; 

функціонування звука ф замість хв, кв, х; активність 
глоткового ґ); специфічні фонетичні риси, напр. збере-

ження етимологічної м’якості шиплячих звуків, причо-

му шиплячий ш подовжується (шшінуватиси, мішшюл, 

занінашшІти), особливо перед а, який походить з ę: 

намашшяно, пізнішшя, інтереснішшя, найкрашшя; фун-



26                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Ukrainian language 

кціонування приголосного ц замість т: доцігнути, сцєк-

ло; ц замість с: прицігнути, Цилько, цинтомитир, ц за-

мість сч: до цоту, ушіцуют; активність асиміляції за 

місцем і способом творення: ст – шш: машшілники, шч 

– шш: рішшя, шшя, пішшяна, найкрашшя, пізнішшя, сц –
сс: на міссі; дк – чч: пручче; специфічна вимова твер-

дість приголосних т, д у словах аді, тютка, втіче: 

[ад’и, т’ут’ка, вт’иче]; усічення ініціальної частини 

слів (Ва)силько – Цилько; усічення кінцевої частини 

слова тра(ба), тре(ба), мож (на), мус (іти); фонетичні 

особливості почасти зумовлюють особливі граматичні 

риси, напр., реалізація звука е звуком а: траба, особли-

во після й: двоя, обоя; в особових формах дієслів (3 ос. 

одн. теперішнього часу): він мая, вона дбая, він відстая, 

вона мия; специфічні ступені порівняння прислівників: 

пізнішшя, найкрашшя, інтерЕснішшя, душшя, блишшя, 
веселішшя.   

  
Natalia Rusnak, Yulia Rusnak. Phonetic and grammatical 

peculiarities of the Yuzhynets dialect in the Kitsman district of 

the Chernivtsi region. Relevance of scientific research. Linguists 
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descriptions of separate dialects. Dialect is a unit of the national langua-

ge that preserves the purity of folk sources, the depth of folk wisdom, 
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of the paper is to analyze the phonetic and grammatical features of 

the Yuzhynets dialect of the Kitsman district of the Chernivtsi 
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Юлия Руснак. Логическая структура функционально-семантического типа речи – размышления (на матери-

але художественного текста М. Матиос “Почти никогда не наоборот”). В статье проанализирована логическая струк-

тура функционально-семантического типа речи – размышления – в художественном тексте. Актуальность научного 

исследования обусловлена необходимостью философско-гуманитарной характеристики размышления. В статье исполь-

зованы общенаучные методы – анализа и синтеза, лингвистические –  описательный, структурный. Новизна научного 

исследования состоит в том, что впервые в украинском языкознании описана когнитивная матрица художественного 

размышления. Выводы. Когнитивная матрица размышления представлена рядом логических операций: актуализация 

сведений, детерминизм, аналогия, аксиоматичность, обобщение, идеализация, вероятность. Каждая логическая процеду-

ра имеет свои особенности в лингвистическом выражении. Так, детерминизм как логическое понятие основывается на 

причинности явлений природы, соответственно, вербализируется прежде всего потчинительными предложениями при-

чины. Лингвистическим проявлением аналогии является сравнение. 

Ключевые слова: художественный текст, размышление, актуализация сведений, детерминизм, аналогия, аксио-

матичность, обобщение, идеализация, вероятность. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. У залежності від змісту і будови текст та 

його складники поділяються на три функціонально-

семантичні типи: розповідь, опис, роздум, або міркуван-
ня. Типи мовлення різняться метою спілкування, струк-

турою та групуванням компонентів зв'язного тексту.  

Роздум тлумачимо як концептуальне модельне ві-

дображення дійсності, зумовлене свідомістю автора, 

його художніми, естетичними, етнічними, науковими, 

оцінно-прагматичними поглядами та уподобаннями, 

тобто як ”потік свідомості автора”, як модель впливу на 

свідомість, інтелект, погляди і поведінку читача. У вузь-

кому розумінні роздум – це висловлювання про причи-

ни якостей, ознак, подій1. 
Матеріалом дослідження послугувала трилогія 

М. Матіос “Майже ніколи не навпаки”, за яку авторка 

отримала Гран-прі і першу премію конкурсу “Коронація 

слова” – 2007.  За жанровою характеристикою художній 

текст “Майже ніколи не навпаки” сімейна сага в 

новелах, в якій висвітлено вічні теми та мотиви – 

братовбивство, заборонену, трагічну любов, богодуху 
вірність, гріх та спокуту, любов і ненависть.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Іманен-

тний характер мовознавства та гуманітарне спрямуван-

ня науки призвели до того, що з другої половини ХХ ст. 

основним об’єктом дослідження став текст. Художній  

текст – відтворення об’єктивного світу крізь призму 

авторського бачення, семіотична мультидисциплінарна 

одиниця прагматичного-когнітивного характеру, основ-

ною ознакою якої є поліфункціональність. Концепція 

художнього тексту у зарубіжному мовознавстві сформо-

вана в працях Р. Барта, Г. Вайнриха, В. Дресслера, 

М. Бахтіна, І. Гальперіна, Ю. Лотмана, в українському 

мовознавстві художній текст вивчали Ф. Бацевич, 
С. Єрмоленко, А. Загнітко, В. Калашник, О. Селіванова, 

Н. Слухай, І. Смущинська, Н. Сологуб, Т.Єщенко, 

Н.Руснак, М. Голянич, М.Крупа та ін. Стислі відомості 

про типи мовлення знаходимо у працях 

Н.Д. Арутюнової, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, 

П.С. Дудика, А.П. Загнітка, А.Н. Кожина, Л.В. Кравець 

та ін.   

Мета статті – репрезентувати логічну структуру 

функціонально-семантичного типу мовлення – роздуму 

– у художньому тексті. Актуальність наукового дослі-

дження зумовлена потребою філософсько -
гуманітарного осмислення (лінгвістичного, комунікати-

вного, культурологічного, когнітивного, психолінгвісти-

чного, антропоцентричного аспектів) роздуму. Як основ-

ні у статті використано загальнонаукові методи аналізу 

та синтезу, лінгвістичні – описовий, структурний.   

У лінгвістиці тексту зазвичай вивчають художній 

текст за категоріями. Вважаємо за доцільне дослідити 

текст за функціонально-семантичними типами мовлен-

ня. Новизна наукової розвідки полягає у тому, що вперше 

в українському мовознавстві описано когнітивну матрицю 

художнього роздуму. 
Виклад основного матеріалу. Роздум передовсім 

пов'язаний з мисленнєвою діяльністю людини, що дає 

підстави розглядати його як когнітивну матрицю. Виок-

1  Pentyliuk M.I. Kultura movy i stylistyka [Culture of language and stylistics], Kyiv, 1994. P. 26 [in Ukrainian]. 
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ремлюємо структурні складники роздуму, або процеду-

ри: актуалізація відомостей; детермінізм; аналогія; 

аксіоматичність; узагальнення; ідеалізація; імовір-

ність. 

Актуалізація відомостей. Закономірно, що інтеле-
ктуальна діяльність повинна опиратися на відомості, які 

зберігаються в памʼяті людини. Маркерами вербалізова-

ної інформації виступають лексеми знати, пам’ятати, 

забути. 

Лексема забути ”переставати пам’ятати, зберігати 

що-небудь в пам̓яті”2 з прямооб̓’єктним додатком у пи-

тальній конструкції актуалізує інформацію, відому пер-

сонажам-співрозмовникам; напр., Ти вже забула своє 

сирітство, що така недобра до Доцьки?3 

Дієслово пам’ятати “зберігати в пам’яті, не забу-

вати”4 сигналізує про актуалізацію відомостей, відтворе-
ну одиницею, яка вступає в синтагматичні відношення з 

цим дієсловом, напр.: Пам'ятаєш, я колись також 

падав у приманку? Іди в село. Але не пужай людей і 

маму, – в'яло попросив Павло5. 

Дієслово знати “мати які-небудь дані, відомості”6 

активно функціонує як в авторському мовленні, так і в 

персонажному.  

Автор використовує дієслово знати з етичних мір-

кувань, таким чином воно сприяє відтворенню імпліцит-

ної інформації, пор.:  А того, що Йванові не треба, що-

би вона знала, вона й не знає7. 
Одним із складників роздуму є детермінізм (від 

лат. визначний, обмежений) – поняття про об’єктивну 

зумовленість явищ навколишнього світу8. Детермінізм 

як логічне поняття ґрунтується на причинності явищ 

природи, відповідно, вербалізується передовсім підряд-

ним реченням причини (цей структурний тип підрядно-

го речення найбільш частотний).   

Підрядне речення причини приєднане до головного 

зазвичай сполучником бо, зрідка поза як та іншими мов-

ними засобами: Ото й злоститься потайки Василина 

на невістку мало не з першої днини, бо невістка має з 

Павлом те, що свекруха давно забула
 9./ Та поміж цим 

одна-одніська думка не покидала ні на мить: вона має 

вмерти чиста, позаяк смерть її буде моторошна10. 

Важливість детермінізму як логіко-структурного 

складника роздуму підкреслює парцеляція (фр. части-

на) – стилістична фігура, що ґрунтується на розділенні 

речень на відрізки з метою увиразнення, експресивності, 

динамізму мовлення тощо. Парцеляція виконує функції 

динамізації, акцентуації, увиразнення, експресивізації 

певного фрагмента мовлення11. Специфіка мовостилю 

М. Матіос – парцельовані конструкції причини зі сполу-

чником бо, пор.: Такий дерев'яний келишок із секретним 

дном розказує весільним гостям про молоду без слів, 

пояснень, подяк чи криків. Бо цей келишок – скромний 

витвір рук котрогось із знаменитих майстрів різьби – 

єдиний привселюдний показник честі чи безчестя 
молодої. Її цноти й невинності.…А по тому вже, коли 

не стало Дмитрика, коли осліпла моя мама й треба 

було годувати цілий кагал дітей, я відказати Андрієві 

вже не міг. Бо він міг продати, що то я з Іваном місив 

вашого Дмитрика…12. 

Причому і в самому парцельованому реченні відо-

кремлені (парцельовані) однорідні члени речення, у та-

кий спосіб виникають короткі сегментовані речення – це 

ознака мовостилю письменниці:  

Поглядала на Теофілу мовчки. Знала: чоловік –  не 

гівняк, щоби не зм'як. І Кейвановій попустить. Лише не 
зразу. Бо діти не винні. І Теофіла не винна. Клясти 

треба війну і Цісаря. 

Злежалим духом чути.  

Бо не перетрясає в ній ґаздиня килими-верети.  

Не пересушує хустки-кептарі.  

Не кладе між кожухи для запаху васильок-

канупер13.  

Підкреслює важливість детермінізму оформлення 

парцельованого підрядного причини як риторичного 

питання, напр.: 

Ти, Андрію, також дай раду своїм теперішнім 
дітям та ще трохи дітей зробиш. Бо що то є дві дівці 

в хаті, й ані одного хлопа?. 

Бо що їй іще робити на цьому світі, коли світ 

відібрав від неї всю роботу, окрім одної, – знати й від-

бувати біду за інших?14. 

Аналогія (грец. відповідність)– логічна пізнавальна 

операція, що лежить в основі суджень про подібність 

(тотожність) та відмінність об’єктів дійсності. За допо-

могою аналогії з’ясовують якісні та кількісні характери-

стики явищ. Лінгвістичним виявом аналогії є порівнян-

ня. 
Логічна операція порівняння, що ґрунтується на 

спільній ознаці двох явищ, предметів, реалізують порів-

няльні звороти (далі ПЗ), речення ідентифікації, підряд-

ні порівняльні речення, модальні частки.  

Для мовостилю М. Матіос характерні флористичні 

ПЗ: А тут богодуха стара діва стелеться перед ним, як 

кошена трава під косою?!;… а та, враз зів'яла, як опа-

лий лист, намагалася пересувати горшки в печі. Терп-

кий, як ранній аґрус у колишньому татовому саду;  – 

фаунонімні ПЗ: У Німого нюх на звірину ліпший, як у 

пса; … бігала довкруж хати, як теля, випущене після 

2 Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language], vidp. red. V.V. Zhaivoronok, Kyiv: Prosvita, 2012, P. 295 [in Ukrain-

ian]. 
3 Matios M. Mayzhe nikoly ne navpaky: simeyna saga v novelah [Hardly ever otherwise: a family saga in short stories], L’viv: LA 

“Piramida”, 2008, P. 10 [in Ukrainian]. 
4 Slovnyk ukrainskoi movy ..., op. cit., P. 714. 
5 Matios M. Mayzhe nikoly ne ..., op. cit., P.49 
6 Slovnyk ukrainskoi movy ..., op. cit., P. 380  
7 Matios M. Mayzhe nikoly ne ..., op. cit., P. 110. 
8 Toftul M.H. Lohika: pidruchnyk [Logic: textbook ], Kyiv: Akademia, 400 p. [in Ukrainian]. 
9 Matios M. Mayzhe nikoly ne ..., op. cit., P. 12. 
10 Ibidem., P. 145. 
11 Selivanova O. Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia [ Modern linguistics: the terminology encyclopedia], Poltava: 

Dovkillia-K, 2006, P.449 [in Ukrainian]. 
12 Matios M. Mayzhe nikoly ne ..., op. cit., P. 91, 73. 
13 Ibidem., P. 159, 95 
14 Ibidem., P. 28, 139 
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зими на пашу, з радісними криками; Діти жвавенько, 

як цуценятка, прицмокували пухкими губками коло її 

цицьок. Він бив Теофілу, наче приблудного пса;  – ан-

тропоморфний ПЗ: Стринада, що був говірливий, як 

баба, давав незмінну пораду: Увесь світ чує й ще більше 
людей буде знати, бо та Тисова Рівня така довга, як 

жіночий язик!Роки стоїть на всі двері –вікна – шпари 

зачинена, як дівка до віддавання15. 

Логічну операцію аналогії відтворюють речення 

ідентифікації: Полювання – штука прибутна. / Слава 

Богові, вона здорова – як цвях. / Дмитрик – він як моя 

рідна дитина. / А Дмитрик – майже дитина16. 

Порівняльні звороти увиразнюють ознаку, вираже-

ну ступенями порівняння прикметників, прислівників, 

пор.: Таж бук у їхній толоці молодший, як її Іван. / Ма-

ма тоді вже була ближче до Бога, як до людей. / Усе ж 

веселіше, ніж видивляти очі, коли хто з долини на 

стежці покажеться та з ким слово заговориш17. 

У роздумах може бути декілька порівняльних зво-

ротів, тобто можна говорити про текстотвірну функцію 

порівняльних зворотів: 

Бо чи винен Олекса, що, вернувшись із війни, хотів 

тієї богодухої старшої жінки, як діти хочуть цицько-

вого молока? Говдя хотів такої самої, як сам, а не Ма-

риньки!18. 

Бігала, мов непочата дівка, за Кирилом. Уже після 

двох дітей мала затуманену голову, як одного разу в 

молодості мала від маковиння, коли кількаденний зуб-

ний біль загасила молочком макових початків.  

А онде в дверях стодоли стоїть його котятко, 

мицька його маленька  – дитина його єдина19.  

Біла, як туман після дощу над їхнім хутором. 

Та невинна, як цвіт яблуневий у травні20. 

Аналогію відтворюють порівняльні підрядні речен-

ня: Люди мечуться перед її запаленими очима – а вона 

лиш затуляє лице долонями, ніби хоче вборонитися від 

вогню. / Бо Доця ще ніколи не тримала в руках живої 

людини, яка на очах відпускає свою душу на небеса. Але 
відпускає якось так, немовби зовсім не боїться, чи 

навіть того хоче. / Вода стікає тілом долі – і прозора 

калюжка розростається круг неї, ніби обгороджує ка-

м'яним муром чи просто ріденьким тином розтерза-

ну страхом жінку21.  

Ознакою мовостилю М. Матіос є парцельовані під-

рядні порівняльні речення з корелятивним зв’язком: 

Так, наче це…:Його ж дитина й слова йому не сказала 

після раптового сватання. Ні доброго, ні осудливого. 

Так, наче це має бути не з нею. / – Що це? – перепитує 

вражено хлопець. Так, ніби щойно об нього зачепилася 

блискавка. / Іван дивиться, як вона в'яло й ліниво перек-

ладає ноги по драбині. Так, ніби до них прив'язані ги-

рі22. 

Аксіоматичність (від грец. аксіома – постулат, 

положення) – логічне твердження, що сприймається як 

істинне, без доказів і яке слугує основою для побудови 
умовиводів. Аксіому як філософську реальність у лінгві-

стиці реалізують сентенції та прислів’я. Термін сентен-

ція (від лат. думка, судження) прийнято вживати в рим-

ській риториці. Квінтіліан вважав, що сентенція схожа 

на поради, у “Повчанні оратору” присвячує сентенції 

окрему главу. Первісне значення терміна коротка латин-

ська апофегма (вислів) з античного джерела. Проте на-

разі сентенція – вислів повчального характеру23. 

У художніх текстах аксіоматичність відтворюють 

авторські сентенції, що ґрунтуються на народному здо-

ровому глузді. Зазвичай авторські сентенції регулюють:   
– сімейно-побутові стосунки: Як уродить каліку – 

не біда. Вигодують. Мачуха – не хліб пшеничний. / Бути 

в невістках — це не малину на лік перетирати…. / А 

дівці вже п'ятнадцятий рік. Навіть сметана на молоці 

скисає, якщо її довго не збирати. / Хіба жінка чоловіка 

варити має? Бик чим старший, тим легше запліднити 

теличку вміє24. 

 – господарську діяльність: Тепер мусимо сушити 

голову, як тій усій господарці раду дати. П'ять фальчів 

поля – це п'ять фальчів25. 

інтелектуальну діяльність: Людині водно є що ду-
мати. / Свої фуки кожен чоловік має26. 

– морально-етичні норми:  Це не гріх. Гріх – не ува-

жити останню волю того, в кого завтра волі вже не 

буде ніякої. / Бо люди є всякі на перехід. / Що правда – 

то не брехня. / Поки судять люди – правди немає. Бог 

розсудить усіх по совісті й правді. / Голод — не сором. 

Перебудуть. / Серце, коли любить, усе знає й чує без 

чужого розказу. / Чоловік – не гівняк, щоби не зм'як27. 

– незворотність долі: Але ні один багач Бога за бо-

роду ще не тримав. / Що має бути – буде. / Буде – як 

буде. / Бо я того не хочу. Буде, як буде. / Але сказано: 
що дано на життя – те не буде на смерть. / Бо ж ніщо 

ні на цьому, ні на тому світі не відбувається без Божої 

на те волі!28. 

З-поміж авторських сентенцій народні прикмети: 

Риба жінці в сні – дитинки. / Відкрити двері й пустити 

гостя в хату, коли міситься тісто на паску, – поганий 

знак. / Як перший раз починаєш землю після зими, треба 

благословити. / Аби так здоров був, але скоро в світі 

щось має зробитися. Тепла зима ніколи не є на добре29.  

– народні прокльони:Усохли би були тоді йому ру-

ки!. / Аби я так до завтра дожив, якщо я брешу!. / Най 
його шляк трафить! / Аби я так до завтра дожив, як-

15 Ibidem., P. 168, 107, 95, 45, 84, 160, 164, 86, 95. 
16 Ibidem., P. 35, 100, 107, 101. 
17 Ibidem., P. 97, 73, 86. 
18 Ibidem., P. 168. 
19 Ibidem., P. 43. 
20 Ibidem., P. 83. 
21 Ibidem., P. 139, 23, 146. 
22 Ibidem., P. 84, 101, 117. 
23 Slovnyk ukrainskoi movy ..., op. cit., P. 1036.  
24 Matios M. Mayzhe nikoly ne ..., op. cit., P. 10, 53, 84, 86. 
25 Ibidem., P.53. 
26 Ibidem., P. 72, 82. 
27 Ibidem., P. 25, 33, 41, 65, 96, 107, 159. 
28 Ibidem., P. 34, 99, 160, 108, 132, 159. 
29 Ibidem., P. 32, 50, 52, 79. 



30                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Ukrainian language 

що я брешу!30. 

Узагальнення – логіко-структурний елемент розду-

му, який полягає у тому, що з пов’язаних між собою 

положень виводиться узагальнене твердження. Узагаль-

нення тісно пов’язане з абстрагуванням є результатом 
методу дедукції та індукції. Гносеологічною основою 

узагальнення є категорії загального та одиничного.  

Узагальнювальне висловлення в постпозиції ґрун-

тується на методі дедукції. Пор.: У цім краю жіноча 

тяжба споконвіку належала до діла буденного. Можна 

сказати, майже другорядного. 

Тут від зачаття світу чоловічою турботою було 

здорове сім'я, а жіночою – витривале лоно. Ото й увесь 

спільний ґешефт31.  

Висновкове твердження – авторська сентенція: 

Як уродить каліку – біда. Вигодують. А як Доця 
вмре під час пологів, то Павлові треба буде женитися. 

А він уже з трьома дітьми. Кому чужі діти в голові? 

Вродиться від іншої жінки байстер – ці троє стануть 

чужими. Мачуха – не хліб пшеничний32.  

Узагальнювальне твердження – назва художнього 

твору, пор.:  

І не можуть собі дати ради ні перші, ні другі. Ні з 

любов'ю. Ні з ненавистю. І майже ніколи не є 

навпаки33.  

Та, зрештою, люди ніколи й нікому не встигають 

ані подякувати за добро, ані відплатити за свої образи. 
Нікому. Навіть собі. І майже ніколи не є навпаки34. 

Висновкове положення містить оцінку: 

Але на перехід Маринька добра. Часом навіть сте-

реже, щоб хто поганий не перейшов ранішньому пішому 

дорогу. А вже як слово яке добре про людину навздогін 

скаже – гарант, що тобі буде файно35.  

…А по тому вже, коли не стало Дмитрика, коли 

осліпла моя мама й треба було годувати цілий кагал 

дітей, я відказати Андрієві вже не міг. Бо він міг прода-

ти, що то я з Іваном місив вашого Дмитрика… І так 

було зле, і так недобре36.  
Узагальнювальне твердження в ініціальній позиції 

виокремлено на основі індукції, пор.: 

Рівнянські ворожки переказують усякі дурниці 

про любителів полювання. То, мовляв, на старості 

мисливець вмирає довгою й тяжкою смертю, як його 

здобич. То нібито по смерті його тіло сходить сукрови-

цею, як сходить кров'ю вбита звірина, й роздувається 

так, що в труні не поміщається37. 

У Тисовій Рівні його прозивали “поташ”. Кожно-

му, леда хто в селі занедужає чи занепаде духом, Стри-

нада, що був говірливий, як баба, давав незмінну пораду:  
 – Згасіть поташу, дайте випити – зразу попус-

тить. Я так сам ся рятую від усякої боли й хвороби38.  

Ідеалізація (від грец. ідея – образ) у логіці тлума-

читься як різновид абстрагування. Це уявне конструю-

вання понять про об’єкти, що не існують у дійсності, 

для яких є прообрази в реальному світі. У процесі ідеа-

лізації утворюється так званий ідеалізований об’єкт, 

яким може оперувати теоретичне мислення при відобра-

женні реальних явищ. За допомогою ідеалізованих об’є-

ктів можна оперувати в міркуваннях як реально існую-
чим явищем і вибудовувати схеми поведінки реальних 

людей, реальних процесів, що слугують для глибшого 

розуміння. Ідеалізовані предмети є результатом склад-

ного і опосередкованого їх відображення. Ідеалізований 

об’єкт є спрощеним і схематичним образом реального 

світу. У народному мовомисленні таким ідеалізованим 

об’єктом є Бог, на якого покладаються у всіх життєвих 

справах, з яким звіряють свої дії, думки. 

Логічна процедура – ідеалізація – передбачає звер-

тання до Бога з проханнями: Подеколи ті, хто приходив 

коло Дмитрика посидіти, поговорити та тяжко позіт-
хати наодинці, самі просили в Бога для нього смерті, 

як би просили здоров'я чи щастя. / Петруня стоїть 

перед образом Божим із розпростертими руками, як із 

прочиненими навстіж дверима, – і пальці їй не склада-

ються до молитви. Не годна вона ні молитися Богові, 

ні звертатися до Сатани. Бо ні той, ні другий не по-

можуть. Вона сама себе спровадила на таку дорогу. / 

О, та-а-ак… Було… було і в Івана таке, що мусив цілу-

вати землю та просити в Бога прощення за Петруню: 

як на фронті з одного боку їх били канони, а з другого – 

туман упав від газу, який випустив на їхнє військо союз-
ник їх німець […] Ото й відхаркує Іван дотепер німець-

ку отруту. А багато хто з побратимів-вояків віддав 

Богу душу після тої газової атаки39.  

Ідеалізація засвідчує правдивість слів мовця: Але, 

Доцько, як згадаю, як мені було коло неї, – і не хочу гину-

ти ніколи, хоч знає Бог, як караюся. / А як він оженився 

на ваших ґрунтах та лісах, я хотіла смерть собі заподі-

яти… А потому ще раз хотіла вмерти, коли вашого 

Дмитрика… але най буде, як є… Бог усевидющий. Він 

усе знає... / Видить Бог, я не хотів її займати… Ні, не 

так… я хотів, але не навмисно. Я не вмів. Я знав, що 
Іван воює. Що не вольно мені. Але як уздрів на сходах її 

голе тіло… Ой, Доцю-ю-ю…40. 

Віра в Бога передбачає визначеність долі людини:  

А люди тішаться чи й заздрять, що й таке диво в Бога 

трапляється. Тому й богодухою зветься – Богові душа 

її поки що не угодна. / А що таким Івана вродила мама 

– то, значить, таким його Бог задумав. І такі чоловіки 

потрібні, якщо є такі на світі, сотворені Божою ру-

кою. / Слава Богові, вона здорова – як цвях. Значить, 

дочекається, що їй Бог пошле. Та й робота відвертає 

від думання про Івана.41 

Це ж він послав їй чорного чоловіка?  

Він улив у неї його чорне сім'я?  

Бо ж ніщо ні на цьому, ні на тому світі не 

відбувається без Божої на те волі!  

Але сказано: що дано на життя – те не буде на 

30 Ibidem., P. 82, 64, 34, 63. 
31 Ibidem., P. 9. 
32 Ibidem., P. 10. 
33 Ibidem., P. 14. 
34 Ibidem., P. 123. 
35 Ibidem., P. 33. 
36 Ibidem., P. 73. 
37 Ibidem., P. 37. 
38Ibidem., P. 79-80. 
39 Ibidem., P. 21, 107, 112. 
40 Ibidem., P. 26, 51, 25. 
41 Ibidem., P. 33, 110, 100. 
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смерть. Не захотів Бог прийняти Мариньчину душу 

до себе – обірвалася виноградна мотузка42.  

Морально-етичний закон керує життям етносу: Та 

що казати? Поки судять люди –  правди немає. Бог роз-

судить усіх по совісті й правді.  
І Єлену розсудить з її правдою і її розпутством.  

І Оксентія з Андрієм.  

Не розсудить лише Дмитрика. Та навіть, коли б 

розсудив, Дмитрикові легше від того не стане. Пішов у 

глину через молоду свою кров.  

А Петруня що? Ґаздує старіючи. І старіє ґаздуючи.  

А для кого?  

Бог дітей не дав.  

Добра, крім маєтку, також43. 

Та дивні видіння не відпустили й наступного дня – і 

Маринька з усієї сили плеснула себе по чолі. Ну, так… 
певно, що так… а як вона хотіла інакше?! Вона перед 

Богом винна, бо сама замахувалася на життя, Богом 

дане! Вона бажала собі смерті – а Бог дав їй життя, 

чомусь не прийнявши Мариньчину потовчену душу до 

себе. Гріх вона має неспасний. Отож лякає Бог її таки-

ми страшними видіннями. Вчить, щоб знала, як із Бо-

гом жартувати.То, значить, сам Богхотів, щоб її тіло 

знову носило?!44. 

Імовірність, гіпотетичність – логічне поняття, 

що пропонує невизначеність, характеризує міру появи 

деякої випадкової події за певних умов, які можуть по-
вторюватись. Імовірність реалізують синтаксичні конс-

трукції з розділовими сполучниками, пор.: Іван думав, 

що він п'яний після корчми, а тепер уже й сам не знає, 

який він… п'яний чи одурений, чи людьми поза очі 

обсміяний. / І чи то від болю, чи просто так надовго 

заплющує сумні свої очі. / – Як спали, Василинко?! – чи 

то заспівала, чи запитала Чев'ючку Крива Качка, зне-

нацька перервавши її ліниве думання45. 

Маринька – свята душа. Два рази вмирала на рівно-

му місці – Богне захотів її душу взяти до себе. Чи то 

хотіла що собі зробити, чи лиш брехали довгоязи-
кі…..46 

Імовірність вербалізують:  

– безсполучникові конструкції, нерідко парцельова-

ні, неповні, пор.: 

Але, з іншого, Павло ж з Оксентієм до полювання 

були байдужі. Але на перший клич батька всі четверо 

чоловіків обійдуть-облазять близькі й далекі довколишні 

гори-доли, щоб вернутися домів утомленими й ситими.  

Один –  пригодами,  

Інший – враженнями,  

Третій – здобиччю,  
а найстарший –  ситий усім одночасно47.  

 – складнопідрядні речення з однорідною підрядні-

стю: 

Він завжди чує, коли вона дивиться в його бік.  

Коли стоїть на своєму подвір'ї, повернута облич-

чям до нього.  

Коли спотикається об камінь, йдучи від криниці з 

повними відрами.  

Коли плаче, забившись у пивниці обличчям у пахучі 

ранети, і надкушує їх, як надкушувала колись несамови-

ту радість на стайні на сіні48.  
Імовірність зумовлює припущення – положення, 

висунуте на початку роздуму, припущення про існуван-

ня певного явища. Істинність такого припущення неви-

значена, воно проблематичне. Припущення вербалізу-

ють вставні слова, напр.:   Може, саме через цю задав-

нену образу на зневажувану дотепер її плоть, Теофілі 

забаглося роздивитися себе пильніше.49.  

Та що йому робити, коли з нього мовчки сміються 

люди?  

А може, не сміються? Після війни – в кожній хаті 

по букаті.  
А Варварчук помстою Дмитрикові спас тоді 

Грицька. Спас, ніби спасав потопельника… ніби до 

життя вертав чоловіка, витягнутого із зашморгу. 

Інакше Грицько був би здурів на голову50. 

Але такі руки в їхньому селі, певно, давно всохли 

або ще не народилися. / А коли по всьому Павло збирав 

татові кістки в домовину, то, певно, би й камінь був 

заплакав./О, так. Іван, певно, думав, що Кейван помагає 

йому виймати душу з Дмитрика. А воно ж бо ні. / А 

Доці, видко, судьба приписала бути сестрою-

жалібницею. Дві інші невістки й носа не покажуть до 
свекрухи. / Видко, щоб розпитати правду про війну.51  

У художніх роздумах імовірність увиразнює скуп-

чення мовних засобів, як-от: розділові сполучники, вста-

вні слова, напр.: 

 Далекий, давно забутий Кириловий запах прорива-

ється чи то крізь траву з-під хітанки… чи випливає 

із сонної хати, де, певно, додивляє сон богодуха жінка, 

яка навіть тепер, поморщена і згорблена, чорна, ніби 

земля, не дає спокою старіючому Олексі Німому.52 

Висновки. Когнітивна матриця функціонально-

семантичного типу мовлення – роздуму – представлена 
низкою логічних операцій, як-от: актуалізація відомос-

тей, детермінізм, аналогія, ідеалізація, узагальнення, 

припущення. Так, маркерами актуалізованої інформації 

виступають лексеми знати, пам’ятати, забути. Детер-

мінізм як логічне поняття ґрунтується на причинності 

явищ природи, відповідно, вербалізується передовсім 

підрядними реченнями причини. Лінгвістичним виявом 

аналогії є порівняння. Аксіому як філософську реаль-

ність у художньому тексті реалізують авторські сентен-

ції, що ґрунтуються на народному здоровому глузді: 

народні прикмети, народні прокльони. Постпозитивне 
узагальнення базується на дедукції, препозитивне – на 

індукції. У народному мовомисленні ідеалізованим об’є-

ктом є Бог, на якого покладаються у всіх життєвих ситу-

аціях. Імовірність реалізують передовсім синтаксичні 

конструкції з розділовими сполучниками, безсполучни-

кові речення, нерідко парцельовані, складнопідрядні 

42 Ibidem., P. 132. 
 43 Ibidem., P. 67-68. 
44 Ibidem., P. 136, 158. 
45 Ibidem., P. 110, 24, 33. 
46 Ibidem., P. 33. 
47 Ibidem., P. 41. 
48 Ibidem., P. 121. 
49 Ibidem., P. 147. 
50 Ibidem., P. 49. 
51 Ibidem., P. 119, 53, 37, 53, 17. 
52 Ibidem., P. 169. 
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речення з однорідною підрядністю.  

 
Yulia Rusnak. Logical structure of functional-semantic 

type of speech – consideration (on the material of the M. Ma-

tios family saga “Hardly ever otherwise”). In the article the lo-

gical structure of the functional-semantic type of speech – consid-

eration – is represented. The relevance of scientific research is 

determined by the need of philosophical and humanitarian co-

mprehension (linguistic, communicative, cultural, cognitive, ps-

ycholinguistic, anthropocentric aspects) of the functional-semantic 

type of speech – consideration.Inthe article as the main general sci-

entific methods of analysis and synthesis are used, as well as linguistic 

– descriptive and structural. The novelty of scientific research is that 

in the Ukrainian linguistics for the first time a cognitive matrix of 

artistic reflection is proposed. 

 We present the structural components of consideration: 

actualization of information,determinism, analogy, axiomaticity, 

generalization, idealization, probability. Each logical procedure has 

special linguistic expression. Conclusions. Lexemestoknow, tore-

member, toforgetappear as a markers of actualization of in-

formation. Determinism is based on the causality of the phenomena 

of nature, that’s why it is verbalized by subordinate clause of re-

asons. With the help of analogy, we find qualitative and qu-

antitative characteristics of the phenomena. Axiom as a ph-

ilosophical reality in the artistic text is implemented by author's 

maxims, which are based on popular common sense, folk signs, 

folk curses. Postpositive generalization is based on deduction, 

prepositive – on induction. Idealization is an imaginary construct 

of concepts about objects that do not exist in reality, for which 

there are prototypes in the real world.In the national intellection 

God appears as an idealized object, on which all life affairs are 

relied on, with which people compare all their actions and th-

oughts. Probability is realized primarily by syntactic constructions 

with dividing connectives, uncompromising sentences, parsed, 

subordinate clause with a homogeneous subscript. 

Key words: artistic text,consideration, actualization of in-

formation, determinism, analogy, axiomatic, generalization, id-

ealization, probability 
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Ткач А. В., Геруш К. И. Ораторское искусство как залог творческого успеха современного человека. Наша 

статья посвящена исследованию ораторского искусства. В работе рассмотрены историко-культурные предпосылки ста-

новления и развития ораторства как разновидности устной публичной речи, охарактеризованы основные признаки рито-

рической образованности, прослежено влияние античного красноречия на запросы современной цивилизации. Актуаль-

ность статьи – обзор историко-культурных предпосылок становления и развития ораторства как разновидности устной 

публичной речи, характеристика основных признаков риторической образованности. Методы исследования. Примене-

ны сравнительно-исторический, описательный и систематический методы. Новизна научного исследования заключа-

ется в том, что впервые описано ораторское искусство как одно из главных качеств успешного человека, прослежено 

влияние античного красноречия на запросы современной цивилизации. Выводы. Научные исследования, исторические 

источники и жизненный опыт человечества убедительно свидетельствуют, что, планируя общественную и карьерную 

жизнь, стремясь к высокому профессионализму и производительности труда, мы обязаны в совершенстве владеть рече-

вым искусством, а риторическая образованность должна служить важнейшим инструментом в достижении творческих 

вершин. 

Ключевые слова: ораторство, красноречие, риторика, ораторское искусство, риторическая образованность, 

словесное мастерство, речевая культура, коммуникативный опыт. 

Introduction. Nowadays, in XXI century, oratorical 

experience or oratorical education is an important attribute 

of common human culture. Now, impeccable possession of 

a word itself becomes a reliable foundation of professional 

success, obligatory attribute of image of educate and experi-
enced specialists of their business – as universal instrument 

of our mentality, outlook, inner culture, belief, etc. – when 

modern society is mega-informed and amount and popular-

ity of professions is increasingly growing with intensified 

communicative practice and responsibility.   

Verbal mastery helps everyone to hear and understand 

a companion; to be convincing for an addressee; to feel one-

self comfortably at diversified situations, informing, analyz-

ing or generalizing any information; to prepare and proclaim 

a report or a speech to the general public; to successfully 

hold meetings, sessions, congregations; to conduct a conver-
sation, telephone talk, reception of guests; to optimally or-

ganize and creatively realize own communicative activity; 

to professionally apply methods of rhetorical convictions; to 

competently build own expression taking into account com-

municative features of language culture, etc. 

The relevance of this study is to investigate the histori-

cal and cultural preconditions of formation and development 

of oratory as a kind of oral public language, to characterize 

the main features of rhetorical education. Research meth-

ods. The comparative-historical, descriptive and systematic 

methods have been used. The scientific novelty of the arti-
cle is that for the first time the oratory art as one of the pre-

requisites of modern people success has been described, the 

impact of antique oratory on the requests of modern civiliza-

tion has been traced. Historically-cultural preconditions of 

formation and development of oratory as variety of oral 

public language have been examined, main features of rhe-

torical education have been characterized. 

Historical reference. We recognize oratory of a cer-

tain historical period from scriptural memorials, which have 
reached our days, preserving wisdom of millenniums in 

themselves, as well as bygone cataclysms, fallings of civili-

zations, etc. High culture of communication reveals the page 

of cognition, expressing itself through the magic of word 

that has appeared thousands years ago. Thus, myths, an-

thems, legends, crying (trenos), prayers, epitaphs, spells… 

are samples of religious oratory, the power of word in An-

cient world, that includes Sumerian-Akkadian 

(Mesopotamian), ancient Egyptian, ancient Chinese, ancient 

Indian, ancient Iranian civilizations1. Historical sources con-

vincingly evidence, that religious-magic (cosmological) 
outlook is characteristic feature of oratory of Ancient 

World, which deeply pierced through all branches of life of 

separate nation, found lingual (verbal) expression in all 

types of verbal art. A word was source of belief and religion 

in theology; owner of power and strength in policy, persua-

siveness and justice in judicature; argument and cognition in 

scientific speeches; adviser concerning preservation and 

enrichment of traditions in everyday life. 

First systematic investigations, practical tips (principles 

of rhetoric) of oratorical style theory appeared in Ancient 

Greece during the period of Attic democracy. Ancient Greek 
philosopher, poet and public figure Empedocles is consid-

ered to be founder of rhetoric, who has skillfully combined 

theoretical and practical principles of verbal pathos. Corax 

is the author of the first rhetorical treatise (467 BC) – who 

1  Hrytsaienko L.M. Osnovy krasnomovstva: navchalnyi posibnyk [Essentials of eloquence: a textbook], Kiyiv: KNUTD, 2013, P. 18 [in 

Ukrainian]. 
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was a writer and political figure. Corax tries to define the 

structure of public talk in his work (introduction, statement, 

proof, conclusion) and pays attention on requirements of a 

reporter, reminding expression and persuasiveness. Un-

doubtedly, “Iliadˮ and “Odysseyˮ written by Homer were 
top of oratory, where Ancient Greek life of „Homer periodˮ 

from XII to VII century BC was artistically reflected.  

For the first time, rhetoric started to be taught at Is-

ocrates’ school as a separate educational discipline (436 – 

338 BC). Oratorical school or course of sophists was the 

most famous in Ancient Greece. Sophists perfectly held all 

types of genres of oratorical language, laws of logic, differ-

ent methods of rhetoric, psychological methods of impact on 

audience and other.  

Socrates, Plato, Aeschylus, Sophocles, Aristotle, 

Lysias, Demosthenes were authoritative antique speculators 
and politicians, who have made significant contribution into 

development of oratory. Thus, future prominent com-

mander, military strategist and vivid political orator Alek-

sander Macedonian was fosterling of Aristotle. Living word 

had special philosophical value in their oratorical practices.   

Antique orators imaginatively compared any genre of 

public talks with a tree, that has roots, trunk, branches, 

leaves, flowers, fruits. Roots – mean the aim of perform-

ance, namely the reason of appearance of an orator in front 

of the audience; trunk – is the topic and main problem (task) 

of the performance; leaves – are problems which are consid-
ered (so called discussion). All these are dressed in leaves – 

words – and are decorated with flowers – lingual-expressed 

means, specific rhetorical moments, which create bright, 

interesting, distinct and comprehensible performance. Fruits 

– are the result of conducted work. All parts of a tree are 

interrelated as well as in speech, where all must be clearly 

structured, logical, supplemented with stylistic figures, folk 

wisdom or aphorisms of prominent people2. 

Two directions were singled out in development of 

oratory – logical (argumentative) and literary (artistic-

expressive), according to different methods, which were 
used by antique orators in relation to basic features of ora-

tory. Later on, the last one obtained advantage, as rhetoric 

and affectation were appreciated more than persuasiveness, 

unfortunately.  

Roman oratory began to develop under the impact of 

Ancient Greek rhetoric. Seneca (“Pro myloserdia” (“About 

charity”), “Pro blahodiiannia” (“About benefaction”), 

“Pryrodnycho-istorychni pytannia” (“Natural-historical 

questions”), “Pro skoromynuchist zhyttia” (“About fleeting 

life”), “Blazhenne zhyttia” (“Blessed life”) and other), 

Cicero (“Pro oratora” (“About orator”), “Pro derz-
havu” (“About state”), “Brut” (“Brutus”) – the history of 

Roman oratory; “Orator” – about improvement of style) and 

Quintilian (“Osvita oratora” (“Education of orator”) – about 

strength and timbre of voice, expression of manners, clear-

ness of statements). As it has been known, Cicero gained 

glory of the biggest master of oratory during many centuries 

and he is the most prominent orator of ancientness. The 

world’s culture inherited 58 speeches, “Try traktaty pro ora-

torske mystetstvo” (“Three treatises about oratory”), about 

800 letters, philosophical “Tuluskanski besidy” (“Tulsans 

talks”) and other works on ethical topics from creative heri-

tage of statesman and writer3. 

Literary-historical  memorial  “Vlesova  (Velesova) 

knyha” (“Book of Veles”) is the most ancient, bright and is 

investigated to this day, which represents rich mythological 
cosmological mentality of our ancestors, beginning from 

650 year BC and to the end of IX century. “Book of Veles” 

–  is  philosophically-artistic,  highly  artistic  composition, 

where all features of fiction style are available, as well as 

imaginative vision of the world of our ancestors, wise un-

derstanding of life essence. Aphoristic, pathos, ceremonial 

elevation is confirmation of it. Such genre of statement is 

sharply changed by pain and despair, when it comes to at-

tacks of enemies and losses of Russians. Literacy in vocabu-

lary selection, ability to build syntactic construction, to bal-

ance in change of stylistic presentation according to the 
course of events, deep understanding of human being of the 

authors of this masterpiece just impress. 

Oratory of Slavs is present in religious (church, church-

theological, sacred), everyday life rhetoric of pre-Christian 

period, as well as in folklore, that pierce through “Book of 

Veles”. “Church-theological” oratory appears to be syno-

nym to “religious” one with confessional style that is char-

acteristic to it. A significant role belonged to alive and pon-

dered word in spreading of Christian ideology,  church-

theological  rhetoric.  Preference  of  two  basic  genres  in 

Kievan Rus is determined by the majority of researchers: 
didactic (instructive) and eulogistic (ceremonial)4. Didactic 

preaches successfully popularized Christian doctrine, dog-

mas explained texts of Holy Scripture with the aim of edu-

cation and promotion of Christian morality, influencing on 

mind  and  feelings  of  listeners5.  “Povchannia  di-

tiam” (“Edification for children”) written by Volodymyr 

Monomah is a vivid example that is included to Lavrentii 

list of “Povist mynulyh lit” (“The tale of bygone years”) 

(1096). The text of the writing is simple, structured, logical, 

and vocabulary is commonly used, understandable for wide 

audience.  Eulogistic  (ceremonial)  preach  praised  God, 
Mother of God, saints – preachers of the word of God. 

Such genres as: tales, biographies, chronicles, words-

preaches  (edifications),  patericons,  hagiographical 

(biographical) and apocryphal writings were engendered and 

were actively broadened during the period of existence of 

the Old Rus nation. Original Old Rus oratorical-scholastic 

writing of didactic (ceremonial-eulogistic) character was 

developed together with translations. The Metropolitan Hi-

larion (“Slovo pro zakon i blahodat”) (“The word about the 

law and grace”), Klym (Klyment) Smoliatych (“Poslannia 

presviterovi  Fomi”)  (“The  letter  to  presbyter  Foma”), 
Kyrylo Turovskyi (“Slovo pro novyi tyzhden pislia Ve-

lykodnia”, “The word about new week after Easter”) were 

the most outstanding representatives of ceremonial oratori-

cal prose. 

So, political, diplomatic, military oratory is represented 

in patriotic performances-speeches of princes in Kievan 

Rus.  Instructive  (didactic),  religious  (church-theological) 

and eulogistic (ceremonial) oratory are joined together in 

preaches-words, letters, tales and laudable songs – hymno-

graphy. We find social, secular rhetoric in lives of saints, 

2 Nechvolod L. I., Parashchych V. V. Rytoryka: Zb. navch. i kontr. vprav ta zavdan. 10–11 klasy [Rhetoric: a collection of training and 

control exercises and tasks of grades 10-11], Kharkiv, 2004, P. 71[in Ukrainian]. 
3 Hrytsaienko L. M. Osnovy krasnomovstva ..., op. cit., P. 46. 
4 
Ibidem., P. 135. 

5 Ibidem., P. 135.  
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public figures and in translational secular literature6. 

The majority of scientists are inclined to consider po-

lemical writings (epistles) of the II part of XVI – the first 

part of XVII century to be the beginning of Ukrainian theo-

retically-practical science of rhetoric, and the period of their 
development – church preaches of Baroque epoch (Kyrylo 

Trankquillion-Stavrovetsky, Ioanykiy Haliatovskyi, Antoniy 

Radyvylovskyi, Varlam Yasynskyi, Stefan Yavorskyi, Dmy-

tro Tuptalo, Feofan Prokopovych, Heorhiy Konyskyi. The 

first manual of rhetoric appeared approximately at the same 

time, however, in Greek and Latin languages. Myhailo Lo-

monosov (1748) is considered to be the author of the first 

East  Slavic  rhetoric  “Korotkyi  posibnyk  iz  krasno-

movstva” (“Short manual of rhetoric”), written in Russian 

language.  “Nauka,  abo  Sposib  zlozhennia  kazan-

nia” (“Science, or “The way of presentation of preaching”) 
(1659) by Ioanykiy Haliatovskyi is the first printed manual 

of rhetoric written in old Ukrainian language.  

Inokentiy  Hizel,  Lazar  Baranovych,  Araniy  Sa-

tanovskyi, Symeon Polotskyi, of progressive leaders of that 

time. Their artistic word has continued itself in works of 

Ukrainian  writers-classics:  I.  Kotliarevskyi,  H.  Kvitka-

Osnovianenko,  T.Shevchenko,  P.  Kulish,  I.  Nechui-

Levytskyi, B. Hrinchenko, I. Karpenko-Karyi, I. Franko, 

Lesia Ukrayinka, Yu. Fedkovych, O. Kobylianska, O. Dovz-

henko, V.Stus, L. Kostenko and others. 

Scientists-stylists  find  confirmation  of  elements  of 
Ukrainian Baroque namely in epistles and preaches that 

becomes the reason of claim that it was not imitation of nei-

ther European, nor Russian Baroque style. It is difficult to 

reveal such elements, as the theme of works is closely con-

nected with Christian doctrine, and it is not essentially in 

this aspect whether it is Orthodox, Catholic or Uniate rami-

fication. 

Current notion about mastery of public talk preserves 

the same aspects, which determined it from ancient times. 

This is not surprising; as lingual culture is a component of 

personality of true specialist. Our carrier growth, productiv-
ity of work, respect from people satisfaction from life sig-

nificantly depend on the art of lingual communication. In 

addition, fostering of lingual culture is included into profes-

sional duties of many categories of speakers. These are – 

workers of culture, education, mass media, public officials, 

medical and pharmaceutical specialists, etc. 

B. Antonenko-Antonovych convinces: “It is possible to 

imagine general development of people, their education, 

cultural level from how people talk. The more cultural peo-

ple are, the more developed is their language, richer on lexi-

cal reserve, more diverse on epithets, metaphors, well-aimed 
comparisons, more colorful by using proverbs, sayings… 

There is no people in nature, who would be defined by high 

intellect and at the same time by primitive language, as in 

aboriginal savage…”7.  The depth of thought of the great 

pedagogue-dictionary worker and wise mentor V. Suhom-

lynskyi is continuation of it: “Lingual culture – is refreshing 

root of mental culture, of all mental education, high, true 

intellectuality… And the word – is the slimmest cutter, that 

is able to touch the most tender feature of human character. 

It is great art – to be able to use it…”8. We pay off not only 

bad mood, misunderstandings, everyday troubles, but our 

social position, professional defeats,  health, relations with 

relatives, friends, colleagues for inability to communicate. 

That’s why, every person should be interested to be able to 

correctly and well speak, as it gives possibility to establish 

and support good relations with people in different groups: 
in family, at school, at enterprise, at social and other organi-

zations9. 

Conclusions. So how is verbal art formed? Communi-

cation – is foremost conversation (dialogues, polylogues). 

Art, communicative experience, ethics of a word require 

skills, high level of general culture, knowledge and abilities 

and troublesome work. That’s why, it is necessary to know 

language, have rich vocabulary reserve and be able to cor-

rectly build syntactic constructions for complete communi-

cation. I addition, any specialist must: possess culture of 

constructive dialogue and polylogue; apprehend, create and 
reproduce scientific professional texts, be able to edit them; 

possess principles of preparation and proclamation of public 

talk; design the most common business papers, in particular, 

professional ones; master practical skills of correct terms 

application, their accent and writing, as well as work with 

terminological dictionaries and manuals. Communication of 

any specialist must be characterized with the row of com-

municative features in order to be a model and heard, such 

as: correctness (orthoepic, orthographic, punctuation, lexi-

cal, morphological, stylistic), accuracy (strict accordance of 

words to denoted concepts), richness (deep understanding of 
the  topic  and  main  opinion  of  expression),  sequence 

(consistency of communication), opulence (various lingual-

expressive means), expression (erudition, language knowl-

edge, lingual abilities and skills), relevance (accordance 

with aim and conditions of communication).  

As we can see, perfect mastering of Ukrainian lan-

guage and its literature norms forms high culture of commu-

nication in the process of communicative activity. So, we 

should perfectly master lingual art and rhetorical education 

must serve as the most important instrument in achievement 

of creative tops. While planning our social and carrier life, 
seeking to high professionalism and work productivity.  

 
Ткач А. В., Геруш К. І. Ораторське  мистецтво як за-

порука творчого успіху сучасної людини. Нині, коли сучас-

не суспільство є мегапоінформованим, а кількість і популяр-

ність професій із посиленою комунікативною практикою та 

відповідальністю дедалі зростає, саме  бездоганне володіння 

словом – як універсальним інструментом нашого мислення, 

світогляду, внутрішньої культури, переконань  тощо –  стає 

надійним фундаментом професійної успішності, обов’язковим 

атрибутом іміджу освіченого й досвідченого фахівця своєї 

справи. Словесна майстерність допомагає кожному почути і 

зрозуміти свого співрозмовника; бути переконливим для адре-

сата;  комфортно почувати себе у  різноманітних ситуаціях, 

повідомляючи, аналізуючи чи узагальнюючи будь-яку інфор-

мацію; підготувати й виголосити на широкий загал доповідь, 

промову; успішно проводити наради, засідання, збори; вести 

бесіду, телефонну розмову, прийом; оптимально організувати 

та креативно реалізувати свою мовленнєву діяльність; профе-

сійно застосовувати методи  риторичних переконань;  грамот-

но будувати своє висловлювання з урахуванням комунікатив-

них ознак культури мовлення й ін.  Актуальність статті – 

огляд історично-культурних передумов становлення і розвитку 

ораторства як різновиду усної публічної мови, характеристика 

6 Ibidem., P. 143.  
7 Ibidem, P. 197.  
8 Ibidem, P. 198. 
9 Shutak L. B, Navchuk H. V., Tkach A. V. Ukrainska mova profesiinoho spriamuvannia: navch. posibnyk [Ukrainian language of profes-

sional orientation: a textbook], Chernivtsi, 2008, P. 281. 



36                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Ukrainian language 

 основних ознак риторичної освіченості. Методи досліджен-

ня. Застосовано порівняльно-історичний, описовий та систе-

матичний методи. Новизна наукової розвідки полягає у тому, 

що вперше описано ораторське мистецтво як одна із переду-

мов успішної людини, простежено вплив античного красно-

мовства на запити сучасної цивілізації. Висновки.  Наукові 

розвідки, історичні джерела і життєвий досвід людства переко-

нливо засвідчують, що, плануючи своє суспільне і кар’єрне 

життя, прагнучи до високого професіоналізму і продуктивнос-

ті праці, ми зобов’язані досконало володіти мовленнєвим мис-

тецтвом, а риторична освіченість має слугувати надважливим 

інструментом у досягненні творчих вершин. 

Ключові слова:  ораторство, красномовство, риторика, 

ораторське мистецтво, риторична освіченість, словесна майс-

терність, мовна культура, комунікативний досвід. 
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Лапа Галина, Семисюк Альбина.  Лингвопрагматические особенности немецкоязычного фармацевтиче-

ского рекламного дискурса. Цель исследования – рассмотреть лингвопрагматические особенности немецкоязычного 

фармацевтического дискурса рекламы с точки зрения ее роли и значения как составляющей когнитивной основы ино-

язычной профессиональной коммуникации. Изучение роли и места немецкоязычного фармацевтичного дискурса в 

современном лингвистическом корпусе, его цель, формы, лингвопрагматические особенности составляют научную 

новизну. В статье использованы такие научные методы: описательный, структурно-семантический, метод стилисти-

ческого анализа.  Актуальность темы связана с тем, что возрастает необходимость изучения дискурса языков для про-

фессиональных целей с учетом их прагматических особенностей. На основе актуализации одной из основных функций 

языка – функции воздействия на участников коммуникации, возможно сделать вывод о строгоориентированной праг-

матической установке, разнообразии форм и особенностей еë языкового воплощения. 

Ключевые слова: дискурс, фармацевтический рекламный дискурс, прагмалингвистика, лингвокультура, профес-

сиональный социум, жанровая реализация. 

Introduction. The linguistic and pragmatic features of 

the German-language pharmaceutical discurse of advertising 

are considered from the point of its role and importance as a 

constituent cognitive basis for foreign-language professional 

communication. The study of this purpose is carried out 
from the standpoint of pragmalinguistics and the increase in 

the proportion of pharmaceutical discurse in social commu-

nication, aimed at a wide range of communicants. As a kind 

of institutional discurse, the German pharmaceutical adver-

tising discurse is characterized by objectivity, information, 

logicality, professional orientation and spcial functions, is a 

dynamic phenomenon for enriching knowledge of languages 

for special purposes. 

The purpose of the article.The purpose of the study is 

to describe the mechanisms for the formation of German 

pharmaceutical advertising discurse to reveal the nature of 
its qualitative certainty, to identify lingual-pragmatic pecul-

iarities, on the basis of the isolated characteristics of adver-

tising texts for disclosure of the addressing specifics of adv-

ertising information, which is still not sufficiently studied 

aspect in the linguistics of the specialized text taking into 

consideration specifics of its organization and socio-

communicative tasks. 

The object. Authentic promotional texts of various 

genres (instructions for medical use of medicines, messages, 

information, television pharmaceutical presentation of mod-

ern pharmaceutical products, complaints, announcements) 

served as the research material. 

Topicality. Discurse is a language immersed in life; 

advertising discurse is a targeted professional information 
(text) E.P. Isakova1. This is also a communicative activity 

that is carried out in the context of a social situation. The 

linguistic component of advertising statement (text) is the 

completed linguistic communication, which in various ways 

guides the audience to certain actions, and constitutes the 

content basis of the advertising discurse and has a targeted 

orientation (different groups of people, patients, users, spe-

cialists). All this makes it possible to outline this as a feature 

of the studied discurse, its metadiscursiveness, that is, when 

its structure is spoken about, then its communicative signi-

ficance, lying in the aspect of the meaning expression, is 
distinguished. Its metadiscurse parameters are aimed at foc-

using the users on the content of the advertising text and 

provide the process of speech interaction. As to the detailed 

analysis of possible speech situations, we believe that the 

vertical division of professional languages, proposed by the 

German linguist  L.  Hoffmann2,  who defines the notion 

"specialized language" as a plurality of lexicogrammatical 

and stylistic means,which provide communication in a parti-

cular professional field, and are implemented in the texts in 

1 Isakova E.P. “Gramatychna organizatsiya tekstiv reklamnogo ta instruktyvnogo kharakteru v ergonomichnomu aspekti” [Text grammati-

cal organization of advertising and structural character in ergonomic aspect], Problemy semantyky slova, rechennia ta tekstu: Zb. nauk. pr. 

[Problems of the word, speech and text semantics: the collection of scientific works], K.: Vyd. Tsentr KNLU, 1999, Vyp. 2, P. 70–77 [in 

Ukrainian]. 
2 Hoffman L., Kalverkamper H. Wiegand Fachsprachen: ein internationals Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewis-

senschaft, Berlin: Walter de Gruyter, 1998, P. 10–12 [in German].  
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specialty, should be addressed to. The combination of profe-

ssional texts in a complex with numerous accompanying 

background factors creates the discurse of a certain industry 

(in our case, pharmacy). Thus, taking into account such lin-

guistic factors as the degree of abstraction of the professi-
onal language, its forms, the scope of use and the contingent 

of users, L. Hoffmann3 distinguishes the following types of 

communication: between a scientist and a scientist, a scien-

tist and scientific-technical personnel, specialists of various 

branches of the material production, representatives of tra-

de , consumers. 

In addition to a clear distribution of social statuses and 

roles for institutional discurses, a peculiar variety of com-

munication themes is also distinctive, which depends on the 

specific purpose of communication within the given institut-

ion. The general purpose of the scientific discurse is the 
formation of new knowledge about the surrounding world, 

which is presented in a vertical form and stipulated by com-

municative canons. 

An important element in the structure of advertising 

discurse is a speech event, which reflects the content of the 

advertising speech act, the peculiarity of which is the infor-

mational content of the presented knowledge (in our case, 

knowledge about the diseases, their manifestation, warnings 

to protect health, statements of different formats to prevent 

uncontrolled use of drugs, fighting with bad habits, use of 

certain tested drugs, and their therapeutic actions, etc.). The 
feature of German-speaking pharmaceutical advertising 

discurse is its interdiscursiveness - the interaction of diffe-

rent types of discurses, that is, when the integration of diffe-

rent branches of knowledge (pharmacy, medicine, chemistr-

y, botany, pharmacology, sociology, psychology) is used. 

The minimum unit of the studied discurse is a speech act 

aimed at linguistic interaction with communicants for the 

achievement of the goal, which is based on the social-

programme aspect of the statement. 

The expediency of choosing German-language pharm-

aceutical advertising discurse is the object of our study sti-
pulated by the need to consider this particular type of com-

munication taking into account the versatilitry of its tasks, 

the diversity of genres and the presentation of elements of 

professional information for communication with users of 

pharmaceutical services and other professionals. 

Research methods. Linguistic description, structural 

semantic analysis, elements of stylistic analysis to characte-

rize the linguistic and pragmatic peculiarities and the genre 

specificity of the lexical and terminological units of adver-

tising texts were used to make it possible to state the fact 

that the German-speaking pharmaceutical advertising discu-
rse is a part of medical discurse and enriches its professional 

orientation . 

Analysis of scientific research and publications on 

the problem under investigation. The theory of discurse in 

linguistics is connected with the name of the French scien-

tist E. Benvenist, who for the first time proposed the inter-

pretation of discurse as "any expression that determines the 

existence of the Communicants and theirinfluence on them." 
Thus, he consideres discurse as a communicative event bet-

ween the speaker and the user of information. N.D. Aruti-

unova4 believes that discurse is a linked text in its combinat-

ion with pragmatic factors. Within the problem under study, 

we considered it expedient to use the V.I. Karasik5 approach 

to the dicurse classification, namely, to include the pharm-

aceutical advertising discurse to the mass-information varie-

ty, which envisages professional communication. 

The theoretical and methodological foundations of our 

study are also the main principles  of pragmalinguistics 

(N.D.  Arutiunova6,  M.N.  Makarov7,  G.G.  Pocheptsov8,  
J. Lich), cognitive linguistics (O.S. Kubryakova9, O. Zalev-

ska), sociolinguistics (V.I.  Karasik)10.  We also take into 

account  some  of  the  research  positions  of  J.  Cook,  

O.S.  Ivanova,  A.  Botsman11  concerning  communicative 

characteristics and features of genre realization in the adver-

tising discurse of the above specialty. 

Advertising discurse is a special kind of communic-

ation. Formally, the advertising discurse, taking into consi-

derationversatility of its tasks, has significant varieties of 

means, options and elements of the presentation system of 

its communicative directions for contacts with the users of 
pharmaceutical services. 

Advertising today is an integral part of a wide range of 

contemporary media (the term "advertising" from the Latin 

"reclamare") appeared in the second half of the XVIII centu-

ry. 

Today there is a large number of definitions of this 

concept, we share the view of V.M. Avrasin, who considers 

advertising discurse as one of the models of social and dyn-

amic communication process. A discursive approach to the 

study of advertising allows us to expand the understanding 

of the subject of our study. 
N. N. Koptev characterizes advertising discurse asa 

variety of the  institutional, organized by a set of typical 

situations of communication (speech events) for the given 

sphere, presented in typical models of speech behavior, def-

ined by a limited subject of communication, a specific palet-

te of intentions and and followed from them speech strategi-

es.  

Using the previously mentioned definition, we support 

the view of this linguist and, proceeding from it under the 

pharmaceutical advertising discurse we understand the text 

stipulated by the situation of advertising communication 
within the professional speech. That is, discurse is a compl-

eted message, which has a clearly directed pragmatic point 

containing the distinct signs of the oral speech and written 

3 Ibidem, P. 10–12.  
4 Arutiunova N.D. Diskurs. Lingvisticheskii entsyklopedicheskii slovar’ [Discurse. Linguistic Encyclopadia dictionary], M., 1990, P. 136–

137 [in Russian]. 
5 Karasik V. I. Yazykovoi krug: lichnost’, kontsepty, discurs [Language circle: personality, concepts, discurse], Volgograd: Peremena, 

2002, P. 47–51 [in Russian]. 
6 Arutiunova N.D. Diskurs. Lingvisticheskii entsyklopedicheskii…op. cit.,  P. 136–137. 
7 Makarov M. L. Osnovy teorii diskursa [Fundamentals of discurse theory], M.: ITDGK “Gnozis”, 2003, P. 191–193 [in Russian]. 
8 Pocheptsov G. G. Teoriia ob kommunikatsii [Theory of communication], M.: Refl-buk, K. : Vakler, 2001, P. 201–203 [in Russian]. 
9 Kubriakova E. S. “Evolutsiia lingvisticheskikh idei vo vtoroi polovine XX veka” [Evolution of linguistic ideas in the 2nd part of the XX 

century], Yazyk i nauka kontsa XX veka [Language and science of the late ХХ century], M.: RAS, 1995, P. 87–89 [in Russian]. 
10 Karasik V. I. Yazykovoi krug: lichnost’… op. cit., P. 47–51. 
11 Botsman A. “Structural, Semantic and Pragmatic Peculiarities of English Patient Instruction Leaflets”, 6th National Tesol Ukraine Con-

ference: “The Way Forward to English Language and ESP Teaching in the Third Millenium” January 23-24, 2001. Conference Papers, 

Kyiv, 2001, P. 14–15 [in English]. 
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The forms of existence of advertising discurse are div-

erse, constantly evolving and enriching, there is also a mix 

of advertising genres. 

Verbal and non-verbal components of advertising texts 

in the formation are characterized by the functional orientat-
ion of the text. Graphic presentation of pharmaceutical adv-

ertising information is accompanied by a verbal unit, since 

the verbal sign clearly represents the content of the image, 

its function and essence, the main purpose of information 

advertising in general (Roy P.K)12. 

Such kind of advertising discurse as advertising adver-

tisement occurs in lexicographic pharmaceutical publicat-

ions. In the study of the advertising discurse, investigated by 

us, we use the following definition of this phenomenon as a 

brief statement of any fact in order to induce the addressee 

to take any action (linguistic and pragmatic motivation). 
This genre is characterized by a standard form of presenta-

tion of advertised information, the use of terminology units, 

language clichés, nomenclature names, stating slangs, lack 

of imagery and non-personal style. Advertising is multifun-

ctional, informative and pragmatic, however, this genre for-

ms a positive response of the addressee to the advertisement, 

since all its parts (title, introduction, main text, suggestion) 

draw attention to a particular group of people.13 

One of the language functions is the function of influ-

ence on communicants, which is clearly manifested in the 

pharmaceutical advertising discurse. Following E. L. Dotse-
nko14 we keep to the definition of advertising discurse con-

cept as a completed message, which has a purely oriented 

pragmatic purpose (attention to the subject and purpose of 

advertising). Advertising message is inherent in its style of 

consistent teaching of information that distinguishes it from 

other styles, and is characterized with pragmatic orientation 

The increase in the proportion of pharmaceutical discu-

rse in social communication contributes to the diversif-

ication of the text forms communication, oriented to a broad

-based media, and determines the genre composition of pha-

rmaceutical  discurse  within  a  communicative-functional 
paradigm15. 

Models of the scientific communication taking into 

account grammatical and lexical means are shown in their 

implementation and communicative-pragmatic aspects. 

Advertising texts are the texts of the broad sphere fun-

ctioning from the point of the necessity of disclosing the 

presentation of professional information relevant to professi-

onals and users of advertisements16. 

Such approaches of domestic and foreign linguists to 

the determination of the pragmatic and linguistic features of 

the pharmaceutical advertising discurse as a part of the med-
ical discurse are theoretical grounds for the further elaborat-

ion of the theory of professional discurse development. 

Exposition. Advertising today is an integral part of a 

wide range of contemporary media (the term "advertising" - 

from the Latin language, "reclamare" appeared in the second 

half of the century). 

Today there is a large number of interpretations of this 
phenomenon. In our study, following Kozhedorova M.17, we 

consider the pharmaceutical advertising discurse as one of 

the models of social communication, the specifics of which 

are the presence of terminology and commonly used vocab-

ulary, where the professional stratum forms the following 

basic concepts: Pharmazie, Gesundheit, Krankheit, Mensch, 

Arznei"," Arzneimittel"," Hygiene"," Schmerz"," Medikame-

nt","  Sauberkeit","Therapie","Wirkstoffe",  etc.,  which are 

used for cognitive terminology and lexical units of the spe-

cialty.  A discursive  approach  to  the  study of German-

language pharmaceutical advertising allows to broaden the 
understanding of the subject under study, the linguistic and 

pragmatic features of this discurse. 

The research material served as authentic promotional 

texts of various genres (instructions for medical use of med-

icines,  messages,  information,  television  pharmaceutical 

presentation of modern pharmaceutical products, complain-

ts, announcements). 

These genres are texts of a broad scope for the prese-

ntation of professional information (in our case, pharmace-

utical), relevant for professionals and users in an optimal 

structural-semantic way: Sedaston ist Formel des Gleichge-
wichts, Antral für die Gesundheit der Leber, Kleine Herzc-

hen für grosse Herzen, which is one of the forms of manif-

estation of the pragmatic direction of advertising discurse. 

Advertising TV news is characterized by its style of 

information presentation (more extensive information with a 

video presentation), which distinguishes it from other styles 

(for example, instructions). 

In the advertising pharmaceutical discurse the function 

of the language influences on communicants, therefore each 

informational zone should be modeled taking into account 

the indicator of addressability (age, professional, amateuri-
sh, general public). The set of indicators forms a model of 

text perception, providing the addressee with the most effec-

tive orientation in the information. In the linguistic aspect 

we define stylistic features of the combination of discursive 

forms of scientific and official-business styles. Substylish 

variability is connected with the functioning of specialized 

professional languages in advertising texts, the semantic 

space of which is united into one conceptual network - inf-

ormative, advice, and caution18. 

The space of the connotative range is connected with 

the significance of the nominative units, the variety of their 
forms, the variety of shades of lexical means. Advertising 

(including a specialist) is perceived at the associative level. 

12 Roy P.K. “Stochastic Resonance as an Emerginy Technique for Neuromodulation and Pharmacolinguistics: Using Nonlinear Dynamics to Ana-

lyze Drug –Induced Language Translation and EEG”, Journal of Quantative Linguistics, 2004, Vol. 11, N 1–2, P. 49–77 [in English]. 
13 Kosilova M. F. “Instruktsi k medikamentam: lingvistika na sluzhbe praktiki” [Instructions to medicine: linguistics in practical work], Vestnik 

Moskovskogo un-ta. Seria 9. Filologiya [ Moscow State University Bulletin. Series 9. Philology], M., 2003, N 2, P. 100–117 [in Russian]. 
14 Dotsenko E. L. Psychology Manipulation: Phenomena, Mechanisms and Protection, M.: Retch, 2003, 304 p. [in English]. 
15 Podolkova S. V. “Realizatsiya komunikatyvnosti u teksti tehnichnoi reklamy i anotatsii naukovo-eksperymentalnyh statei” [Communication 

implementation in texts of technical advertisement and annotations of scientific-experimental articles], Visnyk Kharkivskogo nats. Un-tu im.V. N. 

Karazina [Bulletin of Kharkiv State University named after V.N.Karazin ], Kharkiv, 2001, N 536, P. 145–152 [in Ukrainian]. 
16 OkhrimenkoV. I. “Reklamnyi tekst iak vyd globalnoi kauzatsi” [Advertising text as a type of global causation], Problemy semantyky slova, re-

chennia t tekstu: Zb. Nauk. Pr. [ Problems of the word, speech and text semantics: the collection of scientific works], K.: Vyd. Tsentr KNLU, 

2000, Vyp. 4, P. 129–138 [in Ukrainian]. 
17 Kozedyorova M. Lingvuostylistic Peculiarities of German Advertsing. [Electronic resource], Marina Kozedyorova. Site - Access Mode: htpp://

Marina02051986.Narod.com - Date of use 27.12.2010 [in Russian]. 
18 Pilnick A. “The interactional organization of pharmacist consultation in a hospital setting: A purative structure”, Journal of Pragmatics, 2001, 

Vol. 33, N 12, P. 1927–1945 [in English]. 
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Verbal advertising in the professional language of pha-

rmacy is a slogan, a linguistic unit that contains a term enr-

iching the connotative fragment of the nomination. 

Advertising in the above-mentioned sublanguage is a 

form of communication between pharmacists, pharmace-
utical chemists, leading specialists, pharmaceutical producti-

on, doctors, clients and patients for the education of a healt-

hy  lifestyle,  cautions  from  the  consequences  of  self-

treatment, etc. It offers services to a targeted audience throu-

gh the use of various lexical constructions, which are marke-

d by the precision of style, logic of expression, attracti-

veness (if there is an artwork available), a trademark of a 

pharmaceutical company, universal verbal pharmaceutical 

symbols, clear to a wide range of communicants. 

Integration of the information space leads to the conso-

lidation of the information flow, therefore, advertising refle-
cts this process and affects the development and organiza-

tion of communication in a figurative form, taking into acc-

ount the different levels of its specificity19. Briefness of in-

formation content, although each element carries a meani-

ngful load, with a diverse range of professional orientation, 

despite the shortage of advertising messages, distinguishes 

the studied discurse among the others. The most complete 

features of advertising are manifested in television publicity, 

in advertising information, in pharmacies, medical institut-

ions (influenza, AIDS, tuberculosis, smoking, etc.), onthe 

clothes of doctors and pharmacists, stationery, automobile 
transport of pharmaceutical companies, the nomenclature of 

medicinal products and means for medical use and so on. 

Advertising has a psychological effect on users20 for 

example, harmfulness of smoking which has a mortal imp-

act on human health - Rauchen tötet, is written on tobacco 

products. Advertising is also aimed at the necessity of treat-

ment - Tbc ist heilbar, as well as the successful result of 

timely treatment, information correctness in medical educa-

tion and the promotion of knowledge about hygiene and 

disease prevention. Linguostolic means of expression in the 

discurse under study must be clear to everybody, clearly and 
for a long time, intervene in the minds of communicators, as 

they carry information important to life and health, and exp-

lain the use of pronouns in this discurse: dein, wir, ich, die-

ses:  Deine Gesundheit  ist  in  deinen Händen.  Selbstbe-

handlung schadet der Gesundheit; Impfungen schützen das 

Leben. 

The saturation of the pharmacy information field with 

advertising products  has the following forms:  literature, 

newspapers, magazines, modernly illustrated, clearly profe-

ssionally oriented, with high-quality design, the main aspect 

of which is the advertising image, standard compositional 
schemes21. The advertising framework should be dynamic, 

and the information is modern, sometimes partially updated 

- Festal - Neofestal, Doppelherz - Kraft zwei eir Herzen, that 

is, advertising information should create complete knowl-

edge about the advertising object, adding new design eleme-

nts and pragmatism of the message parameters. 

All this allows to create an advertising concept for the 

purpose of pharmaceutical advertisement  (medicines and 

their therapeutic effect, care for hair, skin, teeth, eyes, nails, 

etc., vitamins, hygiene products, baby food). 

Conclusions: The linguistic potential of the advertising 
portal in the German-speaking pharmaceutical discurse is 

extremely diverse; there are different variations that allow a 

clear presentation of the information to the user in order to 

familiarize him with the state of modern pharmaceutical 

production, to make a choice in favor of the most effective 

means for medical application for the prevention and treat-
ment of diseases in branches of immunology, ophthalm-

ology, pediatrics, diseases of the cardiovascular and respi-

ratory systems, personal hygiene. 

Advertising in pharmacy is a special kind of commu-

nicative activity of pharmacists, pharmaceutical chemists, 

commodity experts, pharmacist managers who work in the 

pharmaceutical industry, which develops intensively,  and 

requires communication actions depending on the purpose 

and object of advertising, means of advertising arrangement, 

its functional purpose, influence and the degree of effectiv-

eness that creates an advertising discurse as a system that 
allows you to consider its pragmatic, stylistic and linguistic 

features. We have recorded the following types of advertis-

ing discurse in the German pharmacy sublanguage: TV 

commercials, printed brochures, internet advertising, adver-

tising services, advertising of goods, advertising of compa-

nies, service of drugs’order promotion. They are one of the 

manifestationforms of the society medical culture. Here we 

observe a specific style of information presentation that dis-

tinguishes it from the styles of other advertising genres: use 

of ellipsis, phraseologisms, affirmative and questioning sen-

tences, determining the form of communicative contact with 
the addressee, which realize psychological influence on it 

and has a pragmatic orientation. As to the cognitive funct-

ion, an advertisement generates an attitude towards the obj-

ect of advertising and is directed to behavior after the infor-

mation perception. 

Basic principles of advertising discurse are: accessib-

ility for users; the language of the advertisement must conta-

in maximum of the facts provided the verbal minimum; cau-

se positive emotions (negative information is desirable to 

avoid; duplicate objections should not be used - nicht ohne 

Vergnügen, nicht ohne Schmerzen, nicht ohne Nebenwir-
kungen); the use of “you”appealin advertising information, 

as a way of approaching the communicant. Available forms 

of appeal to a wide range of communicants. It is advisable to 

use slogans, peculiar for the national culture, in advertic-

ements. 

The most extensive portal for pharmaceutical advertis-

ing  is  pharmacy  pharmaceutical  windows,  stained-glass 

windows, windows, cabinets, doors of premises, computer 

equipment with various variations of advertising products. 

A discursive approach to the research ofadvertising in 

the genre of pharmacy allows us to consider this problem as 
a kind of institutional, which is formed by means of typical 

for this sublanguage of speech situations, imagination about 

typical models of linguistic behavior, a specific set of inten-

tions and such speech strategies, coming out of them, that is, 

advertising discurse is a complete message with a clear pra-

ctical orientation, presented in a variety of ways: (use of 

nominative sentences, terminology units, appeals, stating 

character of advertising speech Rauchen ist schadlich, Sorge 

fur deine Gesundheit. The linguistic features of the German 

pharmaceutical discurse under study are the part of the med-

ical discurse that has an information value and actively int-
eracts with other layers of lexical and terminological thesa-

19 Mokshantsev R. I. Advertising of Psychology, M.: Infra, 2009, 230 p. [in English]. 
20 Ibidem., 230 p. 
21 Repiev A. P. “Advertising Text” and “Advertising Language” [Electronic resource], The School of Alexandr Repiev. – Access Mode: 

http:/repiev.ru – Date of use 17.03.2011 [in Russian]. 
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esaurus, it has functions that perform lexical units of the 

commonly used language, vocabulary terminology of the 

related branches of medicine and pharmacy, narrow-branch 

terms, borrowed terms from English, Latin, French languag-

es. The Bank of Terminology is represented by the names of 
international pharmaceutical companies of trademarks, dis-

eases, medicines. 

 
Лапа Галина, Семисюк Альбіна. Лінгвопрагматичні 

особливості німецькомовного фармацевтичного рекламно-

го дискурсу. Актуальність наукової розвідки пов’язана з тим, 

що у зв’язку з появою сучасних тенденцій досліджень медич-

ного дискурсу зростає необхідність вивчення дискурса фахо-

вих мов з урахуванням їхніх лінгвопрагматичних особливос-

тей. Мета дослідження – вивчення лінгвопрагматичних особ-

ливостей німецькомовного фармацевтичного рекламного дис-

курсу, вербальної кодифікації, опис механізмів, формування 

досліджувального дискурсу з огляду на його роль та значення 

як когнітивної складової іншомовної фахової комунікації. 

Дослідження цієї проблеми проводиться з позиції прагмалінг-

вістики та з урахуванням збільшення питомої ваги зазначеного 

дискурсу в соціальному спілкуванні. У статті використані такі 

наукові методи: описовий, структурно-семантичний, метод 

стилістичного аналізу. 

Наукова новизна. Спроба виокремити, підкреслити 

обʼєктивність змісту його текстової інформації і засоби щодо 

збагачення знань про мови за професійним спрямуванням, 

наголосити на тому, що його жанри віддзеркалюють комуніка-

тивну діяльність, яка здійснюється у контексті соціальної си-

туації. Підсумовуючи все сказане, можна дійти висновку, що 

лінгвопрагматичні особливості німецькомовного фармацевти-

чного рекламного дискурсу активізуються в основній функції 

фахових мов – функції психологічного впливу на учасників 

комунікації у різноманітних формах лінгвістичного відтворен-

ня. Щодо подальших перспектив вивчення цієї проблеми, 

вважаємо за доцільне продовжити досліджувати новітні жан-

ри, які формують німецькомовний фармацевтичний рекламний 

дискурс, його метадискурсивність, сучасні моделі з урахуван-

ням лінгвістичних засобів реалізації прагматичних аспектів в 

межах комунікативної соціальної парадигми для здійснення 

зв’язку з користувачами фармацевтичних послуг та інших 

фахівців. 

Ключові слова: дискурс, фармацевтичний рекламний 

дискурс, фахова мова, прагмалінгвістика, комунікативний 

професійний соціум, жанр, жанрова реалізація. 
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Скрицкая Н.В. Структурные особенности существительных мужского, женского, среднего и общего родов 

в английском языкознании. Каждая часть речи, в том числе существительное, имеет собственную словообразовате-

льную парадигму. Отметим, что категорія грамматического рода – мужской, женской, среднего (кроме общего) была 

присуща существительным древнегреческого периода. Однако историческое развитие морфологической структуры 

английского языка привело к тому, что категория грамматического рода существенно модифицировалась и на разных 

этапах развития по-своему характеризует предметы и явления. Целью исследования является раскрыть особенности 

существительных мужского, женского, среднего и общего родов и особенности их перевода на украинском языке на 

примере англоязычных художественных произведений. Актуальность темы заключается в исследовании особеннос-

тей использования существительных мужского, женского, среднего родов, а также принадлежность некоторых из них в 

общий род. Объектом исследования выступают существительные современного английского языка, использованные в 

англоязычных художественных произведениях. Методы исследования: аналитический, описательный, исторический. 

Научная новизна заключается в исследовании словообразовательной парадигмы родов в английском языкознании на 

примере отдельных произведений, а также изучение рода как отдельной морфологической категории. Выводы: резуль-

татом исследования стали особенности и закономерности принадлежности тех или иных существительных к мужской, 

женской, среднего и общего родов в английском языкознании. 

Ключевые слова: мужской род, женский род, средний род, общий род, существительное, культурно-

семантическая парадигма. 

General statement of the problem and its connec-

tion with important scientific or practical aims. While 

grammatical gender was a fully productive inflectional cate-

gory in Old English, Modern English has a much less perva-

sive gender system, primarily based on natural gender. 
The category of gender is oppositional. It is formed by 

two oppositions related to each other on a hierarchical basis. 

One opposition functions in the whole set of nouns, dividing 

them into person (animate, human) nouns and non - person 

(inanimate, non-human) nouns. The other opposition func-

tions in the subset of person nouns only, dividing them into 

masculine and feminine gender.  

Laying out of the main research material. As a result 

of the double oppositional correlation, a specific system of 

three genders arises, which is represented by the neuter 

(inanimate, non-human) gender, the masculine (masculine 
person) gender, and the feminine (feminine person) gender. 

There are a few traces of gender marking in Modern 

English: 

some foreign nouns inflect according to gender, such as 

actor/actress, author/authoress, jew/jeweless, peer/peerless, 

instructor/instructress, emperor/empress, traitor/traitress, 

conductor/conductress, manager/manageress, poet/poetess; 

a glint of gender endings live on the cultural memory 

of novel terms such as fella from “fellow” or blonde from 

“blond”. Neuter genders tend to end in t:that, it, might. But 

these are insignificant features compared to a typical lan-

guage with grammatical gender. 

The English nouns that inflect for gender are a very 

small minority, typically loanwords from non-Germanic 

languages (the suffix –ressin the word “actress”/ for in-
stance, derives from Latin –rixvia French –rice). In lan-

guage with grammatical gender, there are typically thou-

sands of words which inflect or gender. 

The third-person singular forms of the personal pro-

nouns are the only modifiers that inflect according to gen-

der. 

It is also noteworthy that, with few exceptions, the gen-

der of an English pronoun coincides with the real gender of 

its referent, rather than with the grammatical gender of its 

antecedent, frequently different from the former in lan-

guages with true grammatical gender. The choice between 
“he”, “she”, and “it” invariably comes down to whether they 

designate a human male, a human female, or something 

else1. 

A great many animate nouns in English are capable of 

expressing both feminine and masculine person genders. 

They are referred to as nouns of the “common gender”. Here 

belong such nouns as person, parent, friend, doctor, presi-

dent, cousin, teacher, architect, supervisor, cleaner, ect. The 

sex of the referent is marked by the personal pronoun: 

I went to see the doctor about my cough but she said 

1 Crystal David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambrigge UP, 1995, P. 73 [in English]. 
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there was nothing wrong with me2. 

As days turned into weeks, Ned’s owner began thinking 

that his dog had developed an unhealthy obsession with his 

lump of rock3. 

The majority of men say that sex makes no difference to 
them when it comes to choosing a doctor, surgeon, lawyer, 

MP or boss4. 

 … his nephew (but conventionally styled his “cousin” 

in the will); and Julian, his wife – had the function of ap-

proving rather than initiating5. 

Smart’s nephew and biographer, Christopher Hunter, 

records the fact that “After an interval of little more than 

two years, Mr. Smart appeared to be pretty well restored”6. 

When there is no special need to indicate the sex of the 

referent of these nouns, they are used neutrally as mascu-

line. 
… hemade the following annotation: “Change the ani-

mal: make it a dog instead of a parrot”7. 

Dog lover Jilly Cooper’s grub’s a howling success with 

her pets. Then, said the Bishop to the assembled Confer-

ence, “Who was the missionary – the dog or the doctor?8” 

“I am spared the anxiety of being made the object of an 

attack if I can instead become the attacker …”9 

Professor Wood has noted 5the paradox that in Nor-

mandy “the rights and powers or its rules so far exceeded 

those possessed by the king that it was desirable to maintain 

the duchy as a territory apart, and provide for its continued 
semi-autonomous existence”10. 

In the plural, all the gender distinctions are neutralized 

in the immediate explicit expression, though they are ren-

dered through the correlation with the singular. 

Curtseying was not a country custom, and besides, 

even had they been in town, she wasn’t sure she should to 

one of her brother’s friends, whom she’d known since he 

was a boy11. 

Nouns that belong to the group of those having mascu-

line referents can be structurally subdivided into the follow-

ing groups: 
Simple nouns, devoid of inflections. 

masculine nouns serving as the base form for the for-

mation of feminine nouns (e.g. count, heir, priest, poet, 

steward, lion, tiger). 

The lion just moaned and looked forlorn12.  

masculine nouns having as their a completely different 

words denoting feminine (e.g. boy – girl, monk – non, hus-

band – wife, uncle – aunt, wizard – witch, nephew – niece, 

king – queen, man- woman). 

Er, mine died when I was nine and my mother has been 

my mother and a father to both myself my brother and sister 

and I feel she’s done just as good a job as I could of as my 

father could have done13. 
The eldest son, who lived out his life as a bachelor of 

somewhat eccentric habits, became deeply life as a bachelor 

of somewhat eccentric habits, became deeply estranged 

from his parents as a young man14. 

Derivative, formed with the help of the suffixes: 

– er (e.g. manager, master, murderer, pensioner) 

“The dog seemed and there was no sign of his mas-

ter”15. 

– or (e.g. sailor, tailor, creator) 

The prosecutor said her former husband “was trying to 

destroy her happiness and the prospects of her remarry-
ing”16. 

– ist (e.g. novelist, linguist, novelist, machinist, guitar-

ist) 

Then Charlie was swearing blood over his face and 

wiping it over the bass guitarist17. 

A brilliant linguist, he was also deeply interested in 

botany, chemistry and other scientific subjects18. 

– ent, – ant (e.g. servant, president, resident) 

e.g. The police have arrested residents fer being under 

the influence of drugs, he said19. 

e) – ee (addressee, referee, trustee, refugee) 
e.g. So far, the most desperate of measures has not 

been taken, perhaps because would-be refugees have no-

where to run20. 

f) – an, -ian (musician, historian, politician) 

e.g. By using such evidence the historian can come to 

terms with some of the everyday reality of the war, and how 

it touched the lives and outlook of men and women, famous 

and not so famous, rich or poor, whose experiences are de-

scribed in the proceedings of civil and criminal cases which 

have come down to us in some number21. 

We should bare in mind, however, that the majority of 
the above mentioned nouns formed with the help of prefixa-

tion may be used as “common gender” nouns, they may 

have a female referent (except for the nouns “widower”, 

“master”). 

e.g. … overlooking the terrace where a few customers 

were sitting in the open, a glass or two in front of them in 

the freshening air22. 

The noun “murderer” is, nowadays, also used as the 

2 Kelly C. Never Too Late, London: Granddreams, 1995, 248 p. [in English]. 
3 Lawrence D. H. Women in Love, London: Everyman’s Library, 1992, P. 35. [in English]. 
4 Ibidem, P. 44. 
5 Ibidem, P. 32. 
6 Ibidem, 85. 
7 Ibidem, 183. 
8 Lawrence D. H. Women in Love, London: Everyman’s Library, 1992, P. 235 [in English]. 
9 Kelly C. Never Too Late, London: Granddreams, 1995, P. 364 [in English]. 
10 Ibidem, P. 20. 
11 Ibidem, P. 274. 
12 Ibidem, P. 34. 
13 Biber Douglas. Longman Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman, 1999, P. 47 [in English]. 
14 Ibidem, P. 47. 
15 Ibidem, P. 85. 
16 Ibidem, P. 114. 
17 Ibidem, P. 285. 
`8 Ibidem, P. 286. 
19 Ibidem, P. 286. 
20 Biber Douglas. Longman Grammar of Spoken and Written English,  Harlow: Longman, 1999, P. 287. 
21 Ibidem, P. 287. 
22 Crystal David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambrigge UP, 1995, P. 284 [in English]. 
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noun of common gender, however, it has a feminine pair 

“murderess” – old-fashioned “a woman who murders an-

other person” 

e.g. Do you think the police will ever catch her mur-

derer?23 
I nearly became a murderer tonight24. 

Compound: 

With the stem “man” spelled solidly (e.g. gentlemen, 

policemen, sportsman, fireman) 

e.g. “This bloody thing?”, exclaimed the fireman25. 

He was once an active sportsman. 

Having in its composition the stems “man”, “male”, 

“father”, “brother”, “son”, “boy” spelled hyphenated (e.g. 

father-in-law, brother-in-law, son-in-law, man-friend, male-

cousin, step-father, step-son) 

e.g. Thomas Rich, Mercer, his son-in-law; John Shain, 
when Kress questioned the nephew about the man’s appear-

ance, he decided it could just be our friend.26 

Dad, this is my boy-friend Steve. 

With the stems “father” and “son” spelled solidly (e.g. 

godfather, godson) 

e.g. One day he thought he would be godfather to 

Lack’s first child27. 

d) Having in its composition the pronoun “he”, gener-

ally used to show the animal’s sex. 

e.g. They were shown to a small table in the corner, 

next to a life-sized plaster he-wolf28. 
 e) Nouns that already have in their composition de-

rivative stems combined with other noun stems. These nouns 

may be spelled solidly, separately or hyphenated 

e.g. In one, for example, a casual laborer and his wife 

in their sixties lived with a woman of 79, her son of 57 who 

was a street match seller, and six younger tenants…29 

See that newspaper seller, Jackson? 

They tend to hold the most highly skilled and responsi-

ble positions, such as head waiter or wine butler, and to be 

found in organizations with a substantial volume of ban-

queting activities. 
Noun phrases with the nouns “boy”, “man”, “master”, 

ect. spelled separately 

e.g. … hold my hands over the cooker like I was a boy 

scout crouched over a camp-fire30. 

The bride walked to the church with the best man with 

groom following31. 

We regret to announce the death of a distinguished 

man of letters. 

He spoke Navajo and once sang with a Navajo medi-

cine man at the bedside of a sick girl32. 

Derived. Feminine nouns are generally formed from 
masculine nouns with the help of suffixation. 

– ess added to the masculine to form the feminine  

e.g. I am the baron de Chavigny. 

The baroness had her jail term cut for good behavior33. 

Omission of the vowel in the last syllable: tiger-tigress, 

actor-actress, waiter-waitress. 
e.g. He tried to avoid it, but after the first blow struck, 

he went after them like a tiger34. 

“Behold your prince and sovereign!”, he cried, indi-

cating his nephew and receiving in response a tumultuous 

roar of approval35. 

Article II laid down that if Queen Anne failed to leave 

an heir the succession should pass to a relatively distant 

claimant, the most excellent Princess. 

Other modifications: duke-duchess, master-mistress 

e.g. He was a master at economizing on his invest-

ments. At midnight he would ride to his mistress, stay with 
her until four and then return home36. 

d) foreign less productive suffixes added to the mascu-

line: - ine (hero-heroine), - ina (czar-czarina), -a (don-

donna). 

e.g. Only a Tsarina can wield it and if any man were 

even to touch the blade he would be instantly frozen to 

death37. 

b) Having in its composition the pronoun “she”, gener-

ally used to show the animal’s sex. 

e.g. She then swore that she would throw Dudley and 

his she-wolf into the tower38. 
c) Noun phrases formed with the help of words denot-

ing sex “female”, “girl”, “woman”, spelled separately. 

A female doctor walked into the room. 

“… speech of reply by bachelor girl”39. 

Gendered nouns can provide a stumbling block for the 

gender-savvy person. The best way to avoid implications 

these words can carry is simply to be aware of how we tend 

to use them in speech and writing. Because gendered nouns 

are so commonly used and accepted by English writers and 

speakers, we often don’t notice them or the implications 

they bring with them. Once you have recognized that a gen-
der distinction is being made by such a word, though, con-

version of the gendered noun into a gender-savvy one is 

usually very simple. 

“Man” and words ending in “-man” are the most com-

monly used gendered nouns, so avoiding the confusion they 

bring can be as simple as watching out for these words  and 

re[lacing them with words  that convey your meaning more 

effectively. For example, if the founders of America had 

been gender-savvy writers, they might have written “… all 

people are created equal” instead of “… all men are created 

equal…” 
Sometimes we modify nouns that refer to jobs or posi-

23 Ibidem, P. 133. 
24 Ibidem, P. 45. 
25 Ibidem, P. 46. 
26 Ibidem, P. 285. 
27 Ibidem, P. 286. 
28 Ibidem, P. 287. 
29 Ibidem, P. 48. 
30 Ibidem, P. 51. 
31 Ibidem, P. 254. 
32 Ibidem, P. 267. 
33 Ibidem, P. 268. 
34 Ibidem, P. 268. 
35 Ibidem, P. 269. 
36 Ibidem, P. 274. 
37 Ibidem, P. 274. 
38 Ibidem, P. 274. 
39 Ibidem, P. 276. 
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tions to denote the sex of the person holding that position. 

To get a sense of these expectations, think about what sex 

you would instinctively assume the subject of each of these 

sentences to be: 

 e.g. The doctor walked into the room. 
The nurse walked into the room. 

Conclusions. Traditional theories attribute the origin of 

grammatical gender systems to the human-primitive ten-

dency to anthropomorphize nature, when one endows hu-

man qualities to non-human creatures and objects. Gender is 

merely related to the class of referent involved, so that hu-

man animates take masculine or feminine gender while all 

other classes of referents (animates, plants, objects, ab-

stracts) receive neuter gender. Therefore, the English gender 

system in general is not so much based on natural sex, or 

grammar, but on the class distinction between animate and 
non-animate referents. 

 
Скрицька Н.В. Структурні особливості іменників 

чоловічого, жіночого, середнього та загального родів в 

англійському мовознавстві. Кожна частина мови, в тому 

числі іменник, має власну словотвірну парадигму. Відзначи-

мо, що категорія граматичного роду – чоловічого, жіночого, 

середнього (окрім загального) – була властива іменникам 

давньогрецького періоду. Проте, історичний розвиток мор-

фологічної структури англійської мови призвів до того, що 

категорія граматичного роду істотно модифікувалась і на 

різних етапах розвитку по-своєму характеризує предмети і 

явища. Метою дослідження є розкрити особливості іменни-

ків чоловічого, жіночого, середнього та загального родів та 

особливості їхнього перекладу українською мовою на прик-

ладі англомовних художніх творів. Актуальність теми поля-

гає у дослідженні особливостей використання іменників чо-

ловічого, жіночого, середнього родів, а також приналежність 

деяких з них до загального роду. Об’єктом дослідження 

виступають іменники сучасної англійської мови, використані 

в англомовних художніх творах. Методи дослідження: ана-

літичний, описовий, історичний. Наукова новизна полягає у 

дослідженні словотвірної парадигми родів в англійському 

мовознавстві на прикладі окремих творів, а також вивчення 

роду як окремої морфологічної категорії. Висновки: резуль-

татом дослідження стали особливості та закономірності при-

належності тих чи інших іменників до чоловічого, жіночого, 

середнього та загального родів в англійському мовознавстві. 

Ключові слова: чоловічий рід, жіночий рід, середній 

рід, загальний рід, іменник, культурно-семантична парадиг-

ма. 
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Смольская Лариса, Синица Валентина, Светличная Евгения, Мироник Елена. К вопросу ударения в латинс-

ких прилагательных с окончанием -eus, -ea, -eum. Цель статьи: изучить существующие разногласия в акцентуации 

латинских прилагательных с финальными окончаниями -eus, -ea, -eum на материале латинской анатомической термино-

логии. Методы исследования: описательный, компаративный, а также метод обобщения исследуемых фактов. Научная 

новизна: в статье представлены и систематизированы данные касательно проблемы акцентуализации латинских меди-

цинских терминов прилагательных с окончаниями -eus, -ea, -eum; обосновываются взгляды авторов статьи на затрагива-

емую проблему. Выводы: проанализировав 19 источников на предмет постановки ударения в прилагательных с оконча-

нием -eus, -ea, -eum, авторы позиционируют мнение о необходимости соблюдения существующих в грамматике латинс-

кого языка норм определения долготы/краткости гласных во втором слоге от конца слога с целью формирование рече-

вой культуры. 

Ключевые слова: латинская система ударения, ударение в словах греческого происхождения, прилагательные с 

окончанием -eus, -ea, -eum, анатомическая терминология, формирование речевой культуры. 

Вступ. Важливою складовою процесу навчання 

латинської медичної термінології є прищеплення студе-

нтам навичок орфоепічної грамотності. Дотримуючись 

вимовних норм, майбутній лікар має розуміти, що орфо-

епічне мовлення є одним із показників термінологічної 
компетентності, адже, як зазначає український мовозна-

вець О. Н. Синявський: “Чиста, правильна вимова – це 

не вигадка чиясь і не забаганка, це типова вимова біль-

шості”1. 

Неодмінною умовою ясності й зрозумілості вимови 

терміна є правильне його наголошування, оскільки ак-

центуаційні помилки призводять нерідко до спотворен-

ня почутого слова та утруднюють розуміння. 

М. Протасов у відомій своїй роботі підкреслює, що на-

голос “самое слабое место в передаче слов, заимство-

ванных из древних языков”2. 

Відповідно до акцентуаційних норм граматики ла-

тинської мови, виокремлюються два акцентні типи ла-

тинських медичних термінів: 
1) терміни власне латинські або грецького похо-

дження, наголос у яких чітко регламентується чинними 

нормами типу lymphátĭcus, palatínus etc.; 

2) терміни грецького походження чи автентичні 

латинські терміни, наголос в яких не відповідає загаль-

новизнаним правилам латинської акцентуації типу seró-

tĭnus, encéphălon, enámĕlum etc. 

 З огляду на вищесказане, доходимо висновку про 

важливість дослідження проблем наголошення в латин-

1  Syniavskyi O. N. Normy ukrainskoi literaturnoi movy [Standards of Ukranian literary language], Kyiv, 1931, P. 6 [in Ukrainian]. 
2 Protasov M. “Ob uporiadochenyy y unyfykatsyy transkryptsyy sobstvennykh ymen y ystorycheskykh termynov v ystoryy drevneho 

myra” [On sorting and unification of transcription of proper names and historical terms in the history of the ancient world], Vestnyk 

ystoryy [Herald of history], 1940, N 1, P. 106 [in Russian]. 
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ській медичній термінології. 

Аналіз останніх досліджень. Незважаючи, на пер-

ший погляд, на надзвичайно вузький напрям досліджен-

ня проблеми акцентуації в латинській мові в цілому, та в 

латинській медичній термінології зокрема, українські й 
зарубіжні мовознавці неодноразово зверталися до ви-

вчення цього питання. Найавторитетнішими щодо цього 

є монографії Й.М. Тронського “Историческая граммати-

ка латинского языка” (1960) і “Общеиндоевропейское 

языковое состояние (вопросы реконструкции)” (1967). 

Серед розвідок останніх десяти років слід виокре-

мити дисертаційне дослідження Бєлова Олексія Михай-

ловича “Латинское ударение: проблемы реконструк-

ции”, в якому детально описується низка проблем, які 

виникають під час аналізу латинського наголосу, та осо-

бливо прискіпливо розглядається проблема класичного 
латинського наголосу3. 

Вивченню акцентологічних норм сучасної медич-

ної термінології присвячено кілька публікацій Ціси-

ка А.З. (1996, 1998, 2002, 2009, 2015, 2018); окремі зау-

ваги про наголос знаходимо у передмові до українсько-

латинсько-англійського медичного енциклопедичного 

словника за редакцією Л. Петрух4; до профілактики по-

милкового наголошування латинських медичних термі-

нів зверталася також співавтор цієї публікації  

Синиця В.Г5. Однак, як показують результати огляду 

вищезазначених публікацій, єдиної позиції щодо прави-
льного?/неправильного? наголошування виключно ла-

тинських (меншою мірою) або утворених на основі гре-

цьких словотворчих елементів (більшою мірою) термі-

нів не спостерігається, що й зумовлює подальші дослі-

дження та обговорення. 

Об’єкт дослідження – латинські прикметники з 
суфіксом -eus, -ea, -eum в анатомічній термінології. 

Мета дослідження – закцентувати увагу всіх заці-

кавлених стосовно наявних, на наш погляд безпідстав-

них, розбіжностей у наголошуванні латинських прикме-

тників з суфіксом -eus, -ea, -eum. 

Методи дослідження – описовий, компаративний. 

Предмет дослідження. Дискусійні проблеми наго-

лошування анатомічних прикметників із суфіксом -eus, -

ea, -eum. 

Виклад основного матеріалу. Проблема правиль-

ної акцентуації латинських медичних термінів є актуа-
льною з огляду на численні огріхи як студентів, так і 

окремих викладачів та необхідності плекання культури 

мовлення дипломованих фахівців. Незважаючи на те, 

що наголос у латинській мові обумовлений чіткими пра-

вилами, студенти на практичних заняттях з латинської 

мови часто стикаються з термінами, в яких спостеріга-

ється відступ від добре відомих їм правил наголошуван-

ня. 

Так, наприклад, у всіх підручниках суфікс -in- тра-

диційно належить до суфіксів з довгим голосним; разом 

з тим у багатьох іменниках і прикметниках він є ненаго-
лошеним:  

3 Belov A.M. Latynskoe udarenye (problemу rekonstrukcyy) [Latin stress (reconstruction problems)], Avtoref. dyss. … kand. fylol. nauk., 

Moskva, 2005, 28 р. [in Russian]. 
4 Ukrainsko-rosiisko-latynsko-anhliiskyi medychnyi entsyklopedychnyi slovnyk: A-Ya [Ukrainian-Russian-Latin-English medical ency-

clopaedic dictionary], ukladachi L.I.Petrukh, I.M.Holovko, Kiev, VSV : “Medytsyna”, 2015, P. 520 [in Ukrainian]. 
5 Synycya V.G. “Do pytannya pravylnogo nagoloshuvannya latynskyсh medychnych terminiv [On the issue of proper stress in Latin medi-

cal terms], Aktualni pytannya vyshhoyi medichnoyi osvity: dosvid, problemy, innovaciyi ta suchasni texnologiyi (prysvyachena 70-richchyu 

BDMU) [Topical Issues in Higher Medical Education: Experience, Problems, Innovations and Contemporary Technologies (Dedicated to 

the 70th Anniversary of the BDMU)], Chernivci, 2014, P. 349 [in Ukrainian]. 

 

 
приклади з наголошеним 

 суфіксом -in 
приклади з ненаголошеним 

суфіксом -in 

intestínum lámina 

mediastínum fémina 

palatínus bigéminus 

pelvínus trigéminus 

Суфікси -ol, -id в латинських термінах, що познача-

ють анатомічні поняття чи назви рослин, відносяться до 

коротких суфіксів, але якщо йдеться про назви лікарсь-

ких засобів, то вони є наголошеними: 

приклади з ненаголошеним 
 суфіксом -ol, -id 

приклади з наголошеним 
суфіксом -ol, -id 

alvéŏlus Papazōlum 

malléŏlus Metronidazōlum 

Víŏla Dimexīdum 

brómĭdum Iopromīdum 

На жаль, на даний момент немає загальноприйня-

тої усталеної точки зору щодо наголошування латинсь-

ких прикметників з фінальним -eus, -ea, -eum. Загально-

відомо, що суфікс -eus утворює прикметники першої 

групи, які вказують на речовину, з якої щось зроблено, 
напр., aethéreus (ефірний) ←Aéther (ефір) або вказують 

на належність до чогось, пов’язаність з чимось, напр., 

ósseus (кістковий) ←os (кістка). Схема утворення таких 

прикметників проста: до основи відповідного іменника 

додається залежно від роду утворюваного прикметника 

суфікс -eus, -ea, -eum. На наш погляд, не викликає сум-
ніву також постановка наголосу в таких словах: оскіль-
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ки vocalis ante vocalem brevis est, наголос буде ставитися 

на третій склад від кінця слова. Отже, правильно вимов-

ляти tendíneus, oesophágeus, cartilagíneus, ósseus, in-

terósseus тощо. 

Однак, у відомій книжці доктора Гергарда Аренса6 
“Naturwissenschaftliches und medizinisches Latein”, Leip-

zig, 1960, яка перевидавалася аж вісім разів, на стор. 71 

§ 200, стор. 74 § 213, стор. 79 § 229 перераховується 

низка прикметників з вказівкою “Suffix -eus mit langem ē 

oder -aeus”. Шановний автор відносить до цієї групи такі 

прикметники: anconéus (anconaéus) – ліктьовий (до речі, 

сучасні медичні словники фіксують  

тільки прикметник anconeális), metatrséus (сучасні 

словники подають metatarsális) – плесновий і intertarséus 

– міжпередплесновий (сучасні словники подають inter-

tarsális), peronéus (peronaéus) – малогомілковий, coccy-
géus – куприковий і sacrococcygéus – крижовокуприко-

вий, condyléus (сучасні словники фіксують тільки 

condyláris) – виростковий, pharyngéus – глотковий та 

складені прикметники типу glossopharyngéus – язико-

глотковий, phalangéus – фаланговий і interphalangéus – 

міжфаланговий, meningéus – менінгеальний (сучасні 

словники фіксують аж три варіанти цього прикметника: 

meningeus, meningicus, meningealis), laryngéus – гортан-

ний, metacarpéus – п’ястковий, glutéus (glutaéus) – сідни-
чний. Gerhard Ahrens мотивує такий наголос тим, що 

вищеперераховані слова є грецького походження. 

Твердження Гергарда Аренса підтримують також 

професор кафедри нормальної анатомії Білоруського 

державного медичного університету Денисов Сергій 

Дмитрович7 та його співавтори, доценти кафедри латин-

ської мови цього ж університету Цісик Андрій Зіновійо-

вич, Круглик Наталія Анатоліївна та старший викладач 

кафедри Ромашкевичус Світлана Костянтинівна у на-

вчально-методичному посібнику “Ударение в современ-

ной анатомичеcкой номенклатуре”, Минск, 2011. Зокре-
ма, на стор. 9 названого посібника, автори розширюють 

наведений у Гергарда Аренса список латинських прик-

метників із закінченням -eus, де голосна -ē- є довгою, 

внаслідок композитних прикметників:  

6 Gerhard Ahrens. Naturwissenschaftliches und medizinisches Latein [Natural science and medical Latin], Leipzig, 1960, 268 p. [in German]. 
7 Udarenye v sovremennoj mezhdunarodnoj anatomycheskoj nomenklature [Stress in modern international anatomical nomenclature]:ucheb.-

metod. posobye S. D. Denysov [y` dr.], Belorus. gos. med. un-t, Kaf. norm. anatomyy, Kaf. latyn. yaz., 2-e yzd., yspr. y` dop., Mynsk, BGMU, 

2011, 244 р. [in Russian]. 
8 Tolkovуj slovar` russkogo yazуka [Dictionary of the Russian language], pod red. D.N.Ushakova, URL: https://biblioclub.ru/?

page=dict&dict_id=117 [in Russian]. 
9 Slovnyk ukrayinskoyi movy [Ukrainian language dictionary], v 11 tomakh, tom 2, 1971, Р.138 [in Ukrainian]. 

прикметник з суфіксом -eus прикметники-композити з суфіксом 
-eus 

carpéus metacarpéus 
radiocarpéus 

coccygéus anococcygéus 
iliococcygéus 
pubococcygéus 
rectococcygéus 
sacrococcygéus 

laryngéus prelaryngéus 

pharyngéus nasopharyngéus 
palatopharyngéus 
peripharyngéus 
pterygopharyngéus 
retropharyngéus 
salpingopharyngéus 
stylopharyngéus 
thyropharyngéus 

tarséus metatarséus 
cuneotarséus 

oesophagéus bronchoёsophagéus 
pleuroёsophagéus 

Безумовно, якщо в словах грецького походження, від 

яких пізніше утворювалися прикметники з суфіксом -eus, 

первісно у другому складі від кінця містився дифтонг, який 

в процесі латинізації цих слів спростився до однієї голосної, 

або писалася літера η, то наголос, незалежно від акцентоло-

гічних норм латинської мови, має ставитися на другий 

склад від кінця слова, як це спостерігається у прикметниках 

glutéus, peronéus та іменниках peritonéum, perinéum, trachéa. 

Однак, ми засумнівалися щодо довготи суфікса -eus в 

інших наведених прикладах і звернулися до відомих нам 

антикварних і сучасних словників, а також навчальної літе-

ратури. Для прикладу ми вирішили дослідити прикметник 

laryngeus, який, на нашу думку, утворений від грецького 

іменника lárynx, larynges m за схемою: основа laryng- + су-

фікс -eus → larýngeus, a, um – гортанний. До речі, і у тлума-

чному словнику Ушакова8, і у найповнішому тлумачному 

словнику української мови слово “гортанный”  

(русск.) і “гортанний” (укр.) означаються як “ анат.: прила-

гательное к гортань (русск.) та “ прикметник до гор-

тань” (укр.)9. 

https://biblioclub.ru/?page=dict&dict_id=117
https://biblioclub.ru/?page=dict&dict_id=117
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Результати нашої розвідки представлені в таблиці: 

автор/автори навчально-методична література та 

словники 

варіант наголошування 

larýngeus 

Gross L., 

Kleis R., 

Torpa U. 

Lingua Latina in medicina, Tallin: Val-

gus, 1986 

p. 237 – larýngeus 

Казаченок Т.Г. Практическое пособие по латинско-

му языку для закрепления анатоми-

ческой терминологии: Минск: Вы-

шэйшая школа, 1972 

с. 190 – larýngeus 

Закалюжний М.М., 

Андрейчин М.А. 

Посібник з анатомічної і клінічної 

термінології, Київ: Здоров’я, 1993 

с. 97 – larýngeus 

Краковецька Г.О., 

Бобирьов В.М., 

Бєляєва О.М. 

Латинська мова. Рецептура. Клінічна 

термінологія, Київ, 1999 

с. 297 – larýngeus 

  

Бєляєва О.М., 

Синиця В.Г., 

Смольська Л.Ю., 

Гуцол М.І. 

Латинська мова для студентів стома-

толог ічних факультет ів ,  Ки-

їв:Медицина, 2015 

с. 406 – larýngeus 

Кніпович М.Ф. Словник медичної термінології, Київ, 

1948 

с. 219 –larýngeus 

Казьєр Г.В., Соколовський В.Г., Фев-

ральов Є.О., Чернецький П.П. 

Українсько-латинсько-російський 

медичний словник, Київ, 1960 

с. 124 – larýngeus 

Казаченок Т.Г. Анатомический словарь. Русско-

латинский, Минск,1976. 

с. 84 – larýngeus 

Арнаудов Г.Д. Медицинская терминология на пяти 

языках, София: Медицина и физкуль-

тура, 1979 

с. 233 – larýngeus 

До речі, весь лексичний ряд медич-

них термінів (17 лексичних одиниць) 

автор пов’язує тільки з larynx, laryn-

gos 

Тананушко К.А. Латинско-русский словарь: 

Москва-Минск: АСТ-Харвест, 2002 

с. 475 – larýngeus 

Бурнос О.І., Бурих М.П., 

Масловський С.Ю. 

Латинсько-українська анатомо-

гістологічна термінологія, Хар-

ків,2002 

с. 160 – larýngeus 

Петрух Л.І., 

Головко І.М. 

Українсько-латинсько-англійський 

медичний енциклопедичний словник, 

1 том, Київ, 2012 

c. 520 –larýngeus 

Bartholomei Castelli Lexicon medicum Graeco-Latinum. 

Genevae, MDCCXLVI 

р. 271 – засвідчується тільки іменник 

larynx; прикметник laryngeus не зафі-

ксований; немає також дієслова 

Robert Scott, Sir Henry Stuart Jones A Greek-English Lexicon Oxford 1953, 

Genevae, MDCCXLVI 

p. 1031 – прикметник не зафіксова-

ний. Словникове гніздо представлене 

таким чином: 

λάρυγγξ, γγοςλαρυγγ-ίαω, 

λαρυγγ-ίζω, 

λαρυγγο-τομέω 

Robert Beekes Etymological Dictionary of Greek, Lei-

den-Boston, 2010 

p. 835 – у словниковій статті на 

λάρυγγξ, γγος перераховуютья демі-

нутив λαρύγγιον, 

λαρςγγικόςі; немає прикметника 
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Ні в авторитетному старогрецько-російському сло-

внику Дворецького10 (Москва, 1958, том 1), ні у російсь-

ко-грецькому словнику Андромахі Сальнови11 (Москва, 

2010) ми також не знайшли прикметника гортанний, 

який давав би підставу вивести сучасний термін larynge-
us не від іменника larynx та переконати нас щодо довго-

ти суфікса -eus. 

У новогрецько-російському словнику 1980 року 

випуску, укладачами якого є Хориков И.П. і  
Малев М.Г.12, на сторінці 472 розміщується гніздо з 

ключовим словом λάρυγγας ὁ та наводиться 19 слів, з 

яких 11 є медичними термінами: λαρυγγίτιδα [-ις (-ιδος)] 

ἡ ларингіт, λαρυγγολογία ἡ ларингологія, λαρυγγολόγος ὁ 

лікар-ларинголог, λαρυγγοπα ́θεια ἡ ларингіт, 

λαρυγγοπληγία ἡ параліч м’язів гортані, λαρυγγορραγία ἡ 

горлова кровотеча, λαρυγγοσκο ́πηση [-ις (-εως)], -ία ἡ 

ларингоскопія, λαρυγγοσκο ́πιο[ν] τό ларингоскоп, 

λαρυγγόσπασμος ὁ ларингоспазм, λαρυγγισμóς ὁ судомне 

скорочення м’язів гортані, λαρυγγοτομία ἡ ларинготомія, 

λαρυγγοτραχειῖτις(-ιδος) ἡ ларинготрахеїт, власне сучас-
ний анатомічний термін λάρυγξ (-νγγος) ὁ, прикметники 

λαρυγγικóς, ή, ό[ν] – гортанний, горловий, λαρυγγόφωνος, 

ος, ο[ν] у значенні 1) гортанний (якщо йдеться про звук); 

2) з гортанним голосом та λαρυγγώδης, ης, ες – гортан-

ний (звук). Нам таких фактів було замало і ми проаналі-

зували Τεγοπουλος-Φυτπακης. Ελληνικο λεξικο: 

Ορφογραφικο, επμηνευτικο, ετυμολοφιλο, συνωνυμων, 

αντιθετων, κυπιω ονοματων13, де, як ми бачимо із назви, 

виводяться етимони включених слів. Серед них і 

λάρυγγας (ο) ουσ, етимологія якого представлена таким 

чином:[˂ αρχ. λάρυγξ], (Κ λάρυγξ, - ύγγος). У словнико-
вій статті наведено 13 слів і жодне з них не дає підста-

вити думати, що у сучасному прикметнику laryngeus 

другий склад від кінця слова є довгим. Очевидно, що 

цей прикметник є неологізмом, який за даними літерату-

ри, з’явився в анатомічній термінології з 1795 року. 

Продовжуємо і далі дотримуватись думки, що на-

голошування прикметників із закінчення -eus на друго-

му складі від кінця є неаргументованим. Ані студенти, 

ані лікарі не обізнані настільки з латинською мовою, 

тим більше з грецькою, щоб розрізнити в плані наголо-

шування слова tendineus, coccygeus, xiphoideus. Тому 

неодноразово можна почути tendinéus, coccygéus, 

xiphoidéus, що порушує правила постановки латинсько-

го наголосу. Вивчаючи латинські медичні терміни, мак-
симально треба дотримуватися чинних правил визна-

чення довготи/короткості голосної у другому складі від 

кінця слова, що забезпечить культуру спілкування між 

фахівцями. Дотримуємося думки Б. Рассела, що слово 

повинно означати те, що може бути пізнане, а для цього 

повинна бути будь-яка розпізнавальна якість14. Для сту-

дентів-медиків, і не тільки в даному випадку, такою роз-

пізнавальною якістю якраз і є слово larynx, laryngos m, а 

вірніше його основа laryng-. 

Безумовно, нам, як класикам, з одного боку імпо-

нує пропозиція доц. Цісика А.З. щодо введення в процес 

навчання 36-годинного курсу “Елементи грецької мови 

в латинській медичній і фармацевтичній термінології”15. 
Однак, враховуючи нинішню загальну тенденцію до 

скорочення кількості аудиторних занять з усіх навчаль-

них дисциплін, думається про нереальність впроваджен-

ня цієї інновації найближчим часом. Окрім того, не слід 

забувати, що йдеться про латину для студентів-медиків, 

тобто, термінологічну спрямованість навчання, а не для 

студентів філологічних факультетів, де більше уваги 

приділяється саме лінгвістичному аспекту навчання. 

Отже, проаналізувавши дослідження проблеми 

орфоепічної грамотності в царині латинської медичної 

термінології, та на основі власних спостережень насмі-

лимося зробити висновок, що, враховуючи зростання 

тенденції до спрощення латинської орфографії та орфо-

епії в медичній термінології, усі похідні ад’єктиви з су-
фіксом -eus, -ea, -eum варто наголошувати відповідно до 

чинних в латинській мові правил акцентуації.  

 
Smolska L., Synytsia V., Svitlychna Ye., Myronyk O. On 
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endings -eus, -ea, -eum. The purpose of the article: to study the 

existing disagreements in the accentuation of the Latin adjectives 

with the final endings -eus, -ea, -eum on the material of the Latin 
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comparative and the method of generalization of investigated facts. 
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as the necessity to arise the linguistic culture of professionals. 
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Russian]. 



51                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Smolska L., Synytsia V., Svitlychna Ye., Myronyk O. On the question of the accentuation of Latin adjectives... 
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Conclusions. After analyzing 19 sources concerning empha-

sis in adjectives with the endings -eus, -ea, -eum, the authors’ posi-

tion the view of the need to comply with the rules of the Latin lan-

guage grammar to define long/short vowels in the second syllable 

from the end of the syllable to form a linguistic culture. 
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Коваль Р. С., Тиравська О. И. Анализ толкований терминов для передачи смысла понятия ”реабилитация” 

во французском и украинском языках. В статье проанализированы трактовки терминов ”médecine” (f) physique et de 

réadaptation” / ”MPR”, ”physiothérapie” (f), ”réadaptation” (f), ”rééducation” (f), ”réhabilitation” (f), ”réinsertion” (f), 

”реабилитация”, ”физиотерапия”, ”физическая и реабилитационная медицина” / ”ФРМ”. Актуальность обусловлена 

необходимостью составления французско-украинского словаря терминологии реабилитации. Основные методы иссле-

дования – описательный, сопоставительный, классификации. Научная новизна заключается в том, что впервые прово-

дится анализ дефиниций терминов, касающихся понятия ”реабилитация” во французском и украинском языках. Резуль-

таты работы свидетельствуют о том, что среди специалистов отрасли и лингвистов продолжаются дискуссии относите-

льно содержания терминов, используемых для передачи понятия ”реабилитация”. 

Ключевые слова: реабилитация, физическая и реабилитационная медицина, терминология, французский язык, 

украинский язык. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Термін ”реабілітація” має широке змістове 

розуміння і вживається в усіх сферах діяльності людини 

– політичній, юридичній, розумовій, спортивній та ін-
ших. У медицині це процес відновлення здоров'я, праце-

здатності, особистості й соціального статусу хворих та 

інвалідів. Вперше його визначення сформулював Франц 

Йозеф Ріттер фон Бус 1903 року у книзі ”Система зага-

льного догляду за бідними”. Термін утворено від латин-

ського дієслова ”rehabilitāre”, що складається з префікса 

”re” / ”знову” і дієслова ”habilitāre” / ”залишатися при 

чомусь”, ”постійно займатися чимось” або ”habilitas” / 

”здатність” – ”відновлення здатності”. У перекладі з 

латинської означає ”відновлення”. У медицину запози-

чений з юриспруденції. Комітет експертів з реабілітації 
ВООЗ (1963) наголосив, що ”реабілітація” – це процес, 

”метою якого є запобігання інвалідності під час лікуван-

ня захворювання і допомога хворому у досягненні мак-

симальної фізичної, психічної, професійної, соціальної 

та економічної повноцінності, на яку він буде здатний в 

межах існуючого захворювання”. Термін ”реабілітація” 

доречний у тих випадках, коли об'єктом впливу є тяжко 

хворі особи й інваліди, а досягнутий ефект передбачає 

відновлення (повне чи часткове, з використанням сил та 

засобів медичної реабілітації прямо чи опосередковано) 

всіх трьох компонентів реабілітації (медичного, профе-

сійного та соціального), для чого потрібні зусилля спе-
ціалістів різного профілю, які формують міждисциплі-

нарну бригаду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тракту-

вання французьких термінів ”médecine (f) physique et de 

réadaptation” / ”MPR”, ”physiothérapie” (f), 

”réadaptation” (f), ”rééducation” (f), ”réhabilitation” (f), 

”réinsertion” (f) розглянуто у наступних працях: 

”Réadaptation: du bon usage des concepts en MPR”  

(J.-P. Devailly, L. Losse; 2011); ”La réadaptation concept 

éthique et novateur pour la santé dans la droite ligne des 

grands fondateurs: Rusk et Grossiord” (Claude Hamonet; 
2011); ”Aux origines de la réadaptation” (Claude Hamonet, 

Marie de Jouvencel, Joanna Tronina-Petit; 2005); ”Une spé-

cialité “allround” à l'épicentre de la réadaptation global-

e” (Inès Kramers-de Quervain, Otto Knüsel; 2012); 

”Réadaptation: l'usage des mots en Belgique” (T. Lejeune; 

2011); ”L'usage du terme “réadaptation”: une perspective 

québécoise” (B. Swaine; 2011); ”Les mots de “rééducation”, 

1  Mukhin V. M. Fizychna reabilitatsiia: pidruchnyk [A textbook of physical rehabilitation], Kyїv, Olimpiiska literatura, 2009, 448 p. [in 

Ukrainian]. 
2 Mukhin V. M. Fizychna reabilitatsiia: pidruchnyk [A textbook of physical rehabilitation], Kyїv, Olimpiiska literatura, 2009, 448 p. [in 

Ukrainian]. 
3 Melnychuk O. S., Bilodid I. K., Kolomiiets V. T., Tkachenko O. B., ed. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy: v 7 t. [Etymological 

dictionary of Ukrainian language in 7 volumes], Kyїv, Naukova dumka, Vol. 5, 2006, 705 p. [in Ukrainian]. 
4 Panchenko O. A., Myntser O. P. Prymenenie informatsyonnykh tekhnolohyi v sovremennoi reabylytolohyy [Use of information technolo-

gies in modern readaptology], Kyїv, KVYTs, 2013, 136 p. [in Ukrainian]. 
5 Mukhin V. M. Fizychna reabilitatsiia: pidruchnyk [A text book of physical rehabilitation], Kyїv, Olimpiiska literatura, 2009, 448 p. [in 

Ukrainian]. 
6 Malakhov V. O., Koshelieva H. M, Rodin V. O. ”Fizychna ta reabilitatsiina medytsyna v Ukraini: problemy ta perspektyvy” [Physical 

and rehabilitation medicine in Ukraine: problems and prospects], Problemy bezperervnoi medychnoi osvity ta nauky [Problems of continu-

ous medical formation and science], 2016, N 1 , P. 6–12 [in Ukrainian]. 
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de “réadaptation” ont-ils encore leur place en MPR?” (Jean-

Michel Wirotius; 2011); ”Réadaptation ou réhabilitation: il 

faut choisir?” (A. Yelnik; 2011); у галузевих словниках: 

”Dictionnaire de kinésithérapie et réadaptation” (Michel 

Dufour, Michel Gedda; 2007) та ”Dictionnaire du 
handicap” (Gérard Zribi, Dominique Poupée-Fontaine; 201-

1); у магістерській роботі ”Dynamique de constitution 

d'une spécialité médicale fragile: La médecine de rééducati-

on et réadaptation fonctionnelles en France entre médecine 

et politique” (Marie-Odile Frattini; 2008), а також у дисер-

тації ”Place de la médecine physique et de réadaptation 

dans le soutien santé des forces armées: historique, état des 

lieux et perspectives» (Julia Facione-Roger; 2010). Україн-

ський науковець А. М. Герцик у статтях ”Трактування 

ключових термінів в освітньо-професійній галузі фізич-

ної реабілітації” (2003), ”До питання тлумачення термі-
нів ”фізична реабілітація” та ”фахівець з фізичної реабі-

літації” (2010) і ”Фахівець з фізичної реабілітації, чи 

фізичний терапевт: національне та міжнародне тлума-

чення назв професій” (2010) зосередив увагу на визна-

ченні термінів ”реабілітація” та ”фізична терапія”. 

Отже, мета роботи – проаналізувати та системати-

зувати тлумачення термінів, що використовуються для 

передачі поняття ”реабілітація” у французькій та україн-

ській мовах. Актуальність наукової розвідки зумовлена 

необхідністю зіставного аналізу термінологій різних 

галузей знань та укладання перекладного словника. У 
дослідженні використані такі наукові методи: описо-

вий, зіставний, класифікації. Наукова новизна роботи 

полягає у тому, що вперше проводиться аналіз дефініцій 

термінів, які у зазначених мовах передають поняття 

”реабілітація”. 

Виклад основного матеріалу. Передусім зазначи-

мо, що з поняттям ”реабілітація” тісно пов'язаний тер-

мін ”абілітація” – комплекс психофізіологічних, фізіоло-

гічних, біологічних, психологічних засобів, спрямова-

них на відновлення фізіологічних функцій або недороз-

винутих здібностей людини шляхом компенсаторного 
лікування і соціально-психологічних заходів, необхід-

них для створення можливостей формування, розвитку 

та реалізації особистості, забезпечення функціональної 

свободи дій, покращення фізичних та психічних якостей 

та адаптації до життєдіяльності. Тобто, реабілітація – це 

відновлення втрачених функцій, абілітація – розробка 

функцій, яких у людини ніколи не було7. 

Отож, проведемо аналіз тлумачень термінів, що 

використовуються для передачі поняття ”реабілітація” у 

французькій та українській мовах. Claude Hamonet, 

Marie de Jouvencel та Joanna Tronina-Petitу статті ”Aux 
origines de la réadaptation” (2005) вказують на те, що у 

французькій мові термін ”réadaptation” (f) / 

”реабілітація” вперше з'явився у словнику ”Le Nouveau 

Petit Robert” у 1897 році, а дієслово ”réadapter” / 

”проводити реабілітацію” – у 1899 році. Електронний 

словник ”Le Petit Robert de la langue française 2012” по-

дає інформацію, що у 1933 році зафіксовано словоспо-

лучення ”réadaptation (f) fonctionnelle” / ”функціональна 

реабілітація” – ”réduction des séquelles d'un accident, 

d'une opération (massages, électrothérapie, kinésithérapie, 

etc.), afin de réadapter à une vie normale, spécialement à 

une activité professionnelle” / ”зменшення наслідків від 

нещасного випадку, маніпуляцій (масажі, електротера-
пія, кінезітерапія тощо) з метою повернення до норма-

льного життя, особливо до професійної діяльності”. У 

”Dictionnaire du handicap” (2011) трактування 

”réadaptation” (f) відповідає тлумаченню ВООЗ: 

”processus complexe qui a pour but de rétablir la valeur 

sociale de l'individu” / ”складний процес, який має на 

меті відновити суспільну значимість окремої людини”, 

при цьому уточнено: ”de manière plus générale, il s'agit 

d'assurer le passage d'une prise en charge médicale à l'aide 

et l'accompagnement pour une vie sociale la mieux adaptée 

et la plus normale possible” / ”загалом, мова йде про за-
безпечення переходу від медичного догляду до допомо-

ги і супроводу у суспільному житті, які максимально 

пристосовані до потреб”. У ”Dictionnaire de 

kinésithérapie et réadaptation” (2007) термін 

”réadaptation” (f) тлумачать як ”réduction des séquelles 

fonctionnelles d'un accident de santé (suites opératoires, 

traumatisme, pathologies diverses) dans le but de restaurer 

les meilleures conditions de vie et, si possible, à réinsérer le 

sujet dans sa vie socio-professionnelle” / ”зменшення фун-

кціональних наслідків від проблем зі здоров'ям 

(результати операції, травми, різні патології) для віднов-
лення найкращих умов життя і за можливості повернен-

ня людини до суспільного та професійного життя”. Ба-

чимо, що основна увага зосереджена на максимальному 

відновленні втрачених функцій та поверненні до норма-

льного суспільного і професійного життя в рамках мож-

ливого. Вальчук Є. А. стверджує, що у французькомов-

них країнах надають перевагу вживанню терміна 

”réadaptation” (f) – пристосування хворого до трудової 

діяльності8.  

”Реадаптація” – це залучення до праці хворих з час-

тковою втратою професійних навичок9. Inès Kramers-de 
Quervain та Otto Knüsel зазначають, що ”la réadaptation 

est l'engagement coordonné de mesures médicales, de soins, 

sociales, professionnelles, techniques et pédagogiques visant 

à améliorer les capacités fonctionnelles des patients et à 

permettre à ces derniers des activités aussi autonomes que 

possible et la participation à l'ensemble des activités de la 

vie quotidienne dans la mesure de leurs moyens», тобто 

”реабілітація – це скоординована сукупність медичних, 

лікувальних, соціальних, професійних, технічних, педа-

гогічних засобів, що мають на меті покращити функціо-

нальні можливості пацієнтів і дозволити їм максималь-
ну самостійну активність та участь у повсякденному 

житті”10.  

За даними французького Web-порталу ”Centre 

National de Ressources Textuelles et Lexicales”, термін 

”rééducation” (f) / ”відновлення (втрачених функцій)” у 

значенні ”action de rétablir l'usage normal d'une fonction, 

d'un membre ou d'un organe” / ”дія, спрямована на віднов-

лення нормального функціонування кінцівки чи інших 

7 Panchenko O. A., Myntser O. P. Prymenenie informatsyonnykh tekhnolohyi v sovremennoi reabylytolohyy [Use of information technolo-

gies in modern readaptology], Kyїv, KVYTs, 2013, 136 p. [in Ukrainian]. 
8 Valchuk E. A. ”Rol i mesto medytsynskoi reabylytatsyy v systeme medyko-sanytarnoi pomoshchy” [Role and place of medical rehabili-

tation in system of medical and sanitary aid], Voprosy orhanyzacyy i informatyzacyy zdravookhraneniia [Questions of organization and 

informatisation in public health care service], 1995, N 1, P. 3–22 [in Ukrainian]. 
9 Merzlikina O. A., Huzii O. V. Tlumachnyi slovnyk terminiv i slovospoluchen fizychnoi reabilitatsii [Dictionary of terms and phrases in 

physical rehabilitation], Lviv, vyd. LNU im. I. Franka, 2002, 48 p. [in Ukrainian]. 
10 Kramers-de Quervain Inès. Une spécialité ”allround” à l'épicentre de la réadaptation globale [Speciality ”allround” in the epicentre of 

global readaptation], Inès Kramers-de Quervain, Otto Knüsel, Forum Med Suisse, 2012, N 12 (1–2). P. 20–21. 
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органів” зафіксовано 1900 року. У 1915 році виникає 

словосполучення ”rééducation (f) professionnelle” / 

”професійна перепідготовка (інвалідів)”, у 1956 фіксує-

мо словосполучення ”rééducation (f) motrice” / 

”відновлення рухової функції”. За даними цього пор-
талу, термін ”réinsertion” (f) / ”включення в суспільне та 

професійне життя” зафіксовано того ж року у значенні 

”ensemble des mesures médico-sociales visant à favoriser le 

retour dans la société” / ”сукупність медичних та соціаль-

них засобів, спрямованих на сприяння поверненню у 

суспільство”. Термін ”réhabilitation” (f) електронний 

словник ”Le Petit Robert de la langue française 2012” тра-

ктує як ”fait de rétablir dans une situation juridique 

antérieure, en relevant de déchéances, d'incapacités” – 

”факт повернення до попередньої юридичної ситуації, 

усунувши втрату прав, недієздатність”. Існує також тер-
мін ”récupération” (f), тлумачення якого знаходимо у 

”Dictionnaire de kinésithérapie et réadaptation” (2007): 

”processus de retour à l'état antérieur de l'organisme après 

l'effort” – ”процес повернення до попереднього стану 

організму після певного навантаження”. 

Термін ”фізіотерапія” за змістом охоплює розділ 

медицини, який вивчає фізико-хімічні властивості та 

біологічний вплив природних та штучних 

(преформованих) чинників, обґрунтовує і пропонує ме-

тоди їх застосування для лікування хворих та профілак-

тики різних захворювань11. Термін ”physiothérapie” (f) 
електронний словник ”Le Petit Robert de la langue 

française 2012” трактує як ”thérapeutique qui utilise les 

agents naturels: air, eau, lumière, électrothérapie, 

massages” / ”терапію, яка використовує природні факто-

ри: повітря, воду, світло, електротерапію, масаж”. Іден-

тичне тлумачення знаходимо у ”Dictionnaire de 

kinésithérapie et réadaptation” (2007): ”utilisation 

thérapeutique des agents physiques naturels tels que la 

chaleur, le froid, l'électricité, les ondes magnétiques, la 

lumière, les produits naturels (boue, pommade, paraffine, 

etc.)” / ”використання з терапевтичною метою фізичних 
природних факторів, як-от: тепло, холод, електрика, 

магнітні хвилі, світло, природних продуктів (грязь, мазь, 

парафін тощо)”. 

Термін ”médecine (f) physique” за визначенням 

”Dictionnaire de kinésithérapie et réadaptation” (2007) 

означає ”spécialité médicale, notamment créée en France, 

pour diriger des services de rééducation et réadaptation 

fonctionnelles. Elle est définie par le type de soins choisis, 

en l'occurrence des moyens physiques, et non par l'abord 

d'une branche de la médecine” – ”медична спеціальність, 

створена саме у Франції, щоб керувати послугами з реа-
білітації та функціональної реадаптації. Вона визнача-

ється типом обраного медичного обслуговування, зокре-

ма фізичних засобів, а не підходом як до медичної галу-

зі”. Врешті, словосполучення ”médecine (m) physique et 

de réadaptation” / ”MPR” – ”фізична та реабілітаційна 

медицина” / ”ФРМ” – офіційна назва дисципліни у 

Франції з 1995 року, з тих пір змінено колишню назву 

”rééducation (f) et réadaptation (f) fonctionnelles” / 

”RRF” (спеціальність створено у 1973 році)12 13,.  

Сьогодні в Україні починають активно використо-
вувати термін ”фізична та реабілітаційна медицина”, 

який пояснюють як ”первинну лікарську медичну спеці-

альність, яка відповідає за запобігання, діагностику, 

лікування та реабілітацію осіб усіх вікових груп за ста-

ном здоров'я та супутніми станами, що призводять до 

обмежень життєдіяльності та стосуються порушень й 

обмежень активності для забезпечення фізичного та 

когнітивного функціонування (включаючи поведінку), 

участі (включаючи якість життя) та модифікації особис-

тісних факторів та факторів навколишнього середови-

ща”14. Синонімом до ”rééducation (f) et réadaptation (f) 
fonctionnelles” / ”RRF”, у словнику ”Dictionnaire de 

kinésithérapie et réadaptation” (2007) виступає термін 

”réhabilitation (f) fonctionnelle”. У тому ж словнику пода-

но такі визначення ”rééducation (f) et réadaptation (f) 

fonctionnelles” / ”RRF”: 1) médecine – ”dénomination de la 

discipline médicale française de médecine physique et de 

réadaptation” / у медицині – ”найменування французької 

медичної дисципліни – фізична та реабілітаційна меди-

цина”; 2) kinésithérapie – ”programme particulièrement 

orienté vers l'entraînement des grandes fonctions, tant sur le 

plan personnel (indépendance) que socio-professionnel” / у 
кінезітерапії – ”програма, особливо орієнтована на тре-

нування великих функцій, як у особистісному плані 

(незалежність), так і у соціо-професійному”. У 

”Dictionnaire du handicap” (2011) знаходимо тлумачення 

словосполучення ”rééducation (f) fonctionnelle” або ж 

”médecine (f) de rééducation fonctionnelle” [médecine (f) 

physique et de rééducation (f) fonctionnelle]: ”discipline 

médicale qui s'inscrit en complément des différents modes 

de prises en charge susceptibles d'être offerts aux malades 

souffrant d'affections invalidantes. Mettant en œuvre des 

techniques diversifiées, elle aborde l'individu dans sa 
globalité et a pour objectif de lui permettre un retour à une 

activité professionnelle, sportive et de vie quotidienne” – 

”медична дисципліна, яка є допоміжною до різних спо-

собів втручань, що можуть бути запропоновані хворим, 

котрі страждають на ураження, що призводять до втрати 

працездатності. Використовуючи різноманітні техніки, 

людиною займаються комплексно для того, щоб повер-

нути її до професійної, спортивної та повсякденної дія-

льності”. 

Julia Facione-Roger вказує на біполярне походження 

(origines bipolaires) спеціальності ”médecine (f) physique 
et de réadaptation”. ”MPR” має на меті ”coordonner et 

d'assurer la mise en application de toutes les mesures visant 

à prévenir ou à réduire au minimum inévitable les conséque-

nces fonctionnelles, physiques, psychiques, sociales et éco-

nomiques des déficiences ou incapacités. Elle comporte la 

11  Fedoriv Ya. Osnovy fizioterapii [Bases of physiotherapy], Lviv, Vydavnychyi dim ”NAUTILUS”, 2004, 447 p. [in Ukrainian]. 
12 Frattini Marie-Odile. Dynamique de constitution d'une spécialité médicale fragile: La médecine de rééducation et réadaptation fonction-

nelles en France entre médecine et politique [Dynamics of evolution of medical fragile speciality: medical rehabilitation and functional 

readaptation in France between medicine and politics], Marie-Odile Frattini, Mémoire de Master. Deuxième année. Santé, Population, 

Politiques sociales, 2008, 124 p.  
13 Facione-Roger Julia. Place de la médecine physique et de réadaptation dans le soutien santé des forces armées: historique, état des lieux 

et perspectives [Place of physical and medical rehabilitation in support of health of armed forces: history, state and prospects], Julia 

Facione-Roger, Thèse pour obtenir le grade de docteur en médecine. Nancy, Université Henri Poincaré, 2010, 123 p. 
14 Vladymyrov A. A. ”Nova likarska spetsialnist v Ukraini – likar fizychnoi i reabilitatsiinoi medytsyny” [A new Medical Specialty in 

Ukraine – Physical and Rehabilitation Medicine Physician], Ukrainskyi zhurnal fizychnoii reabilitatsiinoi medytsyny [Ukrainian Journal 

of physical and rehabilitation medicine]. Issue 1 (01), 2017, P. 11–20 [in Ukrainian]. 
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mise en œuvre méthodique des actions nécessaires à la réali-

sation de ces objectifs, depuis le début de l'affection, jusqu'à 

la réinsertion du patient dans son milieu ambiant et dans la 

société” – ”координувати і забезпечувати застосування 

усіх заходів, щоб попередити або зменшити до мініма-
льно можливого функціональні, фізичні, психічні, соціа-

льні та економічні наслідки вад та недієздатності. Вона 

включає методичне використання необхідних дій для 

реалізації цих цілей, від початку ураження аж до повер-

нення пацієнта до навколишнього середовища та у сус-

пільство”. Julia Facione-Roger подає трактування термі-

нів ”médecine (f) physique” та ”réadaptation” (f): 1) 

”médecine (f) physique” fait référence aux moyens 

d'évaluation et thérapeutiques utilisés principalement en 

MPR, n'utilisant ni médicament, ni intervention chirurgicale, 

mais des techniques manuelles et instrumentales – зверта-
ється до методів оцінки та лікування, що в основному 

застосовуються у ФРМ, не використовуючи ані лікарсь-

кі засоби, ані хірургічне втручання, а ручні та інструме-

нтальні техніки; 2) ”réadaptation” (f) regroupe l'ensemble 

des moyens médicaux, psychologiques, sociaux qui permet-

tent à une personne en situation de handicap, ou menacée de 

l'être, du fait d'une ou plusieurs limitations fonctionnelles de 

mener une existence aussi autonome que possible – об'єд-

нує сукупність медичних, психологічних, соціальних 

засобів, що дозволяють особі з інвалідністю, або такій, 

якій це загрожує, у результаті одного або багатьох фун-
кціональних обмежень, існувати настільки автономно, 

наскільки можливо. Julia Facione-Roger також тлумачить 

терміни: ”réadaptation (f) médicale” – ”les moyens de la 

médecine physique mis en œuvre par le médecin rééducate-

ur grâce à l'action des différents thérapeutes, mais également 

à l'intervention d'autres disciplines (psychiatrie, chirurgie,

…) que le médecin rééducateur se devra de coordonner” – 

”засоби фізичної терапії, які проводяться лікарем-

реабілітологом завдяки діям інших лікарів та втручання 

інших дисциплін (психіатрія, хірургія,…), які лікар-

реабілітолог зобов'язаний координувати”; та 
”réadaptation (f) sociale et professionnelle” – ”fait appel à 

différents intervenants parmi lesquels les travailleurs sociau-

x, pour permettre le maintien ou la reprise des activités de la 

vie quotidienne” – ”звертається до різних працівників, 

зокрема соціальних, щоб надати підтримку або допомо-

гти у відновленні дієздатності у щоденному житті”. 

У 2011 році в журналі ”Annals of Physical and 

Rehabilitation Medicine” опубліковано матеріали щодо 

правильного трактування та використання перелічених 

термінів у французькій мові. Коротко зупинимося на 

основних положеннях. B. Swaine вказує на те, що у Кве-
беці (Канада) терміни ” réadaptation” (f), 

”réhabilitation” (f), ”rééducation” (f) можуть вважатися 

синонімами. Термін ”rééducation” (f) використовується 

рідко, перевагу віддають терміну ”réadapation” (f), який 

має ширше значення. Jean-Michel Wirotius наголошує на 

тому, що термін ”réadaptation” (f) стосується сприятли-

вого соціального майбутнього (devenir social optimisé) 

людини, коли щось перервало ритм звичного життя, а не 

професійної практики, тобто ”réadaptation” (f) не може 

передати суть поняття ”médecine (f) physique et de 

réadaptation”. Він пише, що у США вживають англійсь-
кий термін ”rehabilitation”. На думку J.-P. Devailly та L. 

Losse, концептуальний поняттєвий зміст термінів 

”rééducation” (f) та ”réadaptation” (f) характеризується 

семантичною хронічною нестабільністю (instabilité sém-

antique chronique). З'являються два розуміння поняття у 

медицині: перше розрізняє ”rééducation (f) fonctionnelle”, 

що має на меті відновити тимчасово втрачені функції, та 

”réadaptation (f) fonctionnelle”, що має на меті, за необ-

хідності, замінити їх іншими функціями. A. Yelnik за-

значає, що термін ”réadaptation” (f) використовується і у 
значенні ”réadaptation (f) fonctionnelle”, і в ширшому 

розумінні. У класичній трилогії 3R (rééducation–

réadaptation–réinsertion), ”rééducation (f) fonctionnelle” 

позначає засоби для відновлення (récupération) функції. 

Термін ”réadaptation (f) fonctionnelle” трактується як 

”засоби пристосування до нової ситуації, коли поперед-

ня функція явно погіршилась і повинна бути замінена 

іншим підходом: користуватися лівою рукою у випадку 

паралічу правої”. Термін ”réinsertion” (f) позначає реабі-

літацію індивіда (réadaptation de l'individu) у соціальній 

та сімейній сферах у своєму середовищі. Але ж термін 
”réadaptation” (f) також часто розуміють у ширшому 

значенні. Він включає ”rééducation” (f) та 

”réadaptation” (f), або у значенні, обмеженому до функ-

ції, тобто як додаток до терміна ”réinsertion” (f), або у 

медико-соціальному аспекті, а сам термін 

”réinsertion” (f) все рідше використовується. Термін 

”réadaptation” (f) набуває тут значення терміну 

”rehabilitation” в англійській мові, якого, власне, немає у 

французькій, де він позначає лише з юридичної точки 

зору, дію щодо відновлення когось до свого першого 

стану, у своїх правах. Автор ставить запитання – підтри-
мати використання 3R, прийняти термін ”rehabilitation”, 

описавши його нове медичне значення, чи визнати гло-

бальне значення терміна ”réadaptation” (f). При цьому 

A. Yelnik додає, що ж робити з визначенням 

”fonctionnel”? Зазначимо, що існує поняття ”reclassement 

(m) professionnel”, яке у ”Dictionnaire de kinésithérapie et 

réadaptation” (2007) трактують як ”procédure de 

réintégration d'un individu en activité professionnelle à la 

suite d'une réorientation due à une incapacité médicale de 

reprendre son activité antérieure” / ”процедура реінтегра-

ції особи у професійну діяльність як наслідок переорієн-
тації через недієздатність з медичних причин до віднов-

лення свого попереднього виду діяльності”. Claude 

Hamonet пише, що термін ”réadaptation” (f) зароджуєть-

ся після Першої світової війни. Засновники ”médecine (f) 

physique et de réadaptation” (Howard Rusk у Нью-Йорку, 

США та André Grossiord у Garches, Франція) прийняли 

термін, щоб назвати медико-соціальну спеціальність. 

Він наголошує, що терміни ”réhabilitation” (f) та 

”réadaptation” (f) – це ”faux amis”, тобто ”фальшиві дру-

зі”. André Grossiord у 1968 році говорив, що значення 

”réadaptation” (f) видається ширшим, хоча насправді цих 
двох термінів достатньо, при тому можемо залишити 

”réhabilitation” (f) юридичній галузі. Однак додав, що 

варто зберегти саме термін ”réadaptation” (f). T. Lejeune 

розглядає ситуацію з терміном ”réadaptation” (f) у Бель-

гії. Офіційно існує та використовується термін 

”médecine (f) physique et de réadaptation”, який називає 

спеціальність. Однак, її діяльність описують за допомо-

гою багатьох термінів: ”réadaptation” (f), 

”rééducation” (f), ”revalidation” (f), ”physiothérapie” (f), 

”rééducation (f) fonctionnelle”. Немає консенсусу ані що-

до значення цих термінів, ні їхнього використання. 

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Результати роботи свідчать про те, що серед 

фахівців галузі та лінгвістів тривають дискусії й відбу-

ваються спроби уніфікації змісту термінів, що викорис-

товуються для передачі поняття ”реабілітація”. Стосов-
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но найменування спеціальності, у французькій мові про-

тягом тривалого часу використовують термінологічне 

словосполучення ”médecine (f) physique et de 

réadaptation” / ”MPR”, в українській віднедавна активно 

впроваджують словосполучення ”фізична та реабіліта-
ційна медицина” / ”ФРМ”. Їхні визначення в обох мовах 

співпадають. Відносно передачі суті поняття 

”реабілітація”, то у французькій мові вживають здебіль-

шого терміни ”réadaptation” (f) та ”rééducation” (f) у зна-

ченні ”відновлення втрачених функцій”, термін 

”réhabilitation” (f) стосується передусім юридичної галу-

зі. В українській мові використовують, власне, термін 

”реабілітація”. Перспективи подальших досліджень сто-

суватимуться аналізу синонімії у термінології реабіліта-

ції французької та української мов. 

 
Koval Rostyslav, Tyravska Oksana. Analysis of interpre-

tations of terms which are used to convey the essence of the 

concept of ”rehabilitation” in French and Ukrainian. The article 

analyzes the interpretation of French terms ”médecine (f) physique 

et de réadaptation” / ”MPR”, ”physiothérapie” (f), 

”réadaptation” (f), ”rééducation” (f), ”réhabilitation” (f), 

”réinsertion” (f) and Ukrainian terms ”реабілітація”, 

”фізіотерапія”, ”фізична та реабілітаційна медицина” / ”ФРМ”. 

Topicality of the study is due to the fact that the scientific commu-

nication between relevant specialists, the translation of a wide ran-

ge of information in this area, and, after all, the communication 

between disabled person and physical therapist, whereas one of 

them is Ukrainian, and the other is French, require a translated 

dictionary. The main research methods were descriptive, compa-

rable and the method of classification. The scientific novelty lies 

in the fact that a comparative analysis of the definitions, referring 

to the concept of ”rehabilitation” in the French and Ukrainian lan-

guages, is conducted for the first time. The committee of rehabilita-

tion experts of the WHO emphasized that ”rehabilitation is the 

process which aims to prevent disability in the treatment of the 

disease and to help a patient achieve the maximum physical, men-

tal, professional, social and economic ability within the existing 

disease”. The term ”rehabilitation” is relevant in cases where the 

subjects of exposure are severely ill persons and persons with a 

disability, and the effect achieved involves the recovery (full or 

partial, using means of medical rehabilitation directly or indirectly) 

of all three rehabilitation components (medical, professional and 

social), and requires the efforts of specialists of different profiles, 

forming the interdisciplinary team. The results of the research 

show that there are ongoing discussions and attempts to unify the 

content of the terms, used to convey the essence of the concept of 

”rehabilitation” among industry professionals and linguists. With 

regards to the title of this specialty, the French language uses a 

phrase ”médecine (f) physique et de réadaptation” / ”MPR”, and in 

Ukraine, the term ”фізична та реабілітаційна медицина” / 

”ФРМ” has been actively introduced recently. What concerns the 

essence of the concept of ”rehabilitation”, the French most often 

use the terms ”réadaptation” (f) and ”rééducation” (f) in the sense 

of ”restoring lost functions”, meanwhile the term 

”réhabilitation” (f) relates, primarily, to the legal field. In the 

Ukrainian language, in fact, the term ”реабілітація” is used.  

Key words: rehabilitation, physical and rehabilitation medi-

cine, terminology, French, Ukrainian. 
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Надежда Бабух, Инна Георгицэ. Средства и методы формирования личности студента на занятиях украин-

ской литературы. В статье рассмотрены средства и методы формирования личности будущего выпускника высшего 

учебного заведения профессионального образования в контексте развития ключевых компетенций. В работе использо-

ваны следующие научные методы: описательный, наблюдение, классификации. Актуальность исследования обусло-

влена необходимостью детального изучения средств и методов формирования личности студента на занятиях украинс-

кой литературы. Научная новизна. Впервые проанализированы актуальность и разнообразие использования средств и 

методов формирования личности студента на занятиях украинской литературы с точки зрения формирования ключе-

вых компетенций. Выводы. Определено содержание ключевых компетенций и их путей реализации посредством испо-

льзования различных средств и методов становления личности на занятиях украинской литературы. 

Ключевые слова: средства, методы формирования личност, ключевые компетенции, украинская литература. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливи-

ми науковими завданнями. Література як навчальний 

предмет є важливим засобом впливу на формування 

особистості студента.  

Так, відомий педагог В. Сухомлинський підкреслю-
вав, що “школа стає справжнім вогнищем культури ли-

ше тоді, коли в ній панує чотири культи: культ Батьків-

щини, культ Людини, культ Книги, культ Рідного Сло-

ва”1. А І. Багряний стверджував: “Література покликана 

виховувати і гартувати людей, окрилювати їх, озброю-

вати в ім’я творчого життя, боротьби і цвітіння”2. Для 

виховання засобами мистецтва слова вивчення особистості 

письменника є необхідним. “Література в нашу епоху, в наш 

час… це є справа нації, речником якої має бути письменник 

чи поет”3, – таку думку висловив І. Багряний на сторінках 

збірника МУРу  у 1946 р., ці слова залишаються актуальни-
ми і сьогодні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання проблеми. Про важливу 

роль літератури як засобу формування особистості зга-

дували  Я.  Коменський,  К.  Ушинський,  О.  Потебня, 

І. Франко, І. Огієнко, Леся Українка, В. Сухомлинський 

та ін. Проблеми виховання та розвитку особистості че-

рез  літературну  освіту  проаналізовано  у  працях 

М. Бахтіна, Т. Завгородньої, Є. Пасічника, Н. Приймас, 

Б. Степанишина, П. Флоренського, П. Хропка. Питання 

взаємозв’язку  емоційно-чуттєвої  сфери  і  сприймання 
художнього твору досліджували Б. Ананьєв, В. Асмус, 

Н. Волошина, І. Зязюн, Н. Миропольська, Л. Проців та 

інші вчені. 

Мета дослідження – окреслити засоби та методи 

формування особистості студента на заняттях українсь-

кої літератури;  розкрити роль літературної освіти для 

формування ключових компетенцій майбутнього випус-

кника вищого навчального закладу професійної освіти. 

Актуальність  дослідження  зумовлена  необхідністю 

детального вивчення  засобів  та  методів  формування 

особистості студента на заняттях української літерату-
ри. У дослідженні використані такі наукові методи: 

описовий, спостереження, класифікації.  

Наукова новизна роботи полягає у тому, що впер-

ше проаналізовано  

вплив занять з української літератури на формуван-

ня ключових компетенцій студента. 

Виклад  основного  матеріалу.  Проаналізувавши 

дані дослідження, зосередимо увагу на засобах та мето-

дах формування особистості студента на заняттях украї-

нської літератури. У роботі використовуємо методи і 

прийоми навчання та виховання.  
Пряме навчання. Особливість його полягає в тому, 

що педагог чітко формулює дидактичне завдання, по-

слуговуючись  при  цьому  відповідним  зразком 

(Написання  власного  відгуку  про  відвідування 

літературно-меморіального  музею  за  зразком. 

“Послухайте, як можна розповісти про побачене...”). Під 

час виконання студентами завдань викладач спрямовує 

їхню  діяльність,  виправляє  помилки,  дає  поради  і 

вказівки. Такий тип навчання доцільний за необхідності 

дати нові знання, сформувати нові навички й уміння. 

Первинне засвоєння інформації може відбуватися через 
літературні твори, розповіді, лекції на моральні теми, 

запам'ятовування, пригадування, відтворення. 

Наприклад, технологія “занурення” передбачає 

системне, різнобічне, глибоке, тривале вивчення матері-

алу, обмеженого певною темою. Цей шлях доцільний 

для розгляду етапів розвитку рідного письменства, літе-

1 Sukhomlynskyi V.O. Sertse viddaiu ditiam [I give my heart to the children], Vybr. tv. u 5 t. Kyiv: Rad. shkola, 1977, T. 3, P. 193. 
2 Bahrianyi I. Dumky pro literaturu. Mystetskyi ukrainskyi rukh [Thoughts about literature. Аrtistic Ukrainian movement], Miunkhen: 

Karlsfeld, 1946,  Zb. 1, P. 35 [in Ukrainian]. 
3 Ibidem., P. 35. 
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ратурних напрямів (імпресіонізм), мистецьких груп та 

шкіл (Празька школа), поколінь (шістдесятники), жанру 

(сонет). Оскільки розгляду підлягає яскраве і багатог-

ранне естетичне явище, потрібно не лише проаналізува-

ти його на всіх рівнях змісту й поетики, а й встановити 
зв’язки з контекстом (літературним, історичним, мисте-

цьким), зіставити з творами зарубіжної літератури, про-

читати інтертекстуальні елементи у вивчених художніх 

творах, уважно простудіювати їх мову. У такий спосіб 

відбувається “занурення в культуру” (наприклад, у нео-

класицизм).  

Проблемне навчання. Орієнтуючись на проблемне 

навчання, педагог уникає прямого повідомлення знань і 

відповідного формулювання завдання, а створює про-

блемну ситуацію, яка вимагає від студента пошуку пра-

вильного вирішення на основі нового способу викори-
стання здобутих знань, установлення в них нових зв'яз-

ків, оволодіння новими знаннями і вміннями. Проблем-

на ситуація вирішується в процесі колективної пошуко-

вої діяльності, яка є своєрідною послідовністю думки і 

дії, спрямованих від педагога до студента, від одного 

студента до іншого (технологія “мозковий штурм”, яка 

спонукає студентів включитися в роботу, розвиває увагу 

та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати 

свої думки; евристичний метод, що націлений на відк-

риття, які студенти роблять самостійно). Завдання ви-

кладача полягає в тому, щоб, активізуючи враження від 
попередніх спостережень, уявлень про предмети і яви-

ща, зіставлень та аналізу, керувати цим складним проце-

сом, у якому кожному студентові належить провідна 

роль.  

Доцільним є використання прийому сократівської 

бесіди, порівняння, придумування, прийом “Якби…”, 

гіперболізації, аглютинації, синергетика, тощо. 

“Питання Сократа” або цілеспрямовано допомагають 

знайти правильну відповідь (виходячи з попередніх від-

повідей), або спеціально заводять у безвихідь, показую-

чи неправильність судження. Наприклад, при вивченні 
“Землі” Ольги Кобилянської спочатку можна поставити 

питання: “Як учинив би Михайло, якби батьки постави-

ли його, як Саву, в ситуацію вибору “Анна або земля”?”. 

Гіперболізація – надмірне перебільшення, до якого вда-

ються для увиразнення, акцентуації думки чи почуття. 

На уроці літератури цей прийом передбачає зосереджен-

ня уваги, виокремлення, розгляд ніби під збільшуваль-

ним склом. У такий спосіб учні можуть характеризувати 

переживання матері з поеми Тараса Шевченка 

“Наймичка”. Аглютинація – утворення нового шляхом 

поєднання різних елементів. Так, нову характеристичну 
рису героя визначають завдяки поєднанню його моти-

вів, думок, почуттів, учинків. Синергетика – явище по-

силення дії одного чинника додаванням іншого. За до-

помогою цього прийому доцільно осмислити значення 

творчості Тараса Шевченка для розвитку української 

літератури, мови, культури, нації загалом. Отже, під час 

подібного навчання студенти не приймають готові знан-

ня, а самі усвідомлюють сферу свого незнання, запов-

нюють її і розширюють водночас. 

Принцип проблемності реалізовують за допомогою 

проблемних питань – складних питань, які потребують 
дослідження і вирішення. Проблемні питання класифі-

кують на такі види (приклади наведено за новелою Ва-

силя Стефаника “Новина”) : 

1. Запитання, що передбачає пошук нової інформа-

ції. Студенти повинні звернутися до книги, прочитати 

певний матеріал, який стане джерелом їхньої відповіді. 

Наприклад: “Чи відбулася в реальності подія, описана 

письменником у “Новині”?”. Студенти можуть лише 

гіпотетично, використавши знання про історичну епоху, 

сказати, що за умов гострого соціального гніту трапля-
лося дітовбивство. Проте точну відповідь вони отрима-

ють тільки після прочитання історії написання твору, 

зокрема Стефаникового листа, у якому він переповідає 

трагічний випадок, що стався в селі Трійці. 

2. Запитання, відповідь на яке передбачає складний 

алгоритм мисленнєвої діяльності. Наприклад: “У чому 

жанрова специфіка твору “Новина”?”. Алгоритм інтеле-

ктуального пошуку буде таким: який це літературний 

рід – епос, лірика чи драма? Це велика чи мала форма 

епосу? Це жанр оповідання, новели, нарису? Який жан-

ровий підвид новели – соціальна, психологічна, побуто-
ва, авантюрна, історична, фантастична? 

3. Запитання з літературознавчого аналізу тексту, 

що потребує застосування певного теоретико-

літературного інструментарію. Наприклад: “Яким еле-

ментом сюжету є перша фраза “Новини”? Чому кульмі-

нація винесена на початок?”; “Про вбивство найчастіше 

пишуть у жанрі детективу. Якби Василь Стефаник писав 

детектив, то як би він, на вашу думку, почав твір?”. 

4. Запитання, на які можна відповісти по-різному. 

Вони ставлять студентів у ситуацію вибору. Обираючи 

саме таке, а не інакше тлумачення художнього тексту, 
студент здійснює морально-етичний вибір, формує свою 

особистість. Це виразно індивідуальний тип проблемно-

го питання. Наприклад: “Чи був Гриць Летючий христи-

янином? Чому він іде до міста? На яке покарання заслу-

говує?”. 

5. Запитання, яке потребує уваги до художньої де-

талі тексту. Студенти мають зосередитися на моменті, 

який не відіграє значної ролі в розвитку подій, проте 

при тлумаченні розкриває психологічну, філософську, 

історичну, соціальну глибину змісту. Наприклад: “Що 

за вогненний пас пік Гриця в груди? Як ви поясните 
деталь у новелі “Новина”: батько повернув Ґандзуню і 

дав їй бучечок? Чому він не пішов до міста коротким 

шляхом, через брід?” 

6. Запитання, спрямоване на пошук паралелі 

(смислової, емоційної, естетичної) до явища, розкритого 

у творі. Під час осмислення новели “Новина” студентів 

варто запитати про мотив насильницького забирання 

життя в інших творах вітчизняної і зарубіжної літера-

тур, а також соціальні, психологічні, морально-етичні 

чинники вбивства чи самогубства, зображеного в них. 

7. Запитання, які виходять за межі літератури і за-
чіпають сферу суспільного життя, особистої долі митця, 

історії нації. Наприклад: “Чи має право людина обрива-

ти життя – своє? чуже? Якщо не має, чому? Якщо має, 

за яких умов?”. Потрібно формувати світоглядну пози-

цію молоді в розв’язанні проблем пацифізму, захисту 

Батьківщини від військової навали, скасування смертної 

кари, евтаназії. 

Проблемні запитання до творів різної родової при-

роди мають свою специфіку. Так, аналізуючи ліричний 

твір, застосовують запитання, спрямовані на відтворен-

ня в уяві поетичних образів та їх переживання. Під час 
вивчення драми навчальними проблемами стають пси-

хологічні мотиви вчинків і психологічний підтекст ви-

словлювань персонажів.  

Отже, реалізація принципів діалогізму та проблем-

ності сприяє різнобічному сприйманню художнього 
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твору, самостійності його осмислення, розвитку читаць-

кої активності та комунікативності особистості. 

Непряме навчання. Здійснюють його у процесі не-

повного формулювання студентові навчального завдан-

ня, коли він конкретизує, вносить елементи творчості у 
мету та способи виконання навчального завдання. На-

приклад, використовуючи “технологію незакінчених 

речень”, що дає можливість визначити їх емоційний 

стан та очікувані ними результати. А також можна вико-

ристати біографічний метод як спосіб сприйняття, ана-

лізу та оцінки художньої літератури, при якому біогра-

фія та особистість письменника стає визначальним мо-

ментом творчості. Адже біографія служить своєрідним 

ключем до творчості письменника, з її допомогою мож-

на провести більш повний аналіз досліджуваних творів. 

“Інтерв’ю з письменником” як форма біографічного 
методу якнайкраще допомагає в цьому. 

Вдалим педагогічним методом є надання студен-

там матеріалу без формулювання конкретного завдання, 

що спонукає самостійно визначати способи його реалі-

зації. Наприклад, використовуючи “технологію незакін-

чених речень”, що дає можливість визначити їх емоцій-

ний стан та очікувані ними результати. 

При непрямому навчанні доцільно використовува-

ти схеми. У їх розробленні викладачеві прислужаться 

різні типи опорних таблиць, які він наповнить оригіна-

льним змістом та надасть їм образної цікавої форми. За 
способом оформлення опорні таблиці класифікують за 

таким типом (А.Остапенко, С.Шубін 7)4: 

1. Фрейм (англ. rame – каркас). Його будують як 

наочну основу змісту і застосовують тоді, коли матеріал 

можна поділити на блоки, у кожному з яких є близькі за 

структурою і формою, але наповнені особливим змістом 

форми. Фрейми, наприклад, можна зробити при концен-

трованому вивченні літературних напрямів, однаково 

структурувавши конститутивні ознаки кожного: зобра-

ження світу; концепція людини; завдання літератури; 

засоби поетики. 
2. Блок-схема. Вона чітко відображає структуру 

матеріалу і за відсутності хоча б одного елемента втра-

чає свою стрункість. Різновиди цього типу – “павучок”, 

“генеалогічне дерево” –  можна використовувати під час 

опрацювання теми “Роди літератури, жанровий поділ 

творів”.  

3. Таблично-матрична опора. Ефективна при опра-

цюванні нового матеріалу, коли викладач подає опору в 

незавершеному вигляді. Так, у процесі розгляду в ауди-

торії засобів образотворення частину матеріалу відобра-

жають у таблиці, яку пропонують студентам, а решту 
(наприклад, психологічну характеристику персонажа) 

вони мають доповнити самостійно. Таблично-матричну 

опору, розроблену викладачем, переносять на дошку чи 

роздають кожному студентові – студенти мусять її заве-

ршити упродовж лекції або в процесі самостійної навча-

льної діяльності, використовуючи наукову літературу.  

4. Синтетичний опорний конспект. Цей графічний 

організатор використовують для узагальнення значного 

за обсягом розділу науки, концентрованого викладу 

структурно складного матеріалу (наприклад, про вира-

жальні засоби мови; форми та елементи композиції ху-
дожнього твору; способи та засоби версифікації тощо). 

Від інших опорних схем він відрізняється наявністю 

коротких текстів – стислих пояснень, визначень, термі-

нів.  

Викладання теоретико-літературного матеріалу за 

допомогою блокових опор (концептів) передбачає такі 

форми роботи:  

- лекційне пояснення за концептом; 
- перемальовування та доповнення концепту; 

- озвучення та пояснення концепту в парах; 

- “ланцюжок” (почергове послідовне пояснення ду-

мок, закладених у блоковій опорі); 

- залік за концептом; 

- виконання вправ за зразком із використанням кон-

цепту; 

- знаходження помилок  у “деформованих” концеп-

тах; 

- самостійне складання і захист концептів. 

Концепти знадобляться і в навчанні студентів різних 
типів літературознавчого аналізу: кожний тип аналізу 

має бути не тільки обґрунтованим теоретично, а й закар-

буватися в пам’яті схематично, як певна методика, стати 

опорною схемою для регулярного використання під час 

роботи з текстом. 

Опосередковане навчання. Суть його полягає у на-

вчанні різних способів вирішення ситуацій. При цьому 

змінюється роль студента у навчальному процесі, оскі-

льки йому доводиться не тільки навчатися, але й навча-

ти інших. Студент поєднує у своїй навчальній діяльнос-

ті позиції об'єкта і суб'єкта процесу навчання. За таких 
умов викладач має бути не лише організатором процесу 

навчання, а й дослідником, що зобов'язує його постійно 

відстежувати рівень знань і потенційних можливостей 

кожного студента. Водночас він повинен створити роз-

вивальне середовище, у якому студент знаходитиме 

засоби для самостійного навчання, а також спонукати 

студентів до активної діяльності у цьому середовищі. 

Наприклад, використання випереджувальних завдань, 

методу передбачення, під час якого студент, орієнтую-

чись на фотографію письменника, його життєве кредо та 

ключові слова, створює емоційний портрет письменни-
ка; коментування висловлювань відомих особистостей 

про письменника, що допомагає  аналізувати та творчо 

осмислити становлення митця. Доцільно поєднувати 

лекцію викладача із використанням нестандартних еле-

ментів, що передбачають самостійне опрацювання мате-

ріалу. Студенти отримують випереджувальне завдання 

дослідницького характеру для двох груп студентів, які 

готують доповіді. Перша група – “біографи” отримують 

завдання здійснити літературно-мистецьку подорож 

життєвим і творчим шляхом письменника. Друга група 

– “історики”, завдання яких полягає у підготовці інфор-
мації про культурно-мистецьке і людське життя митця. 

Такі форми роботи стимулюють пізнавальну самостій-

ність, творчу активність та ініціативність студентів. Під-

готовка доповідей розвиває мислення, пробуджує інте-

рес, перетворює малоцікаве на захоплююче.  

На сучасному етапі розвитку суспільства навчальні 

та виховні методи повинні бути зорієнтовані на станов-

лення та розвиток такої особистості, яка б оптимально 

могла вирішувати складні проблеми, успішно досягати 

індивідуальних та суспільних цілей, керуючись при цьо-

му моральними нормами. Це питання є особливо актуа-
льним в умовах сучасного суспільства, коли пріоритети 

зміщено з духовних орієнтирів на матеріальні. 

В.О. Сухомлинський радив викладачам української 

4 Ostapenko A.A. Shubin S.I. Opory-skhemy: sklad, typolohiia, zastosuvannia. Shkilni tekhnolohii [Support circuits: composition, typol-

ogy, application. School Technology], 2000,  № 33, P. 19–32 [in Ukrainian]. 
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літератури гострити кожне слово, перетворювати вихо-

вання на мистецтво. Література дає зразки прояву як 

найкращих якостей людей, так і надає можливість поба-

чити найпотворніші прояви людських слабкостей. Ви-

кладачі української літератури, керуючись загальнолюд-
ськими цінностями, повинні допомогти студентам виб-

рати правильний шлях у житті, знайти свою власну жит-

тєву позицію5. 

Відповідно до Держстандарту, вимоги щодо обо-

в’язкових результатів навчання (рубрика “Очікувані 

результати навчально-пізнавальної діяльності студен-

тів”) визначаються з урахуванням компетентнісного 

підходу до навчання, в основу якого покладено ключові 

компетентності6. Українська література як навчальний 

предмет щонайкраще сприяє розвитку ключових компе-

тенцій майбутнього випускника вищого навчального 
закладу професійної освіти. 

Ознайомившись із формулюванням ключових ком-

петенцій медика в різних країнах (Великобританія, 

США, Канада, Росія), схиляємось до визначення експер-

тів Ради Європи, що вказують на ключові компетенції, 

які повинні набути сучасні випускники вищих навчаль-

них закладів професійної освіти: соціальні компетенції 

– брати участь у прийнятті спільних рішень, функціону-

ванні та покращенні демократичних інститутів, урегу-

льовувати конфлікти ненасильницьким шляхом; комуні-

кативні компетенції – толерантність, вміння спілкува-
тися; міжкультурні компетенції – розуміння відміннос-

тей, розуміння один одного, здатність жити з людьми 

різних культур, мов, релігій; інформаційні компетенції 

– володіння комп’ютерною грамотністю, здатність ово-

лодіти новими технологіями в професійній галузі; на-

вчальна компетенція – здатність навчатися протягом 

усього життя, що є основою безперервної професійної 

освіти7. 

Художнє слово – носій думки й інформації, а також 

образності, почуття прекрасного, уяви (інформаційна 

компетенція). Слово в художній літературі розвиває 
емоційно-чуттєву сферу (соціальна компетенція), відк-

риває можливість діалогу з собою, світом, автором, між 

культурами (комунікативна, міжкультурна компетенції), 

розмірковувати над думками і вчинками героїв, співвід-

носити їх зі своїми (навчальна, соціальна компетенції). 

Все це, у свою чергу, розширює горизонти особистості: 

її світосприйняття, світобачення, інтелект, сприяє розви-

тку критичного, логічного, образного мислення, уяви 

тощо (соціальна, навчальна компетенції); мовленнєвої 

культури (комунікативна компетенція); загальнокульту-

рного рівня (міжкультурна компетенція), здібностей, 
особистісному формуванню студента як громадянина, 

який має активну життєву позицію, що виявляється в 

любові до України, свого народу, рідної мови (соціальна 

компетенція).  

Виходячи з цього, можна стверджувати, що літера-

тура відіграє фундаментальну роль у вихованні та роз-

витку особистості. Б. Степанишин розглядає методику 

викладання української літератури та наголошує на то-

му, що “засобами художнього слова, біографічними 

матеріалами про письменників, усім курсом історії літе-

ратури можна розвинути не лише розумові сили учнів, а 

й їх навчальні і почасти навіть наукові інтереси, почут-

тя, волю, мотиви діяльності тощо”8. 
Реалізація ключових компетенцій в сучасній систе-

мі освіти передбачає підготовку успішного фахівця 

упродовж всього освітнього процесу. З цією метою на 

заняттях з української літератури ми застосовуємо різні 

форми та методи.  

Для виховання рівня соціальної компетенції майбу-

тнього фахівця на заняттях української літератури доре-

чними є програмові теми, що стосуються громадянської 

війни (проблеми класової боротьби, родинних взаємин у 

творі “Вершники” Ю. Яновського, “Я (Романтика)” 

М. Хвильового, “Кайдашева сім’я” І. Нечуя-Левицького, 
“Маруся Чурай” Л. Костенко). Для цієї ж мети продук-

тивною є технологія організації групової навчальної 

діяльності (проблемний семінар “Компроміс із совістю 

– шлях до зради” за Л. Костенко “Маруся Чурай”; “коло 

ідей” –  “Степан Радченко: прагматичний егоїст, настир-

ливий кар’єрист, “завойовник міста” чи його чергова 

“жертва”?” за романом “Місто” В. Підмогильного),  що 

сприяє розвитку колегіальності, вмінню робити вибір, 

приймати рішення, брати відповідальність. 

Комунікативна компетенція виховується предмет-

ними та позапредметними засобами і є більш ніж необ-
хідною для майбутнього медика. Обов’язковою умовою 

з боку викладача-філолога є слідкувати за мовленням 

студентів.  Посилення мовного аспекту вивчення літера-

тури – неодмінна умова розкриття її естетичної сутнос-

ті. Для розвитку вміння спілкуватися використовуємо 

проблемні дискусії (“Чи маємо право засуджувати Хри-

стю?” за “Україною в огні” О. Довженка), “мозкові ата-

ки”, де виступають генератори ідей та критики (“Життя 

митця в тоталітарній системі на прикладі біографії 

П. Тичини”), “акваріум”, під час якого студенти спосте-

рігають за закріпленим за ним учасником дискусії, а 
потім висловлюють власні коментарі та спостереження.  

Міжкультурна компетенція є звичним явищем та 

специфікою буковинського краю. При ознайомленні з 

життєписом О. Кобилянської, варто згадати про її поль-

сько-німецьке походження та німецькомовні перші тво-

ри. Вдалим прикладом також є життєвий та творчий 

шлях поетів-емігрантів (О. Ольжич, Є. Маланюк, 

О. Теліга). Крім того, розвиток міжкультурної компете-

нції має місце в позааудиторний час, оскільки групи 

студентів часто є поліетнічними. Професія медика зобо-

в’язує бути толерантним, мати повагу та надавати допо-
могу людям, незалежно від культури, віросповідання, 

національності. 

На сьогоднішній день інформаційна компетенція є 

потрібною та невід’ємною складовою фахівця медичної 

галузі, оскільки ця сфера науки є динамічною та знахо-

диться в постійному розвитку. На заняттях української 

літератури практикуємо завдання, виконання яких пот-

ребує знаходити та використовувати інформацію з різ-

5 Sukhomlynskyi V.O. Sertse viddaiu ..., op. cit., T. 3, P. 67. 
6 Antoniuk T.M. Ukrainska literatura. Navchalna prohrama dlia zakladiv osvity, shcho zdiisniuiut pidhotovku molodshykh spetsialistiv na 

osnovi bazovoi zahalnoi serednoi osvity [Ukrainian literature. Educational program for educational institutions providing training of junior 

specialists on the basis of basic general secondary education], 2018, P. 13 [in Ukrainian]. 
7 Radziievska I.V. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti medychnykh sester. Problemy osvity [Formation of professional competence 

nurses], 2008,  № 57, P. 69 [in Ukrainian]. 
8 Stepanyshyn B. Vykladannia ukrainskoi literatury v shkoli [Teaching Ukrainian Literature at School], Kyiv: Proza, 1995, 254 p. [in 

Ukrainian]. 

http://mediamarkt.ru/
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них джерел (“літературний ексклюзив” – пошуки студе-

нтами виняткової інформації, виклад невідомих фактів 

біографії письменника, складної долі видання творів, 

відомостей про ще не надруковані матеріали, архівні 

документи; пошук мемуарів; опрацювання тематичних 
відео- та аудіо матеріалів; застосування проектних тех-

нологій). Студенти навчаються відбирати та синтезува-

ти необхідний матеріал серед іншої інформації. 

Основне завдання вищої освіти – формування твор-

чої особистості фахівця, здатного до саморозвитку, са-

моосвіти, інноваційної діяльності, іншими словами, ви-

ховання фахівця з високим рівнем навчальної компетен-

ції. 

Висновки. Отже, проблема формування особисто-

сті студента шляхом впливу літератури є досить актуа-

льною для сучасності. Прищепивши інтерес до худож-
ніх творів, ми прокладаємо дорогу вихованню і розвит-

ку особистості через літературну освіту, адже за слова-

ми К. Ушинського “книга... залишається німою не тіль-

ки для того, хто не вміє читати, а й для того, хто... не 

уміє витягти з мертвої букви живої думки”9. Таким чи-

ном, урізноманітнення методів та форм на заняттях 

української літератури є одним із основних завдань су-

часного викладача.  

 
Nadiia Babukh, Inna Heorhitse. Student’s personality 

formation means and methods at Ukrainian literature lessons. 

Objectives. The article deals with the means and methods of 

future graduate’s personality formation of a higher educational 

institution of vocational education in the context of key competen-

cies development. The methods, which provide direct, problem, 

indirect and indirect learning are described. The key competencies 

needed for a future healthcare worker are considered. The method-

ology of the research are determined by their goals and objectives. 

The descriptive method, observation, classification are used in this 

work. The urgency of the study is due to the need for a detailed 

study of the means and methods of forming a student's personality 

in the classes of Ukrainian literature. 

Scientific novelty. The relevance and variety of means and 

methods of student's personality formation usage at Ukrainian lit-

erature lessons from the point of view of the key competencies 

formation has been analyzed for the first time. Conclusions. The 

content of key competencies and their ways of realization through 

the usage of various means and methods of personality formation at 

Ukrainian literature lessons is outlined.Consequently, the problem 

of forming a student's personality through the influence of literat-

ure is very relevant for the present. Having incited interest in artis-

tic works, we are laying the path to education and personal devel-

opment through literary education. 

Thus, the diversification of the use of methods and forms in 

the classes of Ukrainian literature is one of the main tasks of the 

modern teacher. 
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Оксана Трумко. Теоретико-методологические основы преподавания косвенных речевых актов в иноязыч-

ной аудитории. В статье освещены вопросы преподавания косвенных речевых актов в иноязычной аудитории. Рассмо-

трены основные средства реализации косвенных директивов (просьбы, приказа, совета, разрешения, запрета и угрозы), 

комиссивов (согласия и отказа), репрезентативов (одобрения, несогласия и возражения), экспрессивов (комплимента, 

прошения и иронии) и декларативов (информирования), изучаемых иностранцами на уровне владения украинским 

языком В2. Актуальность исследования обусловлена необходимостью освещения проблемы преподавания косвен-

ных речевых актов в иноязычной аудитории. Для достижения поставленной цели использованы следующие методы: 

описательный, сравнительный, лексико-семантический и контекстуальный анализ. Научная новизна заключается в 

том, что впервые проанализированы средства выражения косвенных речевых актов в украинском языке для дальней-

шего их изучения в иноязычной аудитории. Выводы. Доказано, что учебно-методические материалы по украинскому 

языку как иностранному должны содержать примеры использования косвенных речевых актов в процессе коммуника-

ции. Это позволит иноязычному, изучая украинский язык, усвоить особенности непрямой коммуникации и будет спо-

собствовать формированию коммуникативной компетентности, обеспечивая адекватную речевую и поведенческую 

реакцию. 

Ключевые слова: украинский язык как иностранный, уровни владения украинским языком как иностранным, кос-

венный речевой акт, языковые средства. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними за-

вданнями. Формування комунікативної компетенції, на 

що, власне, спрямована сучасна методика викладання 

української мови як іноземної, передбачає знання особли-
востей комунікативної поведінки в різних ситуаціях спіл-

кування, тобто засвоєння основ реалізації у процесі спілку-

вання різноманітних мовленнєвих актів.  

Мовленнєвий акт – це “цілеспрямована мовленнєва 

дія, яку здійснюють відповідно до принципів і правил мов-

леннєвої поведінки, прийнятих у конкретному суспільстві; 

одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, яку 

розглядають в межах прагматичної ситуації”1. Мовленнє-

вий акт по-новому ставить питання про співвідношення 

граматики мови з одного боку і мислення з іншого, оскіль-

ки не можна говорити про розуміння речення тільки в його 
буквальному значенні: необхідно встановити мету, з якою 

воно було висловлене. Він включає прагматичне розуміння 

контексту, ролі мовця та адресата, що лежать у рамках 

конвенцій і норм конкретного суспільства2. 

Дж. Серль виділяє 5 типів мовленнєвих актів: репре-

зентативи, або асертиви = Я стверджую; директиви = Я 

наказую; комісиви = Я обіцяю; експресиви – виражають 

психологічний стан мовця, характеризують міру його від-
вертості (вибачення, привітання, співчуття); декларативи – 

встановлюють відповідність між пропозиційним змістом 

висловлювання та реальністю3. 

Мовленнєві акти можуть бути як прямими, так і не-

прямими. Під непрямими мовленнєвими актами розуміють 

такі акти, у яких реалізуються два наміри: один – прямий, 

інший – непрямий, тобто коли “речення, що містить показ-

ники іллокутивної сили для одного типу іллокутивного 

акту, може виголошуватися для здійснення, окрім цього, 

іллокутивного акту іншого типу”4. Наприклад: вислів “Іде 

дощ!” можна трактувати не тільки як пряму констатацію 
факту, а і як повідомлення про те, що: 1) треба сидіти у 

приміщенні; 2) я люблю дощову погоду; 3) потрібно взяти 

парасолю тощо5. 

1  Batsevych F. Narysy z linhvistychnoi prahmatyky [Essays on linguistic pragmatics], Lviv, 2010, Р. 131 [in Ukrainian]. 
2 Demiankov V. Z. “Teoriya rechevykh aktov” v kontekste sovremennoy lingvisticheskoy literatury (Obzor napravleniy)” [The Theory of 

speech acts” in the context of modern foreign language literature (Review directions)], Novoye v zarubezhnoy lingvistike. Teoriya rechevy-

kh aktov [New in Foreign linguistics. Theory of speech acts] , 1986, Iss. 17, P. 228 [in Russian]. 
3 Searle J. R. Speech acts: An essay in the philosophy of language, Cambridge, 1976, Р. 186 [in English]. 
4 Serl Dzh. “Kosvennyye rechevyye akty” [Indirect speech acts], Novoye v zarubezhnoy lingvistike. Teoriya rechevykh aktov [New in Fore-

ign linguistics. Theory of speech acts], 1986, Iss. 17, P. 195 [in Russian]. 
5 Matsiuk Z. “Linhvistychni osnovy metodyky vykladannia hramatyky ukrainskoi movy yak inozemnoi” [Linguistic fundamentals for me-

thodology of teaching the Ukrainian grammar as a foreign one], Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi [Theory 

and Practice of Teaching Ukrainian as a Foreign Language], 2007, Iss. 2, P. 38 [in Ukrainian]. 
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Розрізняють 3 типи непрямих мовленнєвих актів: 

1) непрямі акти, значення яких визначається на рівні 

тексту; 2) непрямі акти, сутність яких розкривається 

тільки на основі загальної ситуації спілкування; 3) ілло-

кутивні акти, непряме значення яких потенційно є у 
самому висловлюванні6. До першої групи належать ви-

словлювання, в яких непряме значення певною мірою 

визначається лексичним складом речення (модальними 

дієсловами, частками), до другої – висловлювання, не-

пряме значення детерміновано не стільки змістом усьо-

го речення, скільки контекстом і тими екстралінгвістич-

ними умовами, у яких відбувається спілкування. До 

останнього типу зараховують висловлювання, які не 

мають ніякої вказівки на дію адресата7. 

Використовуючи непрямий мовленнєвий акт, мо-

вець розраховує не тільки на мовні знання співрозмов-
ника, а й на його здатність до умовиводів на основі різ-

них немовних знань: знань умов успішності мовленнє-

вих актів, принципів спілкування, тому одним з основ-

них завдань УМІ є навчити іншомовця розрізняти не-

прямі мовленнєві акти та правильно на них реагувати. 

Без знання специфіки організації непрямих мовленнєвих 

актів та їх засобів передачі українською мовою немож-

ливо досягти високого рівня лінгвістичної компетенції. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. В укра-

їнській лінгвістиці вже описано особливості викладання 

імперативних мовленнєвих жанрів (О. Даскалюк), мов-
леннєвих жанрів прохання (М. Баліцька) та жарту 

(Г. Швець), ствердження та заперечення (О. Горда, О. 

Трумко)8, проте непрямі засоби спілкування залишилися 

поза увагою. 

Мета статті – з’ясувати особливості викладання 

непрямих мовленнєвих актів для забезпечення володін-

ня українською мовою як іноземною на рівні В2. 

Актуальність дослідження обумовлена необхідні-

стю висвітлення проблеми викладання непрямих мов-

леннєвих актів в іншомовній аудиторії. Для досягнення 

поставленої мети використано такі методи: описовий, 
порівняльний, лексико-семантичний та контекстуальний 

аналіз. Наукова новизна полягає у тому, що вперше 

проаналізовано засоби вираження непрямих мовленнє-

вих актів в українській мові для подальшого їх вивчення 

в іншомовній аудиторії. 

Виклад основного матеріалу. У Стандартизова-

них вимогах до рівня володіння українською мовою як 

іноземною А1 – С2 (укладачі: О. Синчак, Д. Мазурик, 

Г. Бойко, О. Антонів), схвалених рішенням колегії Міні-

стерства освіти і науки України (протокол від 22-

.05.2018 № 5/1-7), прописано, що іншомовець для воло-

діння української мовою на рівні В2 повинен розуміти 

чималі за обсягом висловлювання та лекції, більшість 

телевізійних новин і програм про щоденні події, фільми, 

якщо мова персонажів відповідає літературній мові, а 

також ідентифікувати та висловлювати погрозу, невдово-
лення, зауваження, похвалу, осудження тощо. Іншомовець 

вчиться висловлювати впевненість / невпевненість, можли-

вість / неможливість, припущення / гіпотезу, ра-

дість / печаль, задоволення / незадоволення, байдужість, 

розчарування, гнів / обурення, занепокоєння, страх, три-

вогу. Йому потрібно вміти робити компліменти, проси-

ти вибачення, прохати чи радити, погоджуватися чи 

відмовлятися. Усі ці та інші, передбачені Стандартизо-

ваними вимогами до рівня володіння українською мо-

вою як іноземною А1 – С2, мовленнєві дії потребують 

знання особливостей творення непрямих мовленнєвих 
актів. 

Директиви. Мовленнєві акти наказу та прохання 

мають таку структуру: “Я + дієслово спонукання + те-

бе / тобі + дієслово на позначення приписуваної дії в 

майбутньому” (“Я наказую тобі піти” / “Я прошу тебе 

бути чемним”). Вони відрізняються рівнем категорично-

сті: “наказ має у своїй глибинній структурі припущення, 

що адресат повинен виконати те, що хоче від нього мо-

вець; прохання – що адресат може виконати, а може й 

не виконати те, що від нього хоче мовець”9. Непрямо 

виражені мовленнєві акти наказу та прохання передають 
питальні речення та дієслова умовного способу (“А не 

підеш ти геть з моїх очей?” = йди геть; “Ти ще довго 

будеш говорити?” = мовчи; “Чи могли б ви передати 

гроші за проїзд?” = передайте гроші за проїзд; “Чи мог-

ли б ви подати сіль?” = подайте сіль; “Іване, ішов би ти 

додому” = Іване, йди додому), речення з дієсловами дій-

сного способу минулого (“Закрили двері негайно!”, 

“Отже, пішли!”), теперішнього (“А тепер – ходімо до-

дому!”, “Нарізаймо овочі для салату кубиками”) та май-

бутнього (“Ти вже підеш додому!”) часу. 

Для висловлення наказу чи прохання використову-
ють питально-риторичні речення, зокрема питально-

заперечні, де “взаємодія питальної форми й заперечного 

компонента, експлікованого часткою не, надає вислов-

люванню спонукальної сили”10 (“Чи не краще тобі зали-

шитися вдома?”, “Чи не могли б ви завтра прийти на 

роботу раніше?”). Крім цього, використання питальних 

(питально-риторичних) речень сприяє створенню приє-

много клімату спілкування та пом’якшує волевиявлення 

мовця11. 

Також важлива роль у формуванні імпліцитного 

спонукання належить оцінному компоненту, який вира-

6 Pocheptsov G. G. Kommunikativnyye aspekty semantiki [Communicative aspects of semantics], Kyiv, 1987, Р. 128 [in Russian]. 
7 Hladush N. “Komunikatyvno-prahmatychni kharakterystyky nepriamykh movlennievykh aktiv” [Communicative-pragmatic character-

istics of indirect speech acts], Naukovi zapysky [Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnyc-

henka]. Ser.: Filolohichni nauky [Research Bulletin [Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University]. Ser.: Philologi-

cal Sciences], 2009, N. 81 (2), Р. 231 [in Ukrainian]. 
8 Trumko О. M., Horda О. М. “Katehorii stverdzhennia i zaperechennia v linhvodydaktychnomu aspekti” [Categories of affirmation and 

negation in the linguodidactic aspect], Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Ser.: Filolohichni nauky 

[Scientific notes of the Berdyansk State Pedagogical University. Ser.: Philological Sciences] , Melitopol 2018. Iss. ХV. P. 66 [in Ukrain-

ian]. 
9 Vezhbitska A.“Rechevyye akty” [The speech acts], Novoye v zarubezhnoy lingvistike. Lingvisticheskaya pragmatika [New in Foreign 

linguistics. Linguistic pragmatist], 1985, Iss. 16, P. 257 [in Russian]. 
10 Miasoiedova S. V. Katehoriia sponukannia i yii vyrazhennia v nepriamykh vyslovlenniakh suchasnoi ukrainskoi movy [The category of 

imperative and its expression in the Indirect Imperative Sentences of modern Ukrainian language]: Extended abstract of candidate’s the-

sis : 10.02.01, Kharkiv, 2001, P. 11 [in Ukrainian]. 
11 Shatilova O. “Implikatury movlennievoho spilkuvannia yak vazhlyva skladova interpretatsii sponukalnykh vyslovlen” [Implicatures of 

speech communication as an important component of incentive statements interpretation], Mova [Language], 2018, N. 20, Р. 205 [in 

Ukrainian]. 
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жається у структурі висловлення або поза нею: “Мета 

оцінних висловлень не в тому, щоб описувати світ, а в 

тому, щоб виражати емоції й ставлення, хвалити й лая-

ти, лестити й ображати, рекомендувати або радити, на-

казувати або керувати”12. 
Так, реалізуючи комунікативну мету розчарування, 

незадоволення, зауваження, гніву чи обурення, мовець, 

як правило, прагне змусити співрозмовника усвідомити 

свої дії як аномальні → зрозуміти, які наслідки його дії 

можуть спричинити → повернути адресата до бажаного 

стану, корисного для нього з погляду адресанта. Він 

вважає, що слухач свідомо порушує загальноприйняті у 

суспільстві, з погляду мовця, норми поведінки та є вин-

ним у негативному вчинку або події13. Наприклад: “Чи 

личить вам отак поводитися? Ви ж доросла людина!”, 

“Це гріх так чинити! Ми повинні попросити у нього 
пробачення”, “Чого ти смієшся? Я не бачу нічого сміш-

ного”. 

Висловлення ж позитивної оцінки забезпечує вира-

ження ставлення адресанта до певного об’єкта дійсності 

як до зразкового, такого, що потребує його уваги та ма-

тиме на нього позитивний вплив: “визнаючи, що X є 

хорошим, людина тим самим отримує мотивацію діяти 

саме так”14. Якщо мовець каже: “Це хороший фільм”, то 

не тільки спонукає слухача подивитися цей фільм, а й 

передбачає, що цей фільм йому сподобається. Слухач 

розуміє: це порада, і якщо він прислухається до неї, то 
його вибір окупиться задоволенням15. Зауважимо, що 

актуалізація поради можлива за таких умов: 1) мовець 

відчув чи вербально сприйняв потребу скорегувати дії 

адресата; 2) доцільність дії ґрунтується на інтересах 

адресата; 3) обоє комунікантів є незалежними; 4) мовець 

враховує об’єктивну можливість адресата виконати дію; 

5) адресат не зобов’язаний виконувати запропоновану 

дію; 6) саме воля мовця є важливим чинником для вико-

нання поради; 7) невпевненість у результаті16. Також 

непрямо висловити пораду мовець може за допомогою 

дієслів умовного способу (“Йшла б ти додому, а то 

зараз буде падати дощ”).  

Заперечною формою мовленнєвого акту наказу є 

мовленнєвий акт заборони, що спрямований на припи-

нення діяльності адресата: “X говорить Y-у, що робити 

Р не + можна”17. Мовленнєвий акт заборони може бути 
як реплікою-стимулом (“На території парку забороне-

но вигулювати собак”; “Я забороняю тобі спілкуватися 

з цим хлопцем”) , так і реплікою-реакцією (“– Чи можна 

мені піти на вечірку? – Я забороняю тобі йти на вечір-

ку. Щоб ноги твоєї там не було!”). До непрямих засобів 

репрезентації заборони належать синтаксичні конструк-

ції, для яких характерними є вираження імпліцитності 

не тільки у формі категоричного спонукання, але й від-

дзеркалення волевиявлення у змісті висловлення18. Таке 

висловлення з прохібітивним реченням можна трактува-

ти одночасно і як заборону, і як прохання, і як наказ: “Ти 
єдина людина, яка знає де я. Не говори про мене нікому”, 

“Хоч би що там було, а ти не повинен покидати рідний 

дім”. 

Мовленнєвий акт дозволу належить до категорич-

ного спонукання19: “адресат хоче Р, точніше вибрав Р, 

збирається зробити Р, але правила, що діють у групі, до 

якої належать мовець та адресат, такі, щоб зробити Р, 

йому потрібна додаткова санкція мовця”20. Функціонує 

дозвіл, як правило, у вигляді відповіді. Прямо вираже-

ний дозвіл передають дієслово дозволяти або стверджу-

вальна частка так (“– Дозвольте сказати? – Дозволяю”; 
“– Чи можна відвідати друга завтра? – Так, звісно”), а 

непрямий дозвіл реалізує формальне спонукання до дії, 

яку адресант бажає здійснити21: “– Ви дозволите зайти 

до вас в гості? – Заходьте”; “Чи можна піти з вами? – 

Ідіть”. 

До директивів належить погроза. Це висловлений 

мовцем намір завдати фізичної, матеріальної чи іншої 

шкоди адресату (залякування) для запобігання намірам 

адресата виконати певні дії22: “якщо Х зробить Р – буде 

Q, де Q – добре”, “якщо Х не зробить Р – буде Q, де Q – 

погано”, “якщо Х не зробить Р – не буде Q, де Q – пога-

12 Searle J. R. Speech acts: An essay in the philosophy of language, Cambridge 1976, Р. 187 [in English]. 
13 Shalatskyi D. L. “Mistse movlennievoho aktu dokoru sered nehatyvno otsinnykh movlennievykh aktiv” [The place of speech act of reproach in 

the system of the speech acts of negative evaluation], Literaturoznavchi studii [Literary Studies], 2012, Іss. 32, Р. 355–356 [in Ukrainian]. 
14 Miasoiedova S. V., Tkach P. B. “Mistse motyvatsiinoi skladovoi u formuvanni sponukalnoho znachennia nepriamykh vyslovlen suchasnoi ukra-

inskoi movy” [The place of the motivational component in the formation of the inductive significance of the implicit statements of the modern 

Ukrainian language], Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Filolohiia [Scientific Herald of International Huma-

nitarian. Sеr: Philology], 2014, Iss. 13, Р. 33 [in Ukrainian]. 
15 Nouyell-Smit P. X. “Logika prilagatelnykh” [The logic of adjectives], Novoye v zarubezhnoy lingvistike. Lingvisticheskaya pragmatika [New in 

Foreign linguistics. Linguistic pragmatist], 1985, Iss. 16, P. 163 [in Russian]. 
16 Balandina N. F. Funktsii i znachennia cheskykh prahmatychnykh klishe v komunikatyvnomu aspekti [The functions and values of the Czech 

pragmatic cliches in the communicative aspect], Kyiv, 2002, Р. 181 [in Ukrainian]. 
17 Glovinskaya M. Ya. “Semantika glagolov rechi s tochki zreniya teorii rechevykh aktov” [Semantics of speech verbs with regard to speech acts 

theory], Russkiy yazyk v ego funktsionirovanii: kommunikativno-pragmaticheskiy aspekt [Russian language in its functioning. Communicative-

pragmatic aspect], Moskva, 1993, Р. 188 [in Russian]. 
18 Teleky M. M. “Vyrazhennia semantyky zaborony v pysemnii komunikatsii” [Expression of semantic of forbidance in the written comm-

unication], Mizhnarodnyi visnyk: Kulturolohiia. Filolohiia. Muzykoznavstvo [International journal: Culturology. Philology. Musicology], 2014, 

Iss. 2, P. 201 [in Ukrainian]. 
19 Dedukhno A. V. “Linhvoprahmatychni parametry performatyvnykh aktiv zaborony i dozvolu” [Lingual-and-pragmatic parameters of performa-

tive speech acts of prohibition and permission], Linhvistychni doslidzhennia [Linguistic research], 2016, Iss. 43, P. 25 [in Ukrainian]. 
20 Shatunovskyi Y. B. “Rechevуe aktу razreshenyia y zapreshchenyia v russkom yazуke” [Speech Acts of permission and prohibition in Russian], 

Lohycheskyi analyz yazуka: Yazуkі еtyky [Logical analysis of language. Languages of ethics], Moskva 2000, Р. 319 [in Russian]. 
21 Shabat-Savka S. “Nepriami vyslovlennia u systemi syntaksychnykh reprezentantiv katehorii komunikatyvnoi intentsii” [Indirect Speech Acts in 

the System of Syntactic Representations of Communicative Intention Category], Linhvistychni studii [Linguistic Studies], 2013, Iss. 27, P. 125 [in 

Ukrainian]. 
22 Korotych K. “Komunikatyvni stratehii pohrozy ta podolannia strakhu v dyskursi ukrainskoi presy XX–XXI stolit: movni mekhanizmy 

vplyvu na retsypiienta” [Threat and fear overcoming communicative strategies in the discourse of XX–XXI centuries Ukrainian press: 

lingual mechanisms of influencing the recipient], Visnyk Lvivskoho universytetu [Visnyk Lviv university], 2009, Iss. 46, Vol. 1, P. 141 [in 

Ukrainian]. 
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но”23. Якщо прямо виражена погроза передбачає наяв-

ність складнопідрядного речення, у першій частині яко-

го представлено дію, яку слухачеві слід / не слід викону-

вати, а у другій – наслідки, які чекають на нього, то за-

собами реалізації непрямої погрози виступають іронічні 
висловлювання та натяки24. Наприклад: у відповіді на 

порушення правил поведінки мовець каже: “У моєму 

домі ви повинні дотримуватися встановлених правил. 

Не можна приходити, коли вам заманеться і не попере-

джати мене про це. Прошу не забувати, де ви знаходи-

теся. Звісно, якщо ви хочете переїхати, то можете 

чинити як завгодно”. 

Комісиви. Реакцію мовця на спонукання можуть 

передавати мовленнєві акти згоди та відмови. 

Мовленнєвий акт згоди – це стверджувальна відпо-

відь, яка повідомляє про взяття на себе зобов’язання 
виконати щось добровільно або вимушено25: “– Допомо-

жи мені з уроками? – Так, звісно!”. Непряма згода пред-

ставлена такими мовними одиницями, які не актуалізу-

ють граматичне й лексичне ствердження безпосередньо. 

Це вигукові слова, заперечні засоби (заперечно-

риторичне питання, подвійне заперечення, одинарне 

заперечення), питальні речення, риторичні питання, 

оптативні речення, умовні конструкції, приєднувальні 

конструкції, сполучники сурядності та підрядності, а 

також прийменники26. Наприклад: “– Підемо сьогодні в 

кіно? – Овва! Чудова ідея”, “– Ти думаєш, це добра ідея 
- не піти на заняття? – А чому вона повинна бути недо-

брою?”, “– Чи прийдете ви сьогодні на тренування? – 

Хіба в мене є вибір?”. 

Мовленнєвий акт відмови розуміємо як негативну 

відповідь на вимогу чи прохання співбесідника, який 

повідомляє про небажання брати на себе певні зобов’я-

зання27. Реалізуючи відмову непрямо, мовець або пом’я-

кшує її перлокутивний ефект, або інформує комунікати-

вного партнера про обставини, що спонукають його не-

гативно реагувати28: “– Ти зайдеш до мене в суботу? – В 

мене дуже багато роботи”, “– Будь ласка, не говори 
так голосно. – Нас можуть почути? Тут нікого немає”, 

“– Ви можете позичити мені гроші? – Я ще не отримав 

зарплати”. 

Репрезентативи. Реакцію слухача на висловлене 

адресантом повідомлення передають мовленнєві акти 

схвалення, незгоди та заперечення. 

Погоджуючись із висловленим мовцем тверджен-

ням та визнаючи його правильним, адресат реалізує мо-
вленнєвий акт схвалення (“– Сьогодні чудова погода. – 

Так, день надзвичайно теплий”). Для непрямого вира-

ження інтенції мовець використовує такий самий набір 

засобів, що й для мовленнєвого акту згоди (“– Сьогодні 

чудова погода. – Невже можна вважати інакше?”). 

Мовленнєві акти незгоди та заперечення можна 

трактувати так: “незгода: Я не погоджуюся з тобою = 

Бажаючи зробити так, щоб ти знав, чи думаю я так, як і 

ти, я говорю: я думаю, що ти не правий”, а 

“заперечення: Я заперечую це = бажаючи зробити так, 

щоб ти знав, правильно це чи ні, я говорю: це неправи-
льно”29. Отже, незгода – це реакція на оцін-

ку / комплімент / докір, а заперечення – на стверджен-

ня30.  

Імпліцитно виражену незгоду позначають розпові-

дні речення, що містять протилежну до повідомлюваної 

адресантом оцінку: “– Сьогодні на дворі чудова погода. 

– Я снігу не люблю”. Для непрямого заперечення засто-

совують речення з компонентом хоч би; окличні речення 

зі словами якби, коли б; риторичні питання та оклики з 

початковим компонентом щоб; риторичні оклики з пре-

позитивним використанням питально-відносних слів і 
часток хіба, невже; структури з означувальним словом 

який, яка, який31: “– Сьогодні в мене багато роботи! – 

Що ти кажеш! / Та невже! / Який з тебе працівник”. 

Також для висловлення заперечення мовці актуалізують 

стверджувальні конструкції: “– Він вже, мабуть, спить. 

– Хіба? Він же обіцяв дочекатися нас з вечірки”, “– Мо-

жна, я сьогодні ввечері піду гуляти? – Ми ж хотіли 

провести вечір разом”, “– Можна мені піти завтра до 

нього в гості? – Це погана ідея” тощо. 

Експресиви. Комплімент – “це певне приємне ви-

словлювання на адресу тієї чи іншої людини, позитивна 
оцінка її якостей, зовнішності, поведінки тощо з метою 

встановлення контакту, а іноді з метою отримання пре-

ференційного ставлення з боку адресата компліменту”32: 

23  Prykhodko A. M. “Nimetski kompleksni rehuliatyvy: illokutyvna taksonomiia ta perlokutyvnyi potentsial” [German complex regulation: illocut-

ionary taxonomy and perlocutionary potential], Komunikatyvni ta kohnityvni problemy dyskursu [Communicative and cognitive problems of disco-

urse], Kharkiv, 2001, P. 33 [in Ukrainian]. 
24 Voitsekhivska N. “Zasoby vyrazhennia pohrozy v ukrainskomu konfliktnomu dialohichnomu dyskursi” [Means of expressing threat in Ukrainia-

n conflict dialogical discourse], Humanitarna osvita v tekhnichnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh [Humanitarian education in technical 

higher education establishments], Kyiv, 2014, N. 30, P. 27 [in Ukrainian]. 
25 Borysenko N. D. “Vyslovlennia zghody ta vidmovy v dyskursi brytanskoi dramy: komunikatyvno-prahmatychnyi aspekt” [Expression of Agree-

ment and Refusal in Discourse of British Drama: Communicative-Pragmatic aspect], Movni i kontseptualni kartyny svitu [Language and conceptu-

al pictures of the world], Kyiv, 2015, Iss. 55 (2), Р. 25 [in Ukrainian]. 
26 Hurko O. V. Funktsiino-semantychna katehoriia stverdzhennia v ukrainskii literaturnii movi: Dysertatsiia [The functional-semantic category of 

affirmation in the Ukrainian literary language: Dissertation], Kyiv, 2018, Р. 221–222 [in Ukrainian]. 
27 Borysenko N. D. “Vyslovlennia zghody ta vidmovy v dyskursi brytanskoi dramy: komunikatyvno-prahmatychnyi aspekt” [Expression of Agree-

ment and Refusal in Discourse of British Drama: Communicative-Pragmatic aspect], Movni i kontseptualni kartyny svitu [Language and conceptu-

al pictures of the world], Kyiv, 2015, Iss. 55 (2), Р. 25 [in Ukrainian]. 
28 Osovska I. M. Vyslovliuvannia-vidmova: strukturno-semantychnyi ta komunikatyvno-prahmatychnyi aspekty (na materiali suchasnoi nimetskoi 

movy) [Utterances of Refusal: Structural, Semantic, Communicative and Pragmatic aspects (on the material of modern German language)]: Ex-

tended abstract of candidate’s thesis: 10.02.04, Kyiv, 2003, P. 15 [in Ukrainian]. 
29 Vezhbitska A. “Rechevyye akty” [The speech acts], Novoye v zarubezhnoy lingvistike. Lingvisticheskaya pragmatika [New in Foreign linguist-

ics. Linguistic pragmatist], 1985, Iss. 16, P. 272-273 [in Russian]. 
30 Horbach S. S. “Movlennievyi akt deklynatyva yak zasib rehuliuvannia ta obmezhennia komunikatyvnoi intentsii” [The Сommunicative Act of 

Decline as factors of regulation and constraine of Communicative Intention], Naukovyi visnyk Volynskoho derzhavnoho universytetu imeni Lesi 

Ukrainky [Scientific Herald SEU after Lesya Ukrainka], 2007, N. 3, Р. 72 [in Ukrainian]. 
31 Kardash L. V. Movni zasoby vyrazhennia zaperechennia i protystavlennia v ukrainskii literaturnii movi [Lingual Devices of Expressing Nega-

tion and Contraposition in the Ukrainian Literary Language]: Extended abstract of candidate’s thesis: 10.02.01, Kyiv, 2009, P. 12 [in Ukrainian]. 
32 Povorozniuk R. “Osoblyvosti vidtvorennia komplimentiv u “Sazi pro Fortsaitiv” Dzh. Golsuorsi” [Peculiarities of rendering compliments in 

„The Forsyte Saga” by John Galsworthy], Movni i kontseptualni kartyny svitu [Language and conceptual pictures of the world], Kyiv, 2013, Iss. 2, 

Р. 255 [in Ukrainian]. 

http://scholar.google.com.ua/scholar?q=Humanitarian+education+in+technical+higher+education+establishments&hl=uk&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
http://scholar.google.com.ua/scholar?q=Humanitarian+education+in+technical+higher+education+establishments&hl=uk&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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“Ви сьогодні маєте дуже гарний вигляд”, “Ця сукня то-

бі дуже личить” і т. п. Імпліцитно висловити комплі-

мент можна, заперечивши самокритику мовця (“– Ма-

буть, я дуже погано вчинила, мені варто було піти на 

цю вечірку. – Ти вчинила правильно”) або позитивно оці-
нивши не тільки об’єкт розмови, а й адресанта (“Що ти 

думаєш про пальто, яке купила моя подруга? – Твоя 

подруга купила чудесне пальто! Та й твоє пальто гарне, 

ти давно його купила?”). Також непрямий комплімент 

може бути складовою частиною інших мовленнєвих 

актів, наприклад, докору33: “Треба бути дуже сміливим, 

щоб говорити зі мною таким тоном”. 

Традиційно, просячи вибачення, ми використовує-

мо дієслова вибач / пробач. Проте, у повсякденній кому-

нікації вибачення може бути виражено і непрямими мо-

вленнєвими актами за допомогою пояснення, прохання, 
обіцянки чи повідомлення. Наприклад: “Я зробив усе, 

що міг для того, щоб розв’язати цю проблему”, “Не 

ображайтеся на мене, будь ласка?”, “Я більше не буду 

запізнюватися”, “Я знаю, що не зміг тобі допомогти”. 

Інтенцію глузування передає мовленнєвий акт іро-

нії. Розпізнати іронію можна тільки в контексті. Реаліза-

цію непрямо вираженої іронії забезпечують розповідні 

речення, які побудовані на основі суперечності між бук-

вальним і переносним значенням висловленого34. На-

приклад: “Ви вчинили правильно! Тепер я розумію, хто 

такі справжні друзі” (реакція на відмову друзів вам 
допомогти). 

Декларативи. Мовні дії часто спрямовані на конс-

татацію реального або нереального факту, а також пере-

давання повідомлень про світ, довкілля, явища, події 

тощо, що забезпечує мовленнєвий акт інформування 

(“Сьогодні чудовий день”; “Дослідники винайшли ліки 

проти раку”; “Я мрію поїхати відпочивати на море”). 

Імпліцитно інформування передають питально-

розповідні конструкції: “Якщо не подорожувати, то як 

пізнати світ?”, “Як ми можемо вірити іншим людям, 

якщо часто самі говоримо неправду?” тощо. 
Висновки. У повсякденній міжособистісній кому-

нікації мовці висловлюють свої комунікативні інтенції 

імпліцитно, тому навчально-методичні матеріали з укра-

їнської мови як іноземної повинні показувати особливо-

сті реалізації непрямих мовленнєвих актів. Іншомовець, 

вивчаючи українську мову, аналізує ситуації, коли ко-

мунікативна мета виражена непрямо, та набір граматич-

них засобів, які її забезпечують. Такі знання сприяють 

формуванню комунікативної компетентності та забезпе-

чують адекватну мовленнєву і поведінкову реакцію 

співрозмовника. 

Перспективи подальших досліджень – аналіз 

непрямих засобів реалізації комунікативних інтенцій 

для викладання української мови як іноземної на рівні 
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Oksana Trumko. Theoretical and methodological princip-

les of teaching indirect speech acts in a foreign-language audi-

nce. The paper deals with the issue of teaching indirect speech acts 

in a foreign-language audience. Main means of realization of indi-

ect directives (request, order, advice, permission, prohibition and 

threat), commissives (agreement and refusal), representatives 

(approval, disapproval and negation), expressives (compliment, 

apology and irony) and declarations (informing) are examined, 

which are studied by foreigners at the Ukrainian language profici-

ency level of В2. That is what determines the relevance of the 

article. Research methods. The descriptive method and the meth-

d of comparison are applied for the analysis, synthesis and summ-

ry of scientific theories. The descriptive method is also used to 

characterize the conditions that influence the realization of speech 

acts: communicative intentions, models of the addresser / the addr-

dressee, communicative past / future, etc. The language means of 

expression of speech acts are systematized by methods of lexical-

semantic and contextual analysis. The scientific novelty. The 

paper is the first to analyze the means of expressing indirect speech 

acts in Ukrainian for their further study in a foreign-language audi-

dience at the Ukrainian language. Conclusions. It is proved that 

teaching materials in Ukrainian as a foreign language should cont-

in examples of the use of indirect speech acts in the process of 

communication. This will enable foreigners, learning the Ukrainian 

language, to master the peculiarities of indirect communication, 

and contribute to the formation of communicative competence, 

providing an adequate speech and behavioral response. 

Key words: Ukrainian as a foreign language, levels of prof-

ciency in Ukrainian as a foreign language, indirect speech act, 

language means. 
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33  Mykytiuk Yu. V. “Typy realizatsii eksplitsytnykh ta implitsytnykh smysliv pid chas vyslovlennia priamykh ta nepriamykh kompl-

imentiv” [Types of realization of the explicit and implicit meanings in the expression of direct and indirect compliments], Nauka i osvita 
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Мойсей Антоний, Никифорук Татьяна. Юбилейная сильветка Юрия Стефаника. “Улас Самчук – его семи-

десятилетие” и мемуарная разведка “Мудрец на коне вороном”. Цель работы: определение места научной доработ-

ки Ю. Стефаника в украинском литературоведении, выяснение значения его вклада в осмыслении литературного про-

цесса в Украине в ХХ столетии, обобщение научных поисков в исследовании жизни и творчества украинского диаспоро-

вого писателя Уласа Самчука. Методы исследования. В статье используются сравнительно-исторический, биографиче-

ский, описательный, эстетико-функциональный, сравнительно-типологический методы, анализа и синтеза, индукции и 

дедукции, метод сбора, отбора и обобщения информационных данных. Научная новизна исследования заключается в 

демонстрации нового, независимого взгляда на творчество писателя украинской диаспоры Уласа Самчука. Представле-

ние, анализ и изучение сквозь призму литературоведческого исследования Юрия Стефаника. 

Анализ статей и эссе Ю. Стефаника убеждает, что критик тонко чувствует присущие каждому творцу особенности 

его стиля, обращает внимание на эстетическую ценность того или иного автора. Он хорошо чувствует краски языка, 

особенности поэтики произведений художников, о которых пишет. Улас Самчук – украинский писатель, который был 

лишен права творить в Украине и для украинского народа, но он нашел себе условия для творчества, силы для творения 

и все это постепенно возвращается, обогащает нашу духовную и культурную сокровищницу, делает ее вечной и бес-

смертной. Исследования Ю. Стефаника могут быть раритетными при изучении творчества писателей украинской диас-

поры. 

Ключевые слова: критик, мемуарист, диаспора, Ю. Стефаник, Улас Самчук, эмигрант-интеллигент. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими 

науковими завданнями. Західноукраїнські землі другої 

половини ХІХ – перших десятиліть ХХ століття дали 

чимало видатних письменників, літературознавців. У 

історії минулого століття під час сімдесятилітнього па-
нування радянської влади, було спотворено немало фак-

тів. Задля історичної справедливості, сучасні літерату-

рознавці повертають із забуття цілий ряд славних пред-

ставників української науки. До них належить Юрій 

Васильович Стефаник (Клиновий, Гаморак (1909–1985), 

що був помітною постаттю в громадсько-культурному 

житті підрадянської України у середині ХХ століття, а 

згодом, у 1940–1980-ті роки, – української діаспори в 

Канаді1. 

Аналіз останніх досліджень. Творча спадщина 

Юрія Стефаника представлена вибірково у книжці 
“Моїм синам, моїм приятелям” (Едмонтон – Торонто, 

1981). На думку Федора Погребенника, цю книгу можна 

умовно поділити на кілька ліній “науково-критичної 

праці вченого: 1. Дослідження і видання творчості 

В. Стефаника як основна сфера вияву творчих зусиль 

автора; студії над спадщиною Леся Мартовича, видання 

його творів у 3-х томах, що дали поштовх для продов-

ження зусиль наступних літературознавців. 2. Друга 

частина його творчої спадщини охоплює нариси, статті, 

рецензії, що стосуються доробку українських письмен-

ників діаспори”2. 
Сьогодні над цією роботою в схожому напрямку 

працюють Ярема Гоян3, крім того, треба сказати, що 

багато вчених працювали зі статтями Юрія Стефаника 

для укладання праць про Василя Стефаника. Особливе 

значення мають літературознавчі праці, які Ю. Стефа-

ник присвячував не лише творчості свого батька, а й 

творчості Івана Франка, Леся Мартовича та письменни-

кам діаспори – Тодосю Осьмачці, Миколі Понеділку, 

Василю Софроніву-Левицькому… . Чимало зусиль до-

клав Ю. Стефаник до виходу в світ творів батька в Кана-

ді українською і англійською мовами. Як учений, істо-
рик літератури та критик, Ю. Стефаник підготував цілу 

панораму духовного життя українців Канади. 

Редагував твори багатьох письменників, чим згур-

тував навколо себе митців діаспори,  був своєрідним 

духовним  мостом  між  українськими  письменниками 

(діаспори) Канади та європейських країн. Десятки років 

1  Moisei A. A., Nykyforuk T. M. “Yurii Stefanyk – doslidnyk ukrainskoi literatury” [Yurii Stefanyk as a researcher of Ukrainian litera-

ture], Aktualni pytannia suspilnykh nauk ta istorii medytsyny [Current Issues of Social Studies and History of Medicine], 2018, Vol. 3 (19), 

P. 75–79 [in Ukrainian]. 
2  Stefanyk Yu. V. Rozdumy pro batka. Statti pro V. Stefanyka. Lysty v Ukrainu [Reflections on father. Articles about V. Stefanyk. Letters 

to Ukraine], Kyiv, Krynytsia, 1999, Р. 8 [in Ukrainian]. 
3  Hoian Ya. P. Doroha: Lit. portret Vasylia Stefanyka [Road: Literary portrait of Vasyl Stefanyk], Kyiv, Veselka, 2003, 70 р. 

mailto:kuryluk235@ukr.net
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Юрій Стефаник брав безпосередню участь у літератур-

ному процесі, виступав з оцінками творчого доробку 

багатьох митців, висловлював свою підтримку творчості 

Олени Теліги, Уласа Самчука та інших. 

У 1975 році загальні збори обрали Юрія Стефаника 
головою Спілки українсько-канадських письменників 

“Слово”. Саме Юрієві ми завдячуємо чудовій книзі 

“Роздуми про батька”. Наприкінці життя Юрій Стефа-

ник зібрав свій творчий доробок у великому збірнику 

“Моїм синам, моїм приятелям”. Книгу Юрій Стефаник 

мав право заповісти не лише своїм синам і приятелям, а 

й своєму народові. 

Актуальність роботи зумовлена недостатністю 

висвітлення теми, пов’язаної з вивченням ролі літерату-

рознавчих досліджень Ю. Стефаника. Дотепер не зібра-

но й всебічно не проаналізовано літературознавчі студії 
Юрія Стефаника, присвячені письменникам, що розгор-

нули свою діяльність у діаспорі, (котрі є особливо цін-

ними у зв’язку з особистими контактами згадуваних 

діячів із Ю. Стефаником). Зовсім поза увагою дослідни-

ків залишились праці, присвячені письменникам діаспо-

ри. Що ж стосується пошуків вченого у дослідженні 

життя і творчості Василя Стефаника та Леся Мартови-

ча4, то, хоча вони й викликали резонанс у науковому 

світі, починаючи від часу своєї появи, й на них поклика-

лося й покликається багато вчених, інколи замовчували 

ці праці.  
Наукова новизна дослідження полягає в демон-

страції нового, незалежного погляду на творчість пись-

менника української діаспори Уласа Самчука. Представ-

лення, аналіз та вивчення крізь призму літературознав-

чого дослідження Юрія Стефаника, що не розминається 

з істиною. 

Мета роботи полягає у визначенні місця наукового 

доробку Ю. Стефаника в українському літературознавс-

тві та у з’ясуванні значення його вкладу в осмислення 

літературного процесу в Україні у ХХ столітті, узагаль-

ненні наукових пошуків в дослідженні життя і творчості 
українського діаспорного письменника Уласа Самчука. 

Виклад основного матеріалу. Розгул кон’юктур-

них фальсифікацій у галузі теорії, історії та критики 

української літератури, мабуть, залишився б єдиним і 

головним досягненням вітчизняного літературознавства, 

якби не розвивалося далі альтернативне йому літерату-

рознавство в українській діаспорі. Зародилося воно тут, 

на українському материку, і лише згодом стало діаспор-

ним. Багато українців проживає у Канаді, США, Латин-

ській Америці, Австралії. Ю. Стефаник найбільш актив-

но вивчав творчість репресованих письменників, які в 
Радянській Україні або замовчувалися, або оголошува-

лися ворогами свого народу. Ця проблема стала предме-

том дослідження його статей. 

Маємо справу з новою сторінкою в українській 

літературі, яка відкривається, на жаль, не в цивілізова-

них умовах у материковій Україні, а в гнітючому ви-

гнанні, людьми майже без імені, без держави і грома-

дянської приналежності. 

Це друга лінія дослідницької діяльності великого 

мемуариста, майстра точних даних, фактологічних твер-

джень, праця над матеріалами з життя і творчості пись-

менників української діаспори. Збірка, що вміщає ці 

матеріали Юрія Стефаника “Моїм синам, моїм прияте-

лям” 1981 року, має неоціненне значення і тепер. Оскі-
льки повертає нам десятки талантів, маловідомих або 

зовсім невідомих нам творців і продовжувачів українсь-

кої літератури. Федір Погребенник – критик, теоретик 

української літератури наголошує: “Вона є своєрідним 

духовним мостом, що сполучає розвиток рідного слова в 

Батьківщині і в зарубіжжі, в першу чергу в Канаді, де 

пройшла значна частина життя автора, де він розгорнув 

активну діяльність як критик та історик літератури”5. В 

канадський період життя Ю. Стефаник досліджує літе-

ратурний процес в Україні 1920–1930-х років, відгуку-

ється на художні явища українців діаспори. Перед нами 
широко розгортається життєва доля і творчий шлях пи-

сьменників, що почали свою творчу діяльність на рідній 

землі – (Улас Самчук, Софія Яблонська, Василь Софро-

нів-Левицький та інші), митці, талант яких розвинувся в 

еміграції – Микола Понеділок, Борис Олександрів, Іван 

Боднарчук тощо. Окрему групу літературно-критичних 

нарисів, есеїстичних роздумів складають праці про Гри-

горія Косинку, Тодося Осьмачку, Бориса Антоненка-

Давидовича, Олену Телігу – в’язнів сталінських та німе-

цьких тюрем, людей трагічної долі. Літературні портре-

ти інших людей, рецензії та інші матеріали. 
Життя і творчість письменників-галичан, які розпо-

чали свою діяльність у 20–30-і роки на рідній землі 

(Улас  Самчук,  Софія  Яблонська,  Василь  Софронів-

Левицький та ін.). Цікавими з погляду дослідження пос-

тають фактологічні прозові твори Юрія Стефаника про 

життя і творчість ще одного представника української 

діаспори Уласа Самчука: “Улас Самчук – його сімдеся-

тиріччя” та “На коні вороному”. 

У  статті  “Улас  Самчук  –  його  сімдесятиріччя”  

Ю. Стефаник подає короткі біографічні відомості, густо 

пересипані цитатами з творів на підтвердження того, що 
творчість іде нога в ногу з життям письменника: “Бо ж 

великий письменник завжди пише про себе самого: його 

герої, його твори, – частки його власного життєвого 

досвіду”6. 

Ю. Стефаник вважав, що у творчій натурі У. Сам-

чука панує дуалізм “дві споріднені музи постійно зво-

дять боротьбу під час його творчого горіння: одна муза 

епосу Калліопа, муза великого письменника, друга – 

модерна її сестра, муза широкого спілкування зі своїм 

народом, муза знаменитого журналіста”7. Саме це нама-

гається довести Юрій Стефаник у фактологічному творі 
“Мудрець на вороному коні”. 

Ю. Стефаник з математичною точністю подав пере-

лік творів із роком видання чи написання. Дослідник 

вважав творчість Уласа Самчука гідну неоціненної пох-

вали в очах українських, чеських, польських, італійсь-

ких критиків, а насамперед, українських: Ю. Шевчука – 

Шереха-Шевельова, Богдана Кравціва, Юрія Лаврінен-

ка, Володимира Державина та інших, наводить цитати, 

що демонструють сказане їхніми устами –  слів,  що 

4 Nykyforuk T. "Yurii Stefanyk – doslidnyk zhyttia i tvorchosti Lesia Martovycha" [Yuriy Stefanyk – researcher of the life and work of 

Les Martovich], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta istorii medycyny [Current Issues of Social Studies and History of Medicine], 
Chernivtsi, 2018, Р. 203–215 [in Ukrainian]. 
5 Stefanyk Yu. V. Rozdumy pro batka..., op. cit., P. 9 [in Ukrainian]. 
6 Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam: statti ta esei [To my sons, and to my friends: articles and essays], Toronto, 1981, P. 415 

[in Ukrainian]. 
7 Ibidem, P. 415–416. 
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йдуть від серця. 

Мемуарист підкреслив мистецьку вартість  романів 

Уласа Самчука: “Вартість творів письменника висока, тому, 

що він здається, без ніякої напруги мислить образами, що 

мистецькі компоненти його романів, отже метафори, порів-
няння, тропи, композиція, навіть ритміка його прози, такої 

якости, що виносить його твори на світові висоти. Що мене 

в найвищій мірі вражає в Самчука – це його могутня па-

м’ять, його гостре око до незліченної маси деталів, теж ла-

конічність його вислову, отже густота його прози. Проте 

мене найбільше зворушує його нічим не обмежений талант 

відчувати й описувати українську природу”8. 

Цікавими  і  переконливими  є  вислови  дослідника-

мемуариста стосовно стилю Уласа Самчука. Моментами 

Ю. Стефаник вступає у дискусію з думками Уласа Самчу-

ка. Сам Улас Самчук зараховував себе до “прозаїків чистої 
води” таких, як Мирний, Нечуй-Левицький, Золя, Бальзак, 

Діккенс. Він відмежовує себе від таких письменників, як 

Коцюбинський, Франко чи Стефаник, які, мовляв, були 

водночас поетами і прозаїками. “Тут я аж ніяк не можу по-

годитися з Самчуком. Я думаю, що кожний добрий прозаїк 

мусить бути поетом і що кожний добрий поет мусить бути 

прозаїком, тобто його вірші мусять мати і сюжет, і психоло-

гічну глибину, і образність, отже ті самі елементи, що їх 

мусить мати і добра проза. Коли математика переконує, 

література наснажує читача емоційно, зворушує його. Тому 

Самчук, хоч є він прозаїком чистої води, водночас є і пер-
шорядним поетом”9. 

Вперше стаття ця була вміщена у збірнику № 6 Об’єд-

нання  Українських  письменників  “Слово”  

(Торонто, 1976 рік). Поява цієї розвідки мала надзвичайно 

важливе значення як у історії української, так і світової 

літератури, історії культури та теорії літератури. Бо вона 

демонструє новий незалежний погляд на життя і творчість 

ще одного представника української діаспори – Уласа Сам-

чука. 

Непересічне значення для дослідників фактологічної 

прози, мемуарної спадщини української літератури має 
стаття “Мудрець “На коні вороному”. Стаття вміщена у 

збірнику нарисів та есе Юрія Клинового (Юрія Стефаника) 

“Моїм синам, моїм приятелям” на дев’яти сторінках. Об’єк-

том дослідження Ю. Стефаника постає твір Уласа Самчука 

“На вороному коні”, що складається із шести частин, кожна 

з яких складається з окремих розділів і, за вказівками Юрія 

Стефаника,  охоплює  час  від  26  жовтня  1941  р.  до 

21 листопада 1943 року. Книга із 360-ти сторінок насичена 

фактологічним матеріалом. За спостереженнями Ю. Стефа-

ника, він вдається до двох типів дослідження – аналізу і 

синтезу. Він робив записки, про які він згадує зі 115-ї сторі-
нки. Тут він порушує актуальні проблеми часу. Це стосу-

ється смерті його особистих приятелів: Олени і Михайла 

Теліг, посадника Києва Данила Багазія, громадської діячки 

Хариті Кононенко та багатьох інших його знайомих і прия-

телів, яких гестапо постріляло в Бабиному Яру та інших 

місцях України. 

Ю. Стефаник зазначає, що під час роботи Уласа Сам-

чука у редакції “Волині”, саме цьому періоду присвячені 

третя і четверта частини його мемуарів: “Між молотом і 

ковадлом” та “Ідилія Дамоклевого меча”. Ю. Стефаник 

пропонує кредо, яким Улас Самчук керувався при редагу-

ванні “Волині”: “Для мене, як редактора впливової газети і 

письменника, до голосу якого прислуховувалися народні 

маси, було великим завданням зберегти при цьому почуття 

міри і не стратити рівноваги. І не допустити до передчасної 
провокації зриву, для чого між доморослими політиками 

було досить відповідного матеріялу”10. Треба сказати, що 

тематикою його оповіді виступає Україна у період німець-

кої окупації і побіжно автор описує Україну у княжі часи. 

Цікавими є зауваження Ю. Стефаника про те, що спо-

гади Уласа Самчука “На коні вороному” можуть колись 

стати обов’язковою лектурою в університетах вільної Укра-

їни, на історичних і на літературних факультетах, оскільки 

вони насичені українознавчими темами. 

“Нерідко Самчук виявляє себе знаменитим публіцис-

том, що глибоко, з психологічним і філософським підтекс-
тами, проникає в суть описуваних подій, явищ і своїх не 

завжди позитивних”11. Цими ж рисами характеру можемо 

ознаменувати і героїв самого В. Стефаника. 

Мені здається, що причиною до розгляду цього твору 

стали точні історичні вказівки Уласа Самчука, які були 

вартісними для Ю. Стефаника, як-от: “Самчук з проникли-

вістю великого інтелекту подає, наприклад, джерело анти-

семітизму, аналізує побічні наслідки підпілля, не завжди 

корисні, висловлює свою думку про перший розлам ОУН, в 

такій самій мірі розумний, що й нездійснений, порівнює 

національну свідомість наддніпрянських українців з такою 
ж свідомістю західних”12. 

Незважаючи на сухість мемуарного стилю, письмен-

ник часто вдається до поетичності, психологічних порів-

нянь, метафор і персоніфікації, і ці моменти викликають 

інтерес у реципієнта. 

Інколи перечитуєш мемуари, – і здається, що один 

мемуарист іншого цілком розуміють.  Наприклад,  якщо 

взяти стилістичне оформлення, то Юрій Стефаник вказує: 

“Самчук щадить місце на діалогах, яких у другій половині 

мемуарів таки досить багато, він не починає їх новими 

уступами, як це звичайно роблять, він відділяє їх рисками. 
Бо видати книжку в еміграційних умовах зовсім не легко, 

треба ощаджувати на папері”13. Ю. Стефаник зазначає, що 

згодом: “Самчук цілком пішов з духом часу, перекинувся 

на фактологічну прозу, таку популярну в сьогоднішній сві-

товій літературі”14. Ця фактологічна проза представлена 

творами: щоденник “П’ять по дванадцятій”, “Живі струни”, 

“Сліди піонерів”. 

Зрештою, про Уласа Самчука Ю. Стефаник висловив-

ся так: “Чи Самчукові, якому 20 лютого сповнилося 75 ро-

ків його найбільш трудолюбивого життя, цілком присвяче-

ного українській літературі – він один з рідких наших про-
фесійних письменників на еміграції – вдасться знову повер-

нути до “фіктивної літератури, покаже найближче майбут-

нє. Одно певне, сидіти, згорнувши руки, він не буде”15. 

Стаття написана 1980 року і вперше надрукована в 

газеті “Нові дні” (лютий). Таким чином з певністю можемо 

стверджувати, що цей аналіз є зразковим у тому плані, що 

він дає нам змогу з’ясувати як аналізувати мемуаристику 

вслід за Юрієм Стефаником.  

Ми зробили наліз статей та есе Ю. Стефаника про дос-

лідження творчості письменників української діаспори, а 

8 Ibidem, P. 419. 
9 Ibidem, P. 420. 
10 Ibidem, P. 425. 
11 Ibidem, P. 427. 
12 Ibidem, P. 428. 
13 Ibidem, P. 429. 
14 Ibidem, P. 430. 
15 Ibidem, P. 430. 
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саме: “Улас Самчук. Улас Самчук – його сімдесятиліття”, 

“Мудрець “на коні вороному”. Розглянувши ці розвідки, 

переконуємося, що критик тонко відчуває притаманні кож-

ному митцеві прикмети його стилю, звертає увагу на есте-

тичну вартість того чи іншого автора. Він добре відчуває 
барви мови, особливості стилю митців, про яких пише. Лі-

тературна школа, набута ще при батькові, а пізніше у ви-

даннях,  з  якими  співпрацював,  досвід  дослідницько-

текстологічної роботи, а найперше літературний талант 

зумовили професійність його суджень, переконливість оці-

нок тих чи інших естетичних явищ. 

Такою своєрідною цікавинкою у кожній із статей ви-

ступає кілька речень – спогадів, якими, власне, починається 

стаття і засвідчує особисте знайомство Юрія Стефаника з 

тим чи іншим представником еміграційної літератури.  

Нам здається, що при дослідженні життя і творчості 
одного із цих представників цікавими вкрапленнями, фак-

тологічними додатками слугували би спогади про взаємини 

Ю. Стефаника з цією людиною. 

Федір Погребенник стверджував: “У своїй творчій 

праці Ю. Стефаник виступає як об’єктивний аналітик худо-

жніх надбань минулого і поточного літературного процесу. 

Біографічно-документальний підхід до змалювання пись-

менницьких сильветок він поєднує з аналітично-художніми 

спостереженнями і узагальненнями над спадщиною поетів і 

прозаїків. Притаманною рисою Ю. Стефаника – критика є 

жива, образна мова його студій, ясний прозорий стиль ви-
слову думки”16. 

Висновки. Проаналізований нами матеріал показав 

долю українського письменника, що був позбавлений права 

творити в Україні і для українського народу, але він знай-

шов собі умови для творчості, сили для творіння і все це 

поступово повертається до нас, адже воно створене для нас. 

Воно збагачує нашу духовну і культурну скарбницю, ро-

бить її вічною і невмирущою. Ю. Стефаник поповнює цілу 

плеяду творців-мемуаристів, як-от: Микола Бажанський, 

Юрій Смолич та інші. 

Отже, підсумком літературного доробку Ю. В. Стефа-
ника є видання “Моїм синам, моїм приятелям” (1981), що 

стало цінним надбанням нашої культури, адже, як ствер-

джує Мирослав Попадюк: “Але майже півстоліття талано-

витого автора не можна було згадувати на Україні, бо не 

мовчав про злочини, що творилися на ній. Така була доля 

всіх емігрантів – інтелігентів. 

Нас вішали, четвертували 

Варшава, Відень і Москва,  

Аби святі убить слова,  

Аби Вкраїни ми не мали17.  

“І в цих важких умовинах життя, – цитує В. Державін 
слова Ю. Клена, – віддані на ласку чужих народів, ставши 

перехожими гостями – ми далі творимо свою культуру… 

Ми ладні піти світ за очі, за океани, у краї тропічні чи поля-

рні, аби не вертати додому – явище, яке не має прикладу в 

історії”18. 

Таким чином, нам вдалося розгорнути ще одну сторін-

ку в історії української літератури і тим самим воскресити в 

пам’яті українського народу ще одну постать, а поза увагою 

читача залишається ще ціла плеяда творців духовної куль-

тури, що працювали на маргінесах без будь-якого духовно-

го відчуження від рідного краю. 
Перспективним завданням залишається вивчення тво-

рчості інших діаспорних письменників, які не були залучені 

нами до аналізу, через призму дослідження Ю.Стефаника. 

 
Moysey Antoniy, Nykyforuk Tetyana. Anniversary Sylvets 

of Yuriy Stefanyk “Ulas Samchuk – his seventy years anniver-

sary”and the memoir research “The Wise man “on a horse-raven”. 

The purpose of the work: to determine the place of Y. Stefanyk’s 

scientific work in Ukrainian literary criticism, to find out the value of his 

contribution to understanding the literary process in Ukraine in the 

twentieth century, to summarize scientific research of the life and work 

of the Ukrainian diaspora writer Ulas Samchuk. Research methods. 

We practice comparative-historical, biographical, descriptive, aesthetic-

functional, comparative-typological methods, analysis and synthesis 

method, induction and deduction method, method of collecting, select-

ing and generalizing information data method in the given article. The 

scientific novelty of the study is to demonstrate a new, independent 

point of view of the work of the writer of the Ukrainian diaspora Ulas 

Samchuk; its presentating, analysis and study through the prism of Yu-

riy Stefanyk's literary study. Conclusions. Yuriy Stefanyk articles and 

essays examination on the study of the writers of the Ukrainian diaspora, 

namely: “Ulas Samchuk. Ulas Samchuk – his seventy years anniver-

sary”, “Wise man “on a horse-raven”; convinces that the critic subtly 

feels the inherent features of each artist own style, draws attention to the 

aesthetic value of a particular author. He has a good feel for the colors of 

the language, especially the poetics of the writings of the writers he 

writes about. The literary school, acquired even with his father, and later 

in the publications with which he collaborated, the experience of re-

search and textual work, and first of all, the literary talent led to the 

professionalism of his judgments, the credibility of assessments of aes-

thetic phenomena. We discovered the fate of the Ukrainian writer who 

was deprived of the right to create in Ukraine and for the Ukrainian 

people, but he found the conditions for creativity, the power for creation, 

and all this gradually returns, enriches our spiritual and cultural treasury, 

makes it eternal and immortal. Y. Stefanyk is a reprentative of a whole 

galaxy of creators-memoirists, such as Mykola Bazhansky, Yuriy Smo-

lych and others. Y. Stefanyk’s research may be rarity in the study of the 

work of the writers of the Ukrainian diaspora. 

Key words: critic, memoirist, diaspora, Y. Stefanyk, Ulas Sam-

chuk, intellectual emigrant. 
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Никифорук Татьяна. Влияние фольклора на поэтику стихотворных произведений Сидора Воробкевича. 

Цель исследования заключается в систематизации научных наблюдений ученых об изучении стихотворных произве-

дений С. Воробкевича в аспекте сопоставления их с национальным фольклором, добавлении новых наблюдений и уче-

те количественной (выражены одной составляющей поэтики, несколькими или множественными) и хронологической 

(постоянные, эпизодические: в начале, в середине, в конце творческого пути) иерархии воздействий. Методы исследо-

вания: сравнительный, сравнительно-исторический, биографический, герменевтический метод и метод медленного 

чтения (метод рецептивной поэтики). Статья характеризуется несколькими аспектами новизны: впервые в украинском 

литературоведении осуществлено комплексное исследование влияния поэтики национального фольклора на поэтику 

стихотворных произведений С. Воробкевича в аспекте тематики, специфики поэтического языка, включая лексику, 

тропику, синтаксис, генерику. К исследованиям предшественников добавлены новые наблюдения по близости формы 

фольклорных произведений и стихов С. Воробкевича. Выводы. Прослеживается значительное влияние национального 

фольклора на поэтику С. Воробкевича: именно на основе постоянного усвоения всех составляющих поэтики фольклора 

базировалась художественная система поэзии буковинца. 

Ключевые слова: С. Воробкевич, генезис, поэтика, генерика, лексика, тропика, поэтический синтаксис, фоника, 

версификация. 

Вступ. 1903 року у виданні “Літературно-науковий 

вісник” член редакційного комітету В. Гнатюк помістив 

некролог з приводу смерті Сидора Воробкевича. Автор 

публікації, яка, на думку Б. Мельничука, “нагадує не 

стільки прощальне жалібне слово, скільки літературно-
критичну статтю, місцями вельми гостру”1, висловив 

такі міркування щодо віршованих творів буковинця: 

“Багато віршів творив він під впливом або народних 

пісень, або інших поетів, і від того впливу полишилися 

навіть сліди в тих його творах. Але дуже рідко вони до-

рівнюють першотворам. Докладно це питання можна 

розібрати лише в окремій статті, тут вистачить лише 

зазначення”2. Цікавим видається й уточнення: 

“Зрозуміло, що поет, пишучи свої вірші, не парафразу-

вав чужих, не повторював, не наслідував змісту, але 

окремі слова і розмір вказують прямо на цей вплив”3. 
При цьому автор некролога послався на 

О. Огоновського, який у своїй “Історії літератури русь-

кої” (1889) помітив у С. Воробкевича “сліди вправного 

переспіву думок Шевченкових”, водночас зауваживши, 

що вони залишаються оригінальними творами4.  

Історіографія проблеми. До питання про витоки 

поетики віршованих творів С. Воробкевича, крім 

О. Огоновського та В. Гнатюка, принагідно зверталися 

С. Смаль-Стоцький (1887), О. Маковей (1901, 1909), 

М. Лозинський (1901), Ф. Погребенник (1956), В. Лесин 

та О. Романець (1964), П. Никоненко (1975), 

В. Шабліовський (1984), М. Бондар (1986), М. Івасюк 

(1986), П. Никоненко та М. Юрійчук (2003), 
Н. Шатілова (2011), Л. Кучурян (2012).  

Мета дослідження полягає в систематизації науко-

вих доробків вчених про вивчення віршованих творів  

С. Воробкевича в аспекті зіставлення їх із національним 

фольклором, додаванні нових спостережень та враху-

ванні кількісної (виражені одним складником поетики, 

кількома, багатьма) та хронологічної (постійні, епізоди-

чні: на початку, в середині, у кінці творчого шляху) іє-

рархії впливів.  

Основна частина. Найсильнішим чинником щодо 

формування  поетики  в іршованих  твор ів 
С. Воробкевича, який діяв упродовж усієї творчості пое-

та і виявлявся у багатьох (якщо не у всіх) сегментах тво-

рів, був національний фольклор. На це вказували всі 

дослідники віршованої творчості поета, найяскравіше – 

О. Маковей, В. Лесин та О. Романець, П. Никоненко та 

М. Юрійчук, Н. Шатілова. Відразу зазначимо, що поет 

зазнавав фольклорного впливу як безпосередньо, так і 

через посередництво інших авторів (і попередників, і 

1 Mel`nychuk B. “Literaturoznavche i chudozhnye osmyslennya postati Sydora Vorobkevycha” [Literary and artistic comprehension of the 

figure of Sydor Vorobkevych], Naukovyj visnyk Chernivec`kogo nacionalnogo universytetu imeni Yuriya Fed`kovycha [Scientific herald of 

Chernivtsi National University named after Yurie Fedkovich], Chernivci, Chernivec`kyj nac. un-t, 2012, Vyp. 585–586, Slov'yans`ka 

filologiya, P. 140 [in Ukrainian]. 
2 Gnatyuk V. “Izydor Vorobkevych (Nekrolog)” [Izydor Vorobkevych. (Obituary)], L`vivs`kyj nacional`nyj visnyk [Lviv National herald], 

1903, XXIV, Kn. X, P. 48 [in Ukrainian].  
3 Ibidem, P. 49. 
4 Ogonovs`kyj O. Istoriya literatury rus`koyi [ukrayins`koyi] Chastyna II. Vik XIX (Poeziya. Drama) [History of literature of Russian 

(Ukrainian) Part II. Age XIX (Poetry, Drama)], L`viv, 1889, Fotodruk Oleksy Gorbacha, Munhen, 1991, P. 50 [in Ukrainian]. 
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сучасників), які у своїй творчості орієнтувалися на фо-

льклор.  

Сам поет неодноразово зізнавався в любові до фо-

льклору. В одному з листів 1865 року до Д. Танячкевича 

він стверджував: “Я збирав і записував народні думи-
пісні через близько 15 років, не знав я ні мук, ні трудів, 

лазив у низьку хату, під бідну солом’яну стріху, часту-

вав сліпого лірвака, і тони в музику складав і в книжки 

збирав”5. 

У листі до цього ж адресата С. Воробкевич розпо-

чинає опис власної “невеликої” бібліотеки з таких ви-

дань: “Збірники пісень М. Максимовича, Жеготи Паулі, 

Вацлава з Олеська, Коціпінського і другі менші збірнич-

ки пісень і пословиць народних”6. Вивчення народних 

пісень уможливило появу поетової праці “Наша народна 

пісня” (1865). За словами В. Шабліовського, “В ній у 
дусі романтизму він дає оцінку народній пісенності, 

визначаючи її як джерело вивчення історії, і робить 

спробу систематизувати пісенний матеріал. Кожну гру-

пу автор докладно характеризує як з боку змісту, так і 

поетичної структури, а у висновках підкреслює, що при 

вивченні народних пісень необхідно враховувати два 

аспекти: поетичний текст пісні та її музичний склад, 

якими необхідно керуватися при групуванні народних 

пісень”7. 

Своє літературне кредо – “характер нашої народної 

пісні так серцю присвоїв, що лише в сім такі співати 
знає, і швидше заніміє, чим без нього залишиться”8, –  

С. Воробкевич проніс через усе творче життя. 

О. Маковей поділив віршовані твори С. Воробкеви-

ча на дві великі групи: думки і пісні та балади і опові-

дання, визначивши таким чином лірику (думки і пісні), 

ліро-епос (балади) та епос (віршовані оповідання). Дос-

лідник був переконаний, що найважливішим джерелом 

щодо ліричних поезій Воробкевича були народні пісні9. 

О. Маковей диференціює лірику поета за тематикою: 

“Любов у різних виявах, козак, чумак, рекрутчина, мо-

лодість, природа, попри те – поетичні плачі за тим, що 
минуло і не вернеться з нашої історії – ось мотиви його 

першої лірики”. Дослідник уточнює, що мотиви лірики 

С. Воробкевича – “ті самі, що і в народних піснях”.10 

Подібними були судження В. Лесина та 

О. Романця. Учені поділяли вірші С. Воробкевича на 

три групи: епічні вірші, ліричні поезії, пісні. Щодо епіч-

них творів, на гадку дослідників, мають цінність ті 

(балади і віршовані оповідання), у яких автор викорис-

тав народні перекази та легенди, отже, твори з фолькло-

рною основою (“Скаменіла багачка”, балада “Панська 

пімста”, романтичні балади “Русалка Черемша”, 

“Вівчарева полонина”11. 

В. Лесин та О. Романець стверджували, що осно-
вою багатьох ліричних віршів і пісень поета стала на-

родна пісня. Причому вчені, услід за О. Маковеєм12 за-

уважували, що перші спроби поета були звичайними 

наслідуваннями народних пісень, але і пізніші – поети-

кою і засобами віршування, дзвінкою, щиро народною 

мовою, мотивами, образами та стилістикою – близькі до 

народних пісень13. Зв’язок із народною творчістю 

В. Лесин і О. Романець побачили в поетових віршах на 

тему кохання (“Дівчина чорноброва, ой знай, чим ти 

мені…”, “У тій Руській Молдовиці”, “Марійка із Роз-

тік”), у поезіях на тему рекрутчини (“Петро ся вернув”), 
у пейзажній та громадянській ліриці, у жартівливих вір-

шах і піснях. Науковці стверджували, що співомовка 

“Сива ненька говорила…” <…> нагадує дуже популяр-

ну закарпатську українську народну пісню “Тече вода 

каламутна”, а відгук такої ж пісні “На потічку-м прала” 

відчутний у вірші “Якби-м знала, що мя возьме”14. Ці ж 

дослідники виділяють співзвучні з фольклорними жанри 

пісні, ліричного вірша, балади, вірша-оповідання, співо-

мовки.  

П. Никоненко, М. Юрійчук уважають, що твори 

“Дочка мельника”, “Черемош-лікар”, “Кифір і Ганнуся” 
та інші, створені за мотивами і на зразок народних ба-

лад15. На “народну мову” творів С. Воробкевича звертав 

увагу О. Маковей16. Детально лексику поета дослідила 

Н. Шатілова у дослідженні “Ідіостиль Сидора Воробке-

вича” (2011). Вона з’ясувала, що “лексикон творів пись-

менника закономірно має виразне говіркове забарвлен-

ня, містить чимало запозичень зі слів територіальних 

мов, що було типовим для західноукраїнського варіанта 

літературної мови цього періоду. Діалектна лексика па-

ралельно з літературною є важливим складником інди-

фікаційно-комунікативного простору художніх текстів 
автора і водночас однією з домінантних рис його індиві-

дуально-авторської манери письма”17. Н. Шатілова по-

казала спорідненість поетичного слова С. Воробкевича 

загалом з усною народною творчістю в аспекті тропіки 

та синтаксису. Дослідниця стверджує, що вплив фольк-

лорної традиції на мову С. Воробкевича унаочнюють, по

-перше, синтаксичні фольклоризми: традиційні епітетні 

словосполучення фольклорного походження, насичені 

5 Materialy do istoriyi znosyn galychan z bukovyncyamy j istoriya Bukovyns`koyi Rusi [Materials of the history to the intercourse of the 

Galician with the Bukovinites and the history of Bukovina Russia], CDIAU, L`viv, fond N 386. Op. 1. Spr. N 39, P. 35 [in Ukrainian]. 
6 Ibidem, P. 35. 
7 Shabliovskyj V. “Fol`klorni dzherela ukrayinomovnoyi ta rumunomovnoyi tvorchosti S. Vorobkevycha” [Folk Sources of Ukrainian and 

Romanian Art by S. Vorobkevich], Slov'yans`ke literaturoznavstvo i fol`klorystyka [Slavic literary of criticism and folklore], Vyp. 14, 

Kyiv : Nauk. dumka, 1984, P. 63 [in Ukrainian]. 
8 Materialy do istoriyi znosyn galychan z bukovyncyamy j istoriya Bukovyns`koyi Rusi…, op. cit., P. 35 [in Ukrainian]. 
9 Makovej O. “Zagal`ni zamitky pro poeziyi Izydora Vorobkevycha” [General Notes on Isydor Vorobkevich's Poetry], Vorobkevych I. 

Tvory [Vorobkevych I. Works], L`viv, 1909, Vol. 1, P. 404 [in Ukrainian]. 
10 Ibidem, P. 405. 
11 Lesyn V., Romanec` O. “Sydir Vorobkevych – poet” [Sydir Vorobkevych – poet], Vorobkevych S. Vybrani poeziyi [Vorobkevych S. 

Selected poetry], Kyiv : Rad. pys`menny`k, 1964, P. 23 [in Ukrainian]. 
12 Makovej O. “Zagal`ni zamitky pro poeziyi Izydora Vorobkevycha” …, op. cit., P. 401 [in Ukrainian]. 
13 Lesyn V., Romanec` O. “Sydir Vorobkevych – poet” …, op. cit., P. 24–25 [in Ukrainian]. 
14 Lesyn V., Romanec` O. “Sydir Vorobkevych – poet” … op. cit., P. 32 [in Ukrainian]. 
15 Nykonenko P., Yurijchuk M. Sydir Vorobkevych: Zhyttya  i tvorchist`[Sydir Vorobkevych: Life and creativity], Chernivci : Ruta, 2003, 

P. 81 [in Ukrainian]. 
16 Shatilova N. O. Idiostyl` Sydora Vorobkevycha : avtoref. dys. … kand. filol. nauk [Sydir Vorobkevych’s idiotype: author’s abstract. dis . 

... Candidate filol. sciences], Chernivci, 2011, P. 15 [in Ukrainian]. 
17 Shatilova N. O. Idiostyl` Sydora Vorobkevycha …, op. cit., P. 14 [in Ukrainian]. 
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асоціативним змістом, що набувають символічного зву-

чання: рідна матусенька, мила сестричка, червона кали-

на, хрещатий барвінок, зелена рута; по-друге, приклад-

кові асоціативні словосполучення, почерпнуті із фольк-

лорної мови чи створені за їх зразком: гуцул-сиротина, 
ворожка-чарівниця, горе-трута; по-третє, семантико-

синтаксичні паралелізми як форма вираження символіч-

них фольклорних творів, які ілюструють тенденцію на-

роднопісенної мови до протиставлення понять та обра-

зів: виріс в лісі дуб хороший, рівний, кучерявий, а у не-

ньки хлопець гарний, рум’яний, білявий; по-четверте, 

синтаксичні конструкції з багаторазовими повторами, 

що не лише інтенсифікують ознаку, а забезпечують рит-

міко-інтонаційний малюнок фрази, близький до фольк-

лорного: Третій раз весна природу цвітом убирала, тре-

тій раз листок зів’ялий як спадав, видала…; по-п’яте, 
традиційні порівняльні конструкції, які, створюючи 

портретні характеристики, увиразнюють синтаксичну 

організацію текстів письменника, надаючи яскравого 

народнопісенного колориту: В неї личко, як малина, а 

губонька, як калина. Н. Шатілова зауважує, що твори 

С. Воробкевича містять народнопоетичні порівняння 

дівчини з рослинним світом (калина, рожа, мак, цвіт, 

тополя, малина, смерічка, терен), твариною (ясочка, 

вивірка), птахом (голубка, пава, ластівка), небесними 

світилами (зірка, місяць); хлопця з деревом (явір, смере-

ка, дуб), закоханої пари з птахами (голуби, горлиці)18. 
Цим узагальненням дослідниці передували подібні 

міркування літературознавців, які теж розглядали пое-

тичні твори С. Воробкевича в аспекті тропіки та синтак-

сису.  

П. Филипович у статті “Шляхи Франкової пое-

зії” (1927) дав таку характеристику творчості Данила 

Млаки: “У своїй ліриці він не виходить за межі переспі-

вів народної пісні з її нескладним паралелізмом життя 

людини й природи, з її стереотипними образами: “Явір 

похилився – хлопець зажурився”, або: 

Над ставочком місяць світить 
З низу вітер віє, 

А в воротях дівчинонька 

Марусенька мліє і т.п.19. 

Ф. Погребенник у статті “Талановитий буковинсь-

кий письменник” обмежився лише зауваженням, що 

поет “широко використовує порівняння, епітети, заспі-

ви, властиві народній ліриці”20, В. Лесин та О. Романець 

розгорнули це твердження: “Поет часто використовує 

народнопісенні сталі епітети й інші образні засоби – 

вітер буйнесенький, горлиця сивенька, князь-місяць, 

чорний ворон, кінь вороний,чорна хмара, люта буря 
тощо. Безпосередньо з народної пісні запозичені деталі 

портретної характеристики дівчини чи хлопця – “очі, 

мов зірниці” або “наче терен оченята”; “мов два луки 

бровенята”. За зразком народної пісні побудовані й 

стверджувальні та заперечні паралелізми: для прикладу 

можна назвати “При потоці явір” (до речі, це пряме на-

слідування загальновідомої народної пісні “ “Стоїть явір 

над водою”) або “У тій Руській Молдавиці” (в останньо-
му вірші враження від заперечних паралелізмів дещо 

послаблюється ускладненою інверсією). Є у віршах Во-

робкевича і властиве для народних пісень звернення до 

сил природи (вітру буйнесенького, гори високої, ріки 

бистрої, криниці глибокої), і характерна народнопісенна 

ретардація, потрійність повторів та багато інших фольк-

лорних засобів”21. До наведених прикладів додав й інші 

В. Шабліовський22. П. Никоненко та М. Юрійчук у ви-

данні 2003 року, розглядаючи поезію “Сумно в гаю зо-

зуля кувала”, зауважували: “Насичений народнопісен-

ними символами (зозуля – уособлення смутку і туги, 
кінь – вірний товариш, ворон – вісник нещастя, сон – 

смерть), метафоричними образами та епітетами (“зозуля 

до мамки слізно промовляла”, “коник ірже та й думає”, 

“степ тоскно гомонить та плаче”, “бліде личко росиця 

вмиває”, “зелен-муравонька”, “ясні очі”, “кров червона”, 

“бліде личко”, “шабля остра”) цей твір з притаманною 

народним пісням емоційністю передає трагізм ситуа-

ції”23.  

З народнопісенною основою частину творів 

С. Воробкевича зближує переплетіння словесного і му-

зичного ритму як основна ознака пісні. С. Смаль-
Стоцький у “ювілейнім викладі” “Ізидор Воробке-

вич” (1887) зауважив, що той уже з 1858 року почав 

складати власні вірші та укладати їх під ноти24. 

О. Маковей у “Загальних замітках про поезії Ізидора 

Воробкевича” (1909) уточнив – з 1859 року25. На гадку 

О. Маковея, С. Воробкевич на початку творчості наслі-

дував зміст народної пісні. “Дедалі він і сам починає 

складати пісні-мелодії і сам до сих пісень добирає сло-

ва, або навпаки. Переважна більшість з його лірики з 

1869 року – це вже справжні пісні з музикою”26. 

О. Маковей у першому томі творів С. Воробкевича виді-
лив 71 поетичний твір, до якого сам автор подав музику. 

Укладач уважав, що багато поетових віршів “показують, 

що це ніщо інше, тільки тексти до пісень, може й не 

покладених на ноти”27. Загальний висновок автора 

“Загальних заміток…” такий: “Хоч доводиться нам су-

дити Воробкевичеві думки і пісні без уваги на музику, 

проте мусимо сказати, що він і в них показує значний 

поетичний талант і багато щирого чуття”28. 

Близькість до фольклору виказує також віршована 

будова поетичних творів С. Воробкевича. Із масиву 

форм українського народного віршування, помічених у 
збірниках народних пісень, починаючи з німецькомов-

ного видання козацьких пісень (Ляйпціг, 1846) і у влас-

них записах, поет творчо запозичив лише частину. Вона 

18 Shatilova N. O. Idiostyl` Sydora Vorobkevycha …, op. cit., P. 14 [in Ukrainian]. 
19 Fylypovych P. Literaturno-krytychni statti [Literary and critical articles], Kyiv : Dnipro, 1991, P. 66 [in Ukrainian]. 
20 Pogrebennyk F. “Talanovytyj bukovyns`kyj pys`mennyk” [Talented Bukovinian writer], Rad. Bukovyna [Rad. Bukovina], 1956, 6 trav-

nya, P. 4 [in Ukrainian]. 
21 Lesyn V., Romanec` O. “Sydir Vorobkevych – poet” …, op. cit., P. 25 [in Ukrainian]. 
22 Shabliovsky`j V. “Fol`klorni dzherela ukrayinomovnoyi ta rumunomovnoyi tvorchosti S. Vorobkevycha” …, op. cit., P. 63, 64 [in 

Ukrainian]. 
23 Nykonenko P., Yurijchuk M. Sydir Vorobkevych: Zhyttya i tvorchist …, op. cit., P. 59–60 [in Ukrainian]. 
24 Tvory Izydora Vorobkevycha : u 3 t. [Works of Isydor Vorobkevich: 3 tons], L`viv : Prosvita, 1911, Vol. 3, P. 194 [in Ukrainian]. 
25 Makovej O. “Zagal`ni zamitky pro poeziyi Izydora Vorobkevycha” …, op. cit., P. 401 [in Ukrainian]. 
26 Ibidem, P. 405–406 [in Ukrainian]. 
27 Ibidem, P. 406. 
28 Ibidem, P. 407. 
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і становить основний сегмент його версифікації. До лис-

та Д. Танячкевича (1865) С. Воробкевич додає низку 

власних віршів, а у самому листі й перелік фольклорних 

відповідників щодо ритму тексти поезій29. За даними 

С. Протасової, поет у 60-х – 70–х роках використав такі 
народнопісенні форми: 6-складовик, 7-складовик, 8-

складовик, 12-складовик, 13-складовик (8+5), 14-

складовик у двох варіантах: (8+6)2 і 8,6,8,6. Переважає 

форма 14-складовика з варіантом 8,6,8,630. О. Маковей у 

рецензії на збірку “Над Прутом” стверджував: “Більша 

частина збірки поезій Воробкевича – се ліричні поезії, 

складені на лад народних пісень”31. У поета переважа-

ють строфічні (а отже, пісенні будови), здебільшого з 

катренними або двовіршевими строфами, у яких домі-

нує неповне римування з жіночими римами та парне з 

жіночими римами, що знову ж таки є ознаками народно-
пісенності. О. Любімова у статтях, присвячених віршу-

ванню західноукраїнських авторів 80-х – 90-х років 

окреслює народнопісенний “спектр” віршованих творів 

С. Воробкевича: 6-складовик, 8-складовик, 10-

складовик (5+5), 12-складовик, 13‑складовик зі схемою 

8,5,8,5, 14-складовик 8,6,8,6 (саме в автора збірки “Над 

Прутом” зафіксовано найбільший відсоток творів із цим 

ритмом – 42,4)32. Дослідниця підкреслює пісенний хара-

ктер різноскладових віршів33 та силабічних поліметрич-

них форм поета34. 

Щодо письменників, які мали вплив на 
С. Воробкевича, то дослідники його творчості називали 

різні імена, не завжди розмежовуючи авторів, твори 

яких читав поет, з тими, які справді вплинули на нього, 

не здійснюючи належних ілюструвань та аргументації. 

Загалом же, на основі припущень літературознавців, 

представлено низку імен попередників та сучасників 

Воробкевича, які могли впливати на нього: 

І. Котляревський, Т. Падура, М. Шашкевич, 

М. Устиянович, Я. Головацький, Т. Шевченко, 

П. Куліш, А. Метлинський, Ю. Федькович, М. Емінеску, 

В. Александрі. Додамо до них ще й О. Кониського, Й.-
В. Гете, Г. Гайне, а також І. Гліаде-Редулеску та 

Я. Векереску.  

Примітно, що серед перелічених імен відсутні бу-

ковинські літератори-попередники, за винятком 

Ю. Федьковича. У вітчизняному літературознавстві ная-

вні два погляди щодо української літератури на Букови-

ні передфедьковичевого і передворобкевичевого періо-

ду. Згідно з першим, опертим на відоме Франкове су-

дження щодо окремих впливів “самоділкового мистецт-
ва”, які “в ХІХ в. були ще менше популярні, ніж уперед 

і не мали ніякого впливу на суспільність”35, нічого вар-

тісного, що б заслуговувало на увагу дослідників, у цей 

час не з’явилося. Такий погляд був характерний для 

літературознавців радянського періоду, які були змуше-

ні описувати літературу лише в аспекті панівної офіцій-

ної ідеології.  

Другий погляд на “кириличну” літературу на Буко-

вині середини ХІХ століття з’являється в період держав-

ності України і полягає в тому, що будь-яке національне 

літературне явище заслуговує на літературознавче осми-
слення. Безперечно, має рацію Л. Ковалець, яка в статті 

“В епоху Федьковича, в епоху ранньої Кобилянської… 

До проблеми актуалізації спадщини інших учасників 

літературного процесу на Буковині” (2016) закликає 

всебічно розглянути буковинське літературне життя 

ХІХ століття, виокремлюючи імена Гаврила Продана, 

Василя Продана, Василя Ферлеєвича, Ізидора Мартино-

вича, Євсевія Андрійчука, Михайла Коморошана36. Має-

мо вже першопочатки такого вивчення: в статтях 

І. Грималовського та П. Івончака про мовостиль 

В. Ферлеєвича та про версифікацію поетів Буковини  
40-х – 50-х років37. 

Немає сумніву в тому, що С. Воробкевич знав своїх 

літературних попередників. О. Попович – автор моног-

рафії “Осип Маковей – критик та історик літерату-

ри” (2001) – цілком переконливо зауважував: “Мабуть 

не перебільшував О. Маковей, коли підкреслював, що 

С. Воробкевич, живучи у віддалених гірських селах, 

краще знав про літературні новини та громадсько-

культурний рух на Україні, “ніж усі тодішні буковинці, 

винявши хіба кількох у Чернівцях та Федьковича у Пу-

тилі”38. У листі до братів Барвінських 14 грудня 1866 
року С. Воробкевич повідомляв, що говорить українсь-

кою, румунською і німецькою мовами, а в його 

“скромній і убогій” українській бібліотеці є такі книж-

ки: “Записки южной Руси”, ч. ІІ, “Досвітки”, “Дівоче 

29  Materialy do istoriyi znosyn galychan z bukovyncyamy j istoriya Bukovyns`koyi Rusi…, op. cit., P. 41–42 [in Ukrainian]. 
30 Protasova S. “Versyfikaciya Yuriya Fed`kovycha i Sydora Vorobkevycha 70-ch rokiv XIX stolittya [The versification of Yuri 

Fedkovich and Sydir Vorobkevych in 70s of the XIX century], Naukovyj visnyk Chernivecz`kogo universytetu [Scientific herald of the 

Chernivtsi University], Chernivci, 2012, Vyp. 648–649, Slov'yans`ka filologiya, P. 25–31 [in Ukrainian]. 
31 Makovej O. “Nad Prutom. Zbirnyk poezij Izydora Vorobkevycha” [Collection of poems by Isydor Vorobkevich], Bukovyna [Bukovina], 

1901, 26 serpnya (8 veresnya), P. 4 [in Ukrainian]. 
32 Lyubimova O. “Sylabichni formy u tvorchosti zahidnoukrayinskyh poetiv 90-x rokiv XIX stolittya” [Syllabic forms in the works of 

Western Ukrainian poets of the 90s in of the XIX century ], Literaturoznavchi studiyi [Literary Studies], Kyiv : VPCz “Kyivs`kyj univ-

ersytet”, 2015, Vyp. 4, P. 140–152 [in Ukrainian]. 
33 Lyubimova O. “Osoblyvosti versyfikaciyi zachidnoukrayinskych poetiv 80-h rokiv XIX stolittya” [Features of the versioning of Western 

Ukrainian poets in 80s of the XIX century], Naukovyj visnyk Cherniveczkogo universytetu imeni Yu. Fed`kovycha [Scientific herald of the 

Yu. Fedkovych Chernivtsi University], Chernivci : Chernivecz`kyj nacz. un-t, 2012. Vyp. 585–586. Slov'yans`ka filologiya, P. 60 [in 

Ukrainian]. 
34 Ibidem, P. 61. 
35 Franko I. Zibr. tvoriv [Collected works from 50 vol.], Vol. 32, Kyiv : Nauk. dumka, 1976–1986, P. 228 [in Ukrainian]. 
36 Kovalec` L. M. “V epochu Fed`kovycha, v epochu rann`oyi Kobylyans`koyi… Do problemy aktualizaciyi spadshhyny inshych  ucha-

snykiv literaturnogo procesu na Bukovyni” [In the era of Fedkovich, the era of early Kobylianska ... To the problem of actual legacy of 

other participants in the literature process in Bukovina], Slovo i chas [Word and time], N 6, 2016, P. 65 [in Ukrainian]. 
37 Grymalovs`kyj I. “Movostyl` Vasylya Ferleyevycha” [Language and style Vasil Fereleevich], Naukovyj visnyk Cherniveckogo univ-

ersytetu imeni Yuriya Fed`kovycha [Scientific herald of Chernivtsi University named after Yuri Fedkovich], Chernivci: Ruta, 2001, Vyp. 

119, Slov'yans`ka filologiya, P. 169 [in Ukrainian].; Ivonchak P. “Ukrayins`ka poeziya Bukovyny` 40–50-ch rokiv XIX st.” [Ukrainian 

poetry of Bukovina 40–50 years of the nineteenth century], Naukovyj visnyk Chernivec`kogo universytetu imeni Yuriya Fed`kovycha 

[Scientific herald of Chernivtsi University named after Yurie Fedkovich], Chernivci : Ruta, 2008, Vyp. 394–398, P. 123–127 [in Ukrain-

ian]. 
38 Popovych O. Osyp Macovey – krytyk ta istoryk literatury [Osyp Macovey is a critic and historian of literature], Chernivci : Ruta, 2001, 

P. 7 [in Ukrainian]. 
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серце” П. Куліша, “Маруся”, “Козир-дівка”, “Конотопська 

відьма”, “От тобі і скарб”, “Добре роби, добре буде” 

Г. Квітки-Основ’яненка, два томи оповідань Марка Вовч-

ка, “Скит Манявський” А. Могильницького, “Вінок” І і ІІ 

Я. Головацького, “Кобзар” Т. Шевченка, всі львівські часо-
писи від 1862 року, всі львівські брошури і поетичні видан-

ня “від 1860 року аж до нині”, збірки народних пісень Вац-

лава з Олеська, Жеготи Паулі, С. Коціпінського, “Історія 

України” Енгеля, листи М. Чайковського39. Невипадково, 

наприклад, в архіві письменника зберігається колективна 

збірка “Вірші на смерть Василя Продана”, видана в Чернів-

цях 1880 року40. Однак, якщо порівняти віршовану спад-

щину буковинців-попередників із творами С. Воробкевича, 

то відзначимо доволі віддалений зв’язок, наприклад, між 

В. Ферлеєвичем, який видавав свої ,,Пісні з нотами” (1845–

1846) і С. Воробкевичем, який додавав ноти до власних 
текстів, чи од В. Продана з хвалебним щодо австрійського 

цісаря твором автора збірки “Над Прутом” “16 сентября 

1880 г.”. Наведемо одну строфу цієї поезії:  

А як Царь вже отдалялся, загремƀлъ весь гай: 

,,Царю милий и любимый, много лƀтъ тривай! 

Ты темряву розогналъесь, пута сокрушилъ – 

Лучшу долю человƀчью веƀмъ намъ удƀлилъ! 

,,Слава! ”, „Multῐ anῐ!” ся рознесли и вістили въ свƀтъ: 

,,Царь Франц Іосифъ всей Европы бƀсеръ, зло-

тоцƀтъ!”41. 

“Віддаленість” від поетичних систем попередників 
можна пояснити тим, що їхні твори, за словами 

Л. Ковалець, перебували “у руслі барокової традиції”42, а 

художня свідомість С. Воробкевича була зорієнтована на 

романтизм, народнопісенність.  

Висновки. До питання про генезу поетики віршова-

них творів С. Воробкевича зверталися С. Смаль-Стоцький, 

О. Огоновський, О. Маковей, М. Лозинський, В. Гнатюк, 

Ф. Погребенник, В. Лесин та О. Романець, П. Никоненко, 

В. Шабліовський, М. Бондар, М. Івасюк, П. Никоненко та 

М. Юрійчук, Н. Шатілова, Л. Кучурян та ін. У статті систе-

матизовано наукові доробки вчених, додано нові спостере-
ження та враховано кількісну (виражені одним складником 

поетики, кількома, багатьма) та хронологічну (постійні, 

епізодичні: на початку, в середині, у кінці творчого шляху) 

ієрархію впливів.  

Найпотужніше вплинув на поетику віршованих тво-

рів С. Воробкевича національний фольклор. Простежено 

вплив народної поезії щодо тематики (О. Маковей, 

В. Лесин та О. Романець), специфіки поетичної мови, охо-

плюючи лексику, тропіку, синтаксис (О. Маковей, 

В. Лесин та О. Романенко, Ф. Погребенник, П. Никоненко 

та М. Юрійчук, Н. Шатілова), генерики (В. Лесин та 
О. Романенко, П. Никоненко та М. Юрійчук) до міркувань 

попередників додано нові спостереження щодо близькості 

форми фольклорних творів та поезій С. Воробкевича.  

Найбільше вплинув на поетику С. Воробкевича наці-

ональний фольклор: саме на основі постійного засвоєння 

всіх складників поетики фольклору базувалася художня 

система поезії буковинця.  

 

Tetyana Nykyforuk. Influence of folklore on the poetics of 

poetry works by Sydor Vorobkevych. The purpose of the research 
is to systematize scientific developments of scientists аbout the study of 

Vorobkevych’s poetic works in the aspect of their comparison with 

national folklore and to add new observations and to add into the ac-

count of the quantitative (expressed by one component of poetics, 

several, many) and chronological (constant, occasional: at the begin-

ning, in the middle, at the end of the creative path) of the hierarchy of 

influences. Methods of research: Comparative and comparative histo-

rical methods are used to reveal the influence of folklore on the poetics 

of Bukovynian writer. Biographical method makes it possible to find 

out the dependence of S. Vorobkevych’s views on poetics on the life 

basis. The hermeneutic method and the method of slow reading (the 

method of receptive poetics) were practiced, aimed to reveal 

S. Vorobkevych artistic means, interpret his works. The article is char-

acterized by several aspects of novelty: for the first time in the Ukrain-

ian literary studies. A comprehensive study of the influence of national 

folklore poetics on the poetics of poetry of S. Vorobkevych’s works 

has been carried out in the aspect of themes, specifics in poetic lan-

guage, covering vocabulary, tropics, syntaxes and generics. For the 

reasoning of the predecessors and new observations on the proximity 

of the form of folklore works and poems by S. Vorobkevych were 

added. Conclusions. To the question of the genesis of poetics of poetry 

works by S. Vorobkevych, S. Smal-Stotsky, O. Ogonovsky, O. Ma-

covey, M. Lozynsky, V. Hnatyuk, F. Pogrebennyk, V. Lesyn and O. 

Romanets, P. Nykonenko, V. Shablyovsky, M. Bondar, M. Ivasyuk, P. 

Nykonenko and M. Yurijchuk, N. Shatilova, L. Kuchuryan and others. 

Strongly influenced by the poetics of poetry S. Vorobkevych’s national 

folklore. The influence of folk poetry on subjects (O. Macovey, V. 

Lesyn and O. Romanets) specifics in poetic language, covering vo-

cabulary, tropical, syntax (O. Macovey, V. Lesyn and O. Romanenko, 

F. Pogrebennyk, P. Nykonenko and M. Yuriychuk, N. Shatilova) ge-

nerics (V. Lesyn and O. Romanenko, P. Nykonenko and M. Yurijchuk) 

added to the considerations of predecessors new observations on the 

proximity of the form of folklore works and poems by S. Vorob-

kevych. National folklore influenced on S. Vorobkevych’s poetics 

decisively: the artistic system of poetry of Bykovynian writer was 

based on the constant assimilation of all the components of the poetics 

of folklore. 

Key words: S. Vorоbkevych, genesis, poetics, generics, vocabu-

lary, tropics, poetic syntax, phonics, versification. 
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Кармен Деребуш ”Фанаріотський рукопис” Дойни Руштi – балканський роман виховання. Мета досліджен-

ня. Роман Дойни Рушть ”Фанаріотичний рукопис” – роман виховання з Балкан” пропонує вивчити історію Іоаніса 

Мілікопу, яка стає історією Леуна і історією Кіроса, змінюючи складні особливості однієї долі. Бухарест є місцем і цен-

тральною реальністю, що має силу метаморфози, місто суміші балканських націй, з деякими французькими і 

російськими впливами. Методи даного дослідження. Роман ”Фанаріотський рукопис” румунського автора Дойни Руштi 

проаналізовано через призму літературної ономастики та символістичної синестези: 1) внутрішньотекстовий аспект 

більш широкого контексту назви, роль імені в процесі повторного означення повинні бути введені в загальну і 

універсальну традицію, а також у обрядову традицію, що стосується історії румунської літератури; 2) міські легенди в 

фанаріотському Бухаресті, космополіти, створені через поєднання відчуттів, що полегшує вихід з історичного часу і 

входження в міфічну реальність. Висновок. Легенда про ім’я існує в румунському сільському середовищі, і згідно з 

нею, ім’я змінюється через релігійні та магічні обряди, а точніше через те, що етнологи називають обрядами переходу, 

міняючи долю, відганяючи хворобу, смерть, злих духів, які загрожують життю людей і т. д., демонструючи велику дові-

ру до сили слова, яке може стати реальністю. В основі роману є документ, знайдений в архіві, а Дойна Рушті відобрази-

ла чарівний балканський світ у всіх його тонкощах наприкінці XVIII ст. Ім’я також здатне відображати фрагменти 

історії на межі між легендою і реальністю. Звідси випливає антропономія, засіб гуманізації міста. Однією з 

найславетніших міських легенд є історія про бухарестських жінок, збагачених завдяки імені ”Джіорма”. Вдало підібране 

ім’я може принести людині як славу, так і знищити її. 

Ключові слова: румунська література, мультикультурні Балкани, метаморфоза, Бухарест. 

Préliminaires. Le roman Le manuscrit phanariote 

écrit par Doina Ruști a comme point de départ un document 

réel trouvé par l’autrice dans un archive; la narration tisse, 

de manière baroque, un monde balkanique dans toutes ses 

subtilités de la fin du XVIIIème siècle: 
En respirant, par le balkanisme succulent, le même air 

de famille que les proses de Ștefan Agopian et de Silviu 

Angelescu – ou pourquoi pas? de ses vieux prédécesseurs 

Nicolae Filimon, Mateiu Caragiale ou Eugen Barbu (celui 

du roman Le prince et Le semaine des fous), le roman de 

Doina Ruști avait ouvert d’une manière excellente l’année 

2015 dans prose roumaine1, en étant assez bien reçu par la 

critique. 

Une dense narration, où la synesthésie – une forte 

combinaison de sensations: olfactives par les odeurs des 

rues et ruelles bucarestoises, une chromatique vive et divers 
par les vêtements, des sonorités musicales des ménétriers – 

donne de la vie aux destinés sur le canevas d’une ville 

exotique, Bucarest,  par les  influence gréco-turques.  Les 

noms jouent un rôle important, en continuant une tradition 

du  roman  roumain  et  universel:  ”[...]  tous  les  grands 

écrivains ont l’intuition ou, fréquemment, la conscience du 

rôle  joué  par  l’onomastique  des  personnages  et,  en 

conséquence, ils paient de l’attention – parfois une attention 

spéciale – à ce composant de l’œuvre, aussi”2. Selon les 

propositions typologiques de Mihai Ignat, l’herméneutique 

onomastique suit le critère de la relation avec le texte, plus 

exactement celui intertextuel, dans ce cas-là situé dans un 

contexte général du nom, où le changements onomastiques 

apportent aussi des changement de place en contexte qui 
génère des véritables contenus: ”[...] dans le processus de ré

-signification  de  l’anthroponyme  de  l’œuvre  littéraire 

narrative  le  contexte  a  un  rôle  fondamental.  Faire 

abstraction de celui-ci et analyser les noms propres eux-

mêmes ne va pas démontrer la relevance dans un texte”3. 

L’onomastique littéraire prouve beaucoup de ce cas de ré-

signification, qui fait d’un simple dictionnaire un ingrédient 

des personnages mémorables. 

Une géographie onomastique. Parti de Thessalonique 

vers la ville des ”Valaques danseuses”, surnom du Bucarest 

à cause de son renom de ville où on danse et on chante 
beaucoup, Ioanis Milikopu, le fils de Bradu Milikopu, fait 

un voyage formatif, au long duquel il va s’initier en amour, 

en mœurs, en amitié, dans le marche de l’histoire dans une 

période de la suprématie ottomane dans les Balkans et des 

luttes  des  Grecs  contre  ceux-ci.  Fils  d’une  famille 

aroumaine de Grèce, il entre dans la jeunesse dominé par 

trois coordonnées: la passion pour la couture, la nébuleuse 

attraction pour une ville  magique,  chanté par le  sultan 

Selim, chanson disséminé dans les Balkans, et de point de 

1  Adrian Romilă, ”Decor fanariot” în ”Convorbiri literare” [”Fanariot Decor” in ”Literary Conversations”], Iași, mai, 2015 [in Romanian]. 
2 Mihai Ignat. Onomastica în romanul românesc [Onomastics in the Romanian novel], Editura Universității Transilvania din Brașov, 

2009, P. 321 [in Romanian]. 
3 Ibidem, P. 320. 
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vue morale; il a le devoir de s’associer à l’armée de 

Lambros, qui luttait contre les Turcs. Dans le chemin vers le 

navire de Lambros, il va décider à suivre son rêve secret, 

ainsi qu’il va changer le trajet, en prenant la direction 

d’Istanbul, ayant l’intention à arriver dans la capitale 
valaque. Avertie, dans la capitale de l’Empire, de la 

difficulté de la voix vers la ville Giurgiu, il n’avait jamais 

pensé que même le nom pourrait être volé: 

 C’est possible de perdre, de remplacer,  de 

compromettre, d’estropier et de voler le nom. Il y a des 

places en Europe traditionnellement peuplées par les voleurs 

de noms, surtout dans les Balkans, où on dit que c’est la 

région des plus ingénieux voleurs. [...] Les voleurs 

communs se trouvaient dans des chemins prévisibles, mais 

les voleurs de noms vivaient par les gens respectables4.  

Arrivé eu pont sur le Danube, près de Giurgiu, il va 
écrire lisiblement son nom, sur un morceau de papier, en 

lettres  grecques,  cyrilliques et  turques,  dans une fusion 

balkanique symbolique, ensuite ”il prononce son nom entier 

avec la fierté d’aroumain thessalonicien5 – sărunez6: Ioanis 

Lu Bradu Milikopu. De manière prémonitoire, le long écho 

de l’énonciation s’éteint comme le son d’un instrument de 

musique  dans  la  dérive  de  la  mort.  En  simulant  la 

compréhension, le suspect douanier écrit un autre nom sur le 

document de passage, Ion sin Radu, ainsi qu’au même 

temps avec l’entrée en Valachie son nom va disparaître dans 

les documents, en étant donné à un infracteur serbe, en train 
de s’enfuir au nord du Danube. Avant de réussir à utiliser 

son nom récemment reçu, immédiatement qu’il arrive à 

Bucarest, il est confondu avec le valet du consul turc, Léon 

Perrier, nom prononcé Leun. Pendant le voyage, la lettre de 

recommandation  pour  le  roi  du  pays,  Nikos  Mavros 

(Nicolae Mavrogheni), a été volée, sans avoir le pouvoir à 

prouver son nom réel, il est porté L’église Métropolitaine 

Orthodoxe. Le consul russe Hastatov discerne la confusion, 

secondé par le prêtre Dositeï, qui va prendre le nom Deli 

Zorzo, nom à résonance grecque, pour cacher ses modestes 

origines. La disparition du valet, impatient à s’échapper 
d’un embarras romantique, faisait le nom célèbre, à côté 

d’un marque identitaire de vêtements : ”Après la disparition 

du valet, il ne restait plus aucune place par à travers de 

laquelle le nom Leun ne doit pas être passé. Il conquérait la 

ville rue à rue, en composant une carte du valet vert »7. La 

réputation de son nom entre dans tous les coins de la ville, 

dans les salons des boyards que dans les camps des Gitans. 

Le monde de la ville rêvée lui apporte aussi l’expérience de 

l’amour; l’esclave Gitane Maiorca, elle-même ayant une 

histoire personnelle du nom, c’est la première qui l’appelle 

avec le troisième nom, Leun, avec lequel l’Aroumain entre 
dans  l’histoire  de  la  ville  et  dans  une  autre  histoire 

personnelle.  Dans les  papiers  officiels,  la  jeune Gitane 

s’appelle  Neaga,  comme sa  grand-mère  et  comment  la 

femme du boyard Doicescu, leur maîtresse, l’avait décidé; 

dans la mémoire de sa mère, Tranca, est restée une mélodie 

jouée  par  un  petit  orchestre  pendant  la  nuit  de  son 

accouchement et où un mot se répétait passionnellement et 

obsessionnellement  –  Maiorca:  ”C’était  un  mot  ardent, 

c’était une tétine serrée entre les doigts, un piment, cuits et 

roulé par l’huile. En plus, c’était un mot familier, quelque 
chose qu’elle avait déjà entendu. Il lui rappelait le seau à 

grains de blé, de la petite bouteille en verre bleu héritée de 

sa grand-mère”8. Le nom Neaga, comme celui de Ioanis, se 

retirent  dans  l’obscurité  des  certaines  évidences 

administratives,  sans  aucune  connexion  avec  la 

transformation de la personne, qui donne de la consistance à 

un autre nom. Les sonorités exotiques-magiques du son nom 

vont exercer sur Leun une sorte de sorcellerie qui ne lui va 

permettre oublier cette femme, incapable pour toujours à la 

quitter:”- Maiorca! Son nom coupât son esprit  en deux”9. 

Dans le tourbillon de l’histoire phanariote rien ne compte 
”devant le nom à 300 ailes, cette appellation connue sur 

n’importe quelle rue, chuchotée par-dessus de n’importe 

quelle  clôture”10.  Pour  Ioanis-Radu-Leun,  Bucarest  et 

Maiorca  fusionnent;  de  point  de  vue  émotionnel, 

l’onomastique donne du sens à la toponymie. Le père de 

Maiorca, Necula le briquetier, garde son nom seulement 

dans  les  actes  officiels,  mais  il  était  connu  comme 

Cucumeaua, appellation reçue grâce à ses yeux comme ceux

-là de la chouette chevêche, attentifs et nuageux au même 

temps. Les membres du clan étaient les descendants du Goiu 

Lizate Tyaga, entré dans la légende du souvenir, ”le roi des 
ordres gutturales et des invectives aigues. Il savait le nom 

réel du n’importe qui, ce nom caché, que ni même leurs 

propriétaires ne le savait plus”11. Les bucarestois étaient 

insensibles  aux  noms,  ”immunisés  à  n’importe  quelle 

chanson et indolents à n’importe quelle nom”12, ainsi que 

rapidement ils ré-dénommaient des gens et des races en 

directe connexion avec leur image plastique. Le ré-baptême 

par le chef du clan c’était une confirmation à l’appartenance 

de parent, au-dehors de l’observation écrite des autres noms 

dans les documents  du propriétaire d’esclaves.  Dans le 

moment où Tyaga lui donne l’appellation Cucumeaua, il 
avait  couru sans souffle jusqu’à la  maison, où il  avait 

raconté à tout le monde, heureux qu’il avait mémorisé un 

mot assez long, qui était son nom, ce nom inconnu qui était 

suspendu au cou du Dieu. Plus tard il avait su que c’était 

aussi le nom de cet oiseau qui annonçait la mort, qui criait 

pendant la nuit en exigeant la vie d’un homme13. 

Kirița le Préfet a la révélation de sa double identité, 

valaque et gitane, quand ”il était frappé par la force du nom 

Goiu Lizate Tyaga”14. La crise d’identité par similitude avec 

le mot tyagan, nomade venu d’Orient, naissait une profonde 

aversion par rapport avec le mot gitan (țigan), par rapport 
avec  son  moitié  néantisé  dans  l’histoire  personnelle, 

aversion transmise à ses descendants. Les réalités officielles, 

fixée  en  documents  et  celle  pratique,  se  séparent  et 

fonctionnent de manière différente, par nom. En effet, si le 

nom choisi n’appele pas un contenu pertinent ou si  le 

4  Doina Ruști. Manuscrisul fanariot [Phanariot Manuscript], Iași, Polirom, 2015, P. 14 [in Romanian]. 
5 Ibidem, P. 26. 
6 Săruna c’est le nom donné par les Aroumains à la ville Thessalonique; Aroumain de Săruna= sărunez. 
7 Doina Ruști, Manuscrisul fanariot..., op. cit., P. 125 [in Romanian]. 
8 Ibidem, P. 47. 
9 Ibidem, P. 196. 
10 Ibidem, P. 230.  
11 Ibidem, P. 114. 
12 Ibidem, P. 115. 
13 Ibidem, P. 116. 
14 Ibidem, P. 183. 
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contenu, pendant le temps, s’éloigne du nom choisi, il peut 

être  changé  comme  véhicule  social.  Le  nom peut-être 

inventé,  mais  il  consiste  dans  un  contenu  d’éléments 

interprétables et l’auteur pourrait avoir l’intention à imposer 

un sens (dans le sens le plus large) au lecteur par son 
invention; c’est comme ça l’acte de nommer et du nom 

choisi, il n’est pas aléatoire et le sens lexicale de n’importe 

quelle expression qui constitue le nom ou qui est incluse 

dans le nom c’est relevant pour comprendre la signification 

utilisé dans un contexte15. 

Le nom configure et ré-configure des destins, et un bon 

voleur de nom est un metteur)en scène social, lui-même en 

état d’ubiquité, comme ceux-là dont il vend les noms volés: 

C’était le Riga16 de Veleștin, son nom étant connu dans 

l’Empire [Ottoman], mais dès qu’il passait les frontières, il 

devenait n’importe qui, en étant le plus fameux voleur de 
noms.  Son versatilité  était  assez  grande,  qu’il  pourrait 

prendre  même le  nom du sultan,  sans  que  celui-ci  se 

rappeler jamais comment est-ce qu’il s’appelle17. 

Les  changements  onomastiques  fonctionnent  de 

manière magique, en avouant, implicitement, une grande 

confiance dans le pouvoir du mot. Véritable picaro, le Riga 

de Veleștin, thessalien qui parlait aussi l’aroumain, il vient 

en France en apportant des manifestes contre les Turcs, en 

changeant ”trois longs et crémeux noms”18: au départ il est 

Pierre d’Artand, au milieu de la route il devient Ioanis 

Milikopu, donc l’usurpateur de nom de la douane de Giurgiu 
de celui devenu Leun, et à la fin, à Bucarest, il va s’assumer 

un nom qui envoie, comme sens, vers la royauté, le roi 

largement  accepté des métamorphoses onomastiques.  Le 

nom est capable a produire des fragments d’histoire à la 

frontière  entre  réalité  et  légende.  L’histoire  de  la 

bucarestoise enrichie comme suite du nom Ghiorma est 

entré dans l’ourdissage de la ville. Le sens du nom bien 

choisi pourrait te conduire vers la gloire ou vers la perdition. 

Après il vole le nom d’un aventurier, Ghiorma, sans le lui 

tuer, mais en le ensorcelant, jusqu’il oubli comment est-ce 

qu’il s’appelle, ”en le rendant en état d’ébriété avec du 
troène commun19  mélangé avec de l’alcool  fort20»,  elle 

adopte un très jeun Turc déjà vicié dans l’atmosphère des 

complicités  d’Istanbul  et  en  lui  donne  le  nom  de 

l’aventurier. Comme en a été noté dans les Archives de 

l’Etat, il commence une modeste affaire de commerce avec 

esclaves; au fur et à mesure que l’affaire s’élargisse, il 

s’achète des titres, à la fin même le titre de ”ban”21, restant 

en documents comme Ghiroma le Ban. Tué sans gloire 

pendant une révolte, commerçant d’esclaves sans scrupules, 

rien, ç l’exception du nom, ne semblait à être destiné au 

mémoire collectif: ”Par ça je voudrais vous dire qu’un 

voleur de noms il n’est pas un simple vaurien, mais un 

magicien capable à apprécier une marchandise de grande 
finesse”22 Dans le bidonville qui portait son nom s’était 

construite l’église Stavropoleos, fait entré dans l’histoire du 

Bucarest23.  Le  pont  Șerban-Voda  est  aussi  partie  d’un 

légende onomastique, parce qu’on peut faire une carte bien 

articulée des places qui portent le nom de ce régnant: un 

pont, une auberge, un cimetière, boutiques, tavernes, une 

fontaine, un four à pain. En résonance avec l’esprit de la 

place c’est aussi la durée des noms: ”Cependant, aucun nom 

il n’est pas eternel, surtout dans le monde bucarestois, où les 

plans de longue durée sont méprisées unanimement. Ainsi le 

nom, plus ou moins importants, ils résistent peu de temps”. 
Le pont Șerban-Voda devient, à un moment-donné, le pont 

Lascar, qui avait été le nom d’un citadin trompé par sa 

maîtresse et  qui avait  résolu violemment  les problèmes 

amoureux sur le pont.  

Une  compassion  plutôt  comique  détermine  les 

bucarestois à attribuer au pont un autre nom, à résonance 

érotique, connue d’eux seuls. L’anthroponymie est moyenne 

d’humanisation  de  la  ville.  Quand  les  yeux  du  Leun 

rencontraient les yeux de Maiorca, la ville entière semblait à 

résonner de son nom. L’adéquation entre l’exotisme de son 

visage et de celui du nom en donne de l’identité dans le 
monde des esclaves de boyards: ”Leun pensait que le nom 

sont  de  même  acabit  que  ses  yeux,  placés 

fantasmatiquement  sur  le  visage  d’un  marron  éclairé. 

Maiorca!”24 On peut parler ici sur”[...] un centre d’intérêt de 

l’analyse dans la tentative de reconstitution de l’effet psycho

-, sociolinguistique et pragmatique produit (sur le porteur) 

comme conséquence d’un  choix nominal  déterminé  par 

quelqu’un  d’autre”25,  en  l’espèce,  par  deux  important 

centres, Leun et Maiorca, qui vont fusionner, finalement, à 

la cour du boyard Doicescu, – et par quelques sous-centres 

secondaires.  Les  noms  considérés  trop  difficiles,  avec 
lesquels les Balkans n’en étaient pas familiarisé, étaient 

transformés en dénominations génériques. Friedrich Josias, 

Prince  de  Saxa-Coburg-Saalfeld  était,  dans  le  mental 

collectif, soit-il le mental plébéien ou de la haute société, 

seulement le Prince. Une dénomination générique reçoit 

n’importe quel étranger de Valachie, et plus exactement le 

nom de sudit. Le nom de l’excentrique baron Apor Luca 

Szabolcs, dont le vol en ballon échoue dans les bosquets de 

15  Richard Coates. ”A concise theory of meaningfulness in literary naming within the framework of The Pragmatic Theory of Properhood” Jour-

nal of Literary Onomastics, New York, Vol. 4, Iss. 1, Article 3, 2015, P. 31. En original:”The name may be invented but consist of on contain 

interpretable elements, and the author may intend to impose a meaning (in the broadest sense) on the reader by his or her invention; that is, the act 

of naming, and the name chosen, are non-random, and the lexical meaning of any expression that constitutes or is included in the name is relevant 

to understanding its significance in its context of use”. 
16 Riga=roi, mot archaïque, d’origine grecque.  
17 Doina Ruști. Manuscrisul fanariot..., op. cit., P. 99 [in Romanian]. 
18 Ibidem, P. 99. 
19 Ligustrum vulgare est un arbuste de la famille des Oléacées, très rameux, à feuillage semi-caduc, aux fleurs blanches très odorantes, à baies 

noires et qui est cultivé comme arbrisseau décoratif. Il est très employé pour faire des haies, en raison de sa rusticité, et du fait qu'il supporte très 

bien des tailles répétées plusieurs fois par an. Son pollen peut être allergène pour certaines personnes qui y sont sensibles. Son fruit est toxique. 
20 Doina Ruști. Manuscrisul fanariot..., op. cit., P. 24 [in Romanian]. 
21 Synonyme avec le titre de préfet, pendant le Moyen Age, en Valachie. 
22 Doina Ruști. Manuscrisul fanariot..., op. cit., P. 25 [in Romanian]. 
23 Ibidem, P. 27. 
24 Ibidem, P. 57. 
25  Daiana Felecan. ”Emilia cândva Serbac” sau despre ”refuzul” numelui în Name and naming”. [”Emilia once Serbac”, or the name's ”refusal” in 

Name and naming”], Proceedings of the THIRD International Conference on Onomastics Name and Naming Conventional / Unconventional in 

Onomastics [ Proceedings of the THIRD International Conference on Onomastics Name and Naming Conventional / Unconventional in Onomas-

tics], Ed. Oliviu Felecan, Cluj-Napoca: Mega/Argonaut, 2015, P. 138 [in Romanian]. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oleaceae
https://fr.wiktionary.org/wiki/rameux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oleaceae
https://fr.wiktionary.org/wiki/rameux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allerg%C3%A8ne
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sureau hièble, reste Luca, accessible à la prononciation, 

fondé, lui aussi, dans le plasma d’une ville carnivore. Leun 

lui-même devient, comme contrefacteur, faussaire de destins 

– parce qu’il arrive à faire des faux documents pour les 

soldats déserteurs de l’armée de Lambros Kastonis et suivis 
avec acharnement par les Turcs. 

Conclusions. La capitale valaque c’est la place où 

l’expérience  de  l’amour  et  l’expérience  conjugale 

s’accomplissent dès qu’il devient l’esclave à la cour du 

boyard Doicescu pour avoir la permission de se marier avec 

l’esclave gitane. C’est la place où, avec le nouveau nom, il 

avait  acquis  une  réputation  grâce  à  sa  compétence  en 

couture: ”l’illusion c’est le temps du midi, et le Bucarest, 

maintenant  il  en  avait  compris,  c’était  la  plus  perfide 

place  du monde, là ou Maiorca vivait et où lui, un pauvre 

amăvipsit  [couturier]  de  Saruna,  reçut  un  nom”26.  En 
s’apprêtant à s’enfuir de Bucarest pour se marier avec sa 

bien-aimée  et  pour  éviter  à  devenir  esclave,  Riga  de 

Veleștin, celui qui  avait volé son nom, en va lui trouver une 

autre identité avec laquelle ils pourraient s’égarer en Europe 

portant le nom de monsieur et madame Kiros, revenant, 

ainsi, vers l’identité initiale de la Grèce natale. Mais il va 

rester,  finalement,  dans  la  ville  où  il  avait  vécu  ses 

essentielles expériences. Mêmes les candidats autochtones 

au  trône  modifiaient  leurs  noms,  ayant  l’accord  des 

Ottomans, en préférant des suggestions onomastiques gréco-

phanariotes.  Le boyard Brăiloiu,  par exemple,  reçoit  la 
promesse du chancelier du Sultan d’lui en ajuster le nom et 

les origines pour une certaine récompense, en lui modifiant 

la destinée. Ainsi, ”l’onomastique est capable à figurer un 

univers humain par systématisation”27, insertion, ici, d’une 

époque quand la carte des noms essentialise des réalités 

existantes, mais des mutations aussi.  
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Люта Г., Каизер И. Концепт расового неравенства в литературе фэнтези (на примере романа Ярослава 

Гжендовича ,,Владыка ледяного садаˮ). Мотив расового неравенства всегда отображался в фэнтези, только в течение 

нескольких последних десятилетий он стал отождествляться именно с ,,проблемойˮ. Не обошел этот вопрос и Ярослав 

Гжендович, рассмотрев его под новым углом в романах цикла ,,Владыка ледяного садаˮ. Итак, цель нашей научной 

разведки – проанализировать проблему расового неравенства в произведениях польского автора. Методы исследова-

ния: социологические, генеалогический, описательный. Научная новизна. Поскольку концепт расовой дискримина-

ции ранее не был исследован на примере творчества Ярослава Гжендовича, тема представляет научную новизну, давая 

одновременно толчок к будущим исследованиям. Выводы. Рассмотрев серию романов ,,Владыка ледяного садаˮ мы 

определили, что концепт расового неравенства, присутствующий в произведениях, значительно отличается от того, 

который был представлен в фэнтези раньше. Кроме отсутствия канонических фэнтезийных черт, отличие заключается 

в отображении проблемы через призму явления колонизации, еще больше приближая литературу фэнтези к реальному 

обществу и его проблемам. 

Ключевые слова: фэнтези, Ярослав Гжендович, расовое неравенство, дискриминация, стереотип, мультикуль-

турализм. 

Setting the problem. Fantasy is firmly entrenched in 

the public consciousness, as literature, closely intertwined 

with the concept of utopia. However, with the development 

of the society itself, political and cultural trends, even this 

genre has adapted to the problems that concern the entire 
modern world. The fantasy universes have long ceased to be 

perfect. The only difference between such a world and the 

real one is the presence of magic, while the characters are 

struggling with the same problems as an ordinary humans. 

The issue of racial inequality has always been presente in 

fantasy literature, but with time it became more meaningful, 

being in constant connection with the notion of tolerance. 

Jarosław Grzędowicz in the series of novels "Master of the 

Ice Garden" presents the issue of racial inequality from two 

different perspectives – from the dominant and the victim of 

domination. 
Historiography of the issue. The issue of racial ineq-

uality in fantasy literature was investigated by such scholars 

as Samuel R. Delany1, Isiah Lavender2, Helen Victoria Yo-

ung3. Global issues of discrimination, including racial, were 

the main objects of investigation. On the examples of cano-

nical fantasy races (elves, dwarfs, goblins, people, ogre, 
giants), were analysed the racial hierarchy and its backgrou-

nd. The subjects of earlier researches were the works of 

such iconic writers as John Ronald Reuel Tolkien, Terry 

Pratchett, C.S. Lewis, Howard Phillips Lovecraft, George 

MacDonald, Lord Dunsany. In Eastern Europe, the issue 

was investigated by Elena Tikhomirova4, Svetlana Soroko 

and Szymon Cieśliński5. Currently, this topic is consider 

from the comparative perspective – a real world vs fantasy 

world. 

However, the racial issue in the work of Jarosław 

Grzędowicz is practically unexplored. Partly this problem 
was investigated by Karolina Kowalczyk6. 

1 Samuel R. Delany. Racism and Science Fiction. Warner Books: New York, 2000 [In English].  
2 Black and Brown Planets: The Politics of Race in Science Fiction Isiah Lavender (III), University Press of Mississippi, 2014, 250 p. [In English]. 
3 Helen Young. Race and Popular Fantasy Literature: Habits of Whiteness, New York, 2016, 238 p. [In English]. 
4 Tykhomirova O. ,,Topos tvaryn yak antropolohochne dzerkaloˮ [Topos of animals as an anthropological mirror], Suchasni literaturoznavchi 

studiyi [Modern literary studies], Kyiv, 2011, P. 577–589 [In Ukrainian]. 
5 Cieśliński S. Mutant, changeling, witcher. Problem of racism in the Andrzej Sapkowski’s Witcher Saga, Wrocław, 2016, P. 121–124 [In Polish]. 
6 Kowalczyk K. ,,Sposoby oswajania rzeczywistości w powieściowym cyklu fantasy Jarosława Grzędowiczaˮ, Rzeczywistość i zmyślenie. Światy 

przedstawione w literaturze i kulturze XIX–XXI wieku, 2015, P. 81–90 [In Polish]. 

mailto:irabosak06@gmail.com
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Aim of the article. The purpose of the article is to 

reflect the problem of racism in the literature of fantasy. In 

the case of Jarosław Grzędowicz's novel, "Master of the Ice 

Garden," the problem is presented ambivalently. Since this 

topic has not yet been studied on the example of the Polish 
fantasy, the article introduces a general novelty in the study 

of this problem. 

Presentation of main material. The motive for racial 

inequality has always been present in the literature of 

fantasy, but recently, it became consciously used by the 

authors. In this period, the "concept of race" sharply grows 

into a "problem" when the presence in the plot different 

races ceases to be just a logical element  of the universe 

created by the author and becomes an instrument that helps 

to convey to the reader a real social problem. Since at the 

turn of the Millennium the movement for tolerance is 
actively developing its projection in art is a natural process. 

According to the definition of racism given by Leonid 

Gubernsky in the Ukrainian diplomatic encyclopedia7, the 

essence of the issue is not discrimination on appearance, but 

on the features of the character, which are stereotypically 

associated with certain physical characteristics. According 

to the racist theory, representatives of so-called dominant 

races own inherent leadership and noble traits transmitted 

genetically. Accordingly, neither education nor social 

relations have any influence on the change in the socio-

biological behavior of a representative of a particular race. 
The definition of racism from other scholars is almost 

identical, with the exception of small variations with 

characteristics. 

The  motive  for  racial  inequality  was  present  in 

mythology, which is the primary source for fantasy. Since 

the very definition of racism appeared only in the 19th 

century, only then it became clear that the concept existed 

long before that.  For example, the mythological race of the 

Titans was hated and eventually destroyed8 by race of Gods. 

Even with this simple example, it is noticeable that the 

cause of any discrimination is fear. First of all, the fear of 
the unknown (xenophobia)9 and the fear of losing power and 

position. All the thoughts in this direction are nothing more 

than an attempt to justify fear, in a very cruel way. 

The concept of race in fantasy, is as inseparable part of 

it as the Name, the Universe, or the Hero. Fantasy could not 

exist without diversity. In each story, there must be conflict, 

otherwise the story will get stuck in place. Thanks to the 

huge world's heritage of fantasy authors and folklore, a 

visions of every fantasy race has already been formed. Usu-

ally,  the  appearance  clearly  portrays  the  character  and 

behavior of the representative of the race. In the traditional 
fantasy it is assumed that intellectual abilities and moral 

qualities  are  directly  reflected  in  the  appearance  of 

characters.  For  example,  researcher  Michael  J.  Tresca 

describes the elves as follows: “Elves are beautiful, musical, 

and wise in the ways of magic and nature. They are expert 

bowmen.  And  they  always  have  pointed  ears”10.  

Unfortunately,  the  fantasy  world  is  deeply  rooted  in 

stereotypes. The fact that all the elves are wise and noble, 

dwarves are warlike and mean, and the orcs are brutal is a 

very strong generalization. Her racial biases are born, in a 

place  where  the  example  of  a  single  representative  is 

transferred  to  his  whole  race.  Fortunately,  the  modern 

fantasy breaks these stereotypes. 

Forget about handsome elves, cruel giants and clumsy 

dwarfs. Modern fantasy erases the concept of race in its old 
sense.  At  the  forefront  are  personal  qualities,  not 

appearance. Interestingly, that the role of the human race 

has always been underestimated. Because of the fact that the 

genre attracts readers showing things that they wouldn't find 

in everyday life, it is not surprising that so little attention has 

been paid to people. Compared to all non-human races, 

people  can be called  simply "mediocre",  and the only 

chance for them to be noted in history is to become the 

object of mutations, or to show the qualities which are 

respected by any of the races.  

Change  of  roles  is  characteristic  for  Jarosław 
Grzędowicz's novels. At the same time people are shown as 

a  discriminated  and dominant  race.  There  would  seem 

nothing unusual, because one race can be perceived by 

others completely differently, depending on the degree of 

similarity of the races themselves. However, on the example 

of the main character Vuko Drakainen we can see a script 

that is completely unlike the traditional positioning of the 

human race. 

As part of a research and, at the same time, rescue 

mission the character gets on the planet Midgaard. For an 

experienced  agent,  the  only,  but  very  significant, 
complication is the information that there is an obscure 

phenomenon in the world of Mediagaard: "We came across 

a phenomenon that we cannot even name properly, let alone 

explain. Something that can be extremely dangerous or at 

least  be  of  utmost  importance.  [...]  There  is  a  magic 

there"11.  Vuko  will  have  to  find  eight  disappeared 

colleagues on a strange planet. Contact with the local race in 

this case is inevitable. The first people on his way are 

People of the Coast, which in general, differ little from the 

earthly people, except for the huge eye pupils and a thick, 

almost horse mane. Like the whole Midgaard, People of the 
Coast live in medieval realities, so their manners resemble 

the mix of Tolkien dwarfs and Vikings. 

The main character is given a unique and at the same 

time very responsible chance, to form an attitude to his race. 

Obviously,  at  this  moment  the  character  is  in  a  weak 

position.  The  fear  of  everything  new  is  natural  for 

everybody, so the first reaction to the newcomer is definitely 

not friendly. However, Vuko gained the trust of People of 

the Coast. Probably one of the secrets why the character was 

able to become a favorite in new society is the fact that 

being  on  Earth  he  himself  has  repeatedly  been 
discriminated. 

The author deliberately makes Vuko a multi-ethnic 

character to make his adaptation to new realities not so 

painful. Being partly Finns, Croats and Pole, the hero knows 

well  how  to  be  rejected  only  because  of  his  origin. 

Accordingly, having a whole set of models of behavior in 

alien society, Vuko skillfully adapts to new realities, gaining 

the trust of another race. 

Characteristic is also the motive of acceptance of local 

views,  where  the  motivation  is  not  desire  accordance 

7  Ukrayinska dyplomatychna encyklopediya: u 2 t. T.2 [Ukrainian Diplomatic Encyclopedia, Kyiv: Znannya Ukrayiny, 2004, P. 377 [In 

Ukrainian]. 
8  Ibidem, P. 378. 
9 [E-sourse], URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/xenophobia (18.02.2019) 
10 Tresca M.J. The Evolution of Fantasy Role-Playing Games. N. Carolina, 2011, P. 122 [In English]. 
11 Grzędowicz J. Pan Lodowego ogrodu [Master of the ice garden], Tom 1, Fabryka Słów, 2011, P. 36 [In Polish]. 
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solidarity. For example, after meeting with Snake People 

and the People of the Fire, Vuko asks about these ethnoses 

the People of the Coast. In the first case, he receives a warn-

ing, in another case – approval. During subsequent books, 

the hero clearly follows this assessment, which may not 
have been objective enough.  

The culmination of the racial motive in history is the 

meeting with the protagonist, Vuko’s colleague Pierre Van 

Dyken. The only living member of the team, whose salvati-

salvation was Drakainen's mission.  A distinct antagonist 

chose a categorically different way of living in a strange 

society. Unlike Vuko, Van Dyken chooses domination. It 

turns out the magic which was mentioned at the beginning 

of the mission, can be learned to use. Unfortunately, local 

races, as they live in medieval realities, know about the exis-

existence of magic but afraid and revere it, not even trying 
to learn it. While a scientist, from the 22th century, Van 

Dyken sees in this a chance to change the primitive world of 

savages in his own way12. Along with racial problem, the 

question of morality appears. The issue of racial inequality 

in society arose sharply in the 16th century as a result of the 

process of colonization. Similarly, in the "Master of Ice Ga-

Garden", the representative of the human race wants to colo-

colonize the new land. Midgaard’s inhabitants must become 

slaves, because they are not able to appreciate and grasp all 

the benefits of their own land. Characteristically, Grzędowi-

Grzędowicz is one of the few who portrays a racial problem 
through the prism of the process of colonization. The author 

shows at the same time two points of view on the situation, 

which is only an additional proof that the generalized chara-

characteristics of one race are completely false, and such 

judgments are absurd. 

Conclusions. In line with current tendency, fantasy 

translates important social problems into the plane of fic-

tional worlds, which allows the reader to understand them 

more deeply, and see it from an unexpected perspective. in 

contradistinction to classical statement of the problem, the 

author of novels, "Master of the Ice Garden" is not limited 
to mentioning a particular conflict, but allows the hero inde-

independently build a notion of race – about his own and 

about the alien. 

Prospects of further investigations. The motive for 

racial inequality fantasy literature has a wide range of varia-

variations that require further research. Due to the strong 

connection of political realities in the modern world with the 

literary process, the problem is in constant development, and 

the authors themselves, can possibly find a key to draw the 

attention of the world to this issue. 

 
Люта Г., Каізер І. Концепт расової нерівності в літе-

ратурі фентезі (на прикладі роману Ярослава Гжендовича 

„Володар льодового саду”). З появою нових суспільних 

явищ та рухів за їх нівеляцію з кінця минулого століття літе-

ратура фентезі врешті стає знаряддям пробудження свідомос-

ті. Однією із таких проблем є расова нерівність. Хоча згада-

ний мотив завжди був відображений у фентезі, лише впро-

довж кількох останніх десятиліть він став ототожнюватись 

саме з „проблемою”. Не оминув цього питання і Ярослав 

Гжендович, розглянувши його під новим кутом в романах 

циклу „Володар льодового саду”. Отож, мета нашої наукової 

розвідки – проаналізувати проблему расової нерівності в 

серії романів фентезі „Володар льодового саду” та порівняти 

сучасне бачення цього питання з попередніми літературними 

втіленнями.  

Методи дослідження. Расова нерівність є явищем ви-

ключно суспільним, тому у статті послуговуємось соціологі-

чними методами. З метою проведення паралелі між відобра-

женням мотиву расової нерівності в серії романів Ярослава 

Гжендовича, міфології та літературі фентезі ХХ століття 

використовуємо генеалогічний метод, для узагальнення нау-

кових підходів – описовий. Наукова новизна. Оскільки кон-

цепт расової дискримінації раніше не був досліджений на 

прикладі творчості Ярослава Гжендовича, тема представляє 

наукову новизну, даючи водночас поштовх до майбутніх 

досліджень. 

Висновки. Розглянувши серію романів „Володар льодо-

вого саду” ми визначили, що концепт расової нерівності, 

присутній у творах, значно відрізняється від того, який був 

представлений в фентезі раніше. Окрім відсутності каноніч-

них фентезійних рис, відмінність полягає у відображенні 

проблеми через призму явища колонізації, що ще більше 

наближає літературу фентезі до реального суспільства та 

його проблем.  

Ключові слова: фентезі, Ярослав Гжендович, расова 

нерівність, дискримінація, стереотип, мультикультуралізм. 
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Татьяна Лакуста. “Mutter meine Quelle…” образ матери в лирике Мозеса Розенкранца. Долгое время немец-

коязычная литература Буковины не была объектом научных интересов украинских ученых. Причин этому несколько: 

во-первых, много буковинских немецкоязычных авторов были вынуждены эмигрировать за границу, а некоторые были 

репрессированы и находились в советских трудовых лагерях. Во-вторых, немецкоязычную литературу Буковины рас-

сматривали как колониальное наследие Австро-Венгерской империи, а немецкий язык был вытеснен из ежедневного 

использования в связи с новыми политическими и общественными условиями.  

Цель статьи – анализ образа матери в лирическом наследии немецкоязычного писателя Буковины Мозеса Розен-

кранца, в частности, в поэтическом сборнике “Буковина. Стихи 1920–1997”. В данной разведке проанализированы 

поэзии “Die Mutter”, “Die armen Mütter”, “Pieta auf dem Schlachtfeld”, “Abschied”, которые дают четкое представление 

об отношении автора к матери и отражают его в лирической поэзии.  

Методы исследования: культурно-исторический, описания, интертекстуальный, биографический.  

Выводы. Среди художественных образов в поэтических произведениях Мозеса Розенкранца образ женщины-

матери – один из самых любимых. Мать в его жизни сыграла очень важную роль. Поэтому именно матери посвящено 

большое количество стихотворений М. Розенкранца, где он изображает тяжелую и печальную, даже трагическую, 

судьбу женщины-матери в современном ему обществе.     

Ключевые слова: Мозес Розенкранц, немецкоязычная литература Буковины, женские образы, образ матери, 

лирическая поэзия. 

Вступ. Особистість Мозеса (Едмунда) Розенкранца 

(20 червня 1904 – 17 травня 2003), німецькомовного 

письменника єврейського походження, який народився 

у селі Бергомет на Пруті (тепер с. Берегомет Кіцмансь-

кого району) є досить цікавою та неоднозначною. Його 
творчість є невід’ємною частиною цілого пласту німець-

комовної літератури, створеної на території Буковини 

на початку ХХ століття. Довгий час німецькомовні авто-

ри та їхні твори залишалися невідомими українським 

читачам.  

Історіографічний огляд. Лише наприкінці ХХ – на 

початку ХХІ століття з’явилися перші наукові розвідки 

українських вчених П. Рихла, Я. Лопушанського, О. 

Матійчук, присвячені творчості Пауля Целана, Рози 

Ауслендер, Альфреда Марґул-Шпербера, Альфреда Кіт-

тнера, Мозеса Розенкранца, Іммануеля Вайсґласа та ін-
ших буковинських німецькомовних письменників. Тво-

рчість М. Розенкранца в українському літературознавст-

ві мало досліджена. За кордоном вивченням поетичної 

спадщини письменника займалися Юдіт Шіфферле 

(Швейцарія) та Джоан Ейвері (Великобританія). Твор-

чий доробок автора складають шість томів його поезій 

та прозовий твір “Дитинство. Фрагмент автобіографіїˮ 

(2003), видані німецькою мовою. Дослідник німецько-

мовної літератури Буковини Петро Рихло зробив кілька 

блискучих перекладів поезій М. Розенкранца, які вміще-

ні у збірку “Загублена арфа. Антологія німецькомовної 

поезії Буковиниˮ (2008). Тому, на нашу думку, дана роз-

відка є актуальною, тому що без творчості Мозеса Ро-

зенкранца картина літературної Буковини є незаверше-

ною. 

Метою статті є аналіз образу матері у ліриці Мозе-
са Розенкранца, зокрема, у збірці “Буковина. Вірші 1920

–1997” (1998). 

Методи дослідження: біографічний, культурно-

історичний, описовий, інтертекстуальний, метод пиль-

ного читання. 

Наукова новизна полягає у спробі проаналізувати 

образ матері в ліриці Мозеса Розенкранца на прикладі 

кількох поезій. Також у статті подано декілька перекла-

дів віршів, що раніше публікувалися лише німецькою 

мовою. 

Основна частина. Образ жінки можна вважати 
одним із центральних у літературі. Майстри слова у всі 

часи присвячували свої твори матері, сестрі, коханій, 

подрузі. “Жінка є не лише суб’єктом соціодуховних 

процесів, а й об’єктом естетичних та наукових дискур-

сів. Жінка як об’єкт досліджень цікавить філософів, ку-

льтурологів, мистецтвознавців, літературознавців, мово-

знавців та представників інших наук протягом кількох 

століть”, – підкреслює Анна Пікалова1. 

У різні часи у жінці бачили різні чесноти і пороки, 

й ніколи не стихав справжній інтерес до її духовного і 

соціального буття, її місця у суспільстві. 

 
World literature 

Світова літератури 
 

1 Pikalova A.O. “Linhvopoetyka zhinochykh obraziv u khudozhn′omu movlenni M. Stel′makha” [Lingvopoetics of female images in M. 

Stelmakh’s artistic discourse], Naukovyy visnyk Khersons′kogo derzhavnogo universytetu. Seriia “Lingvistyka”: Zbirnyk naukovykh prats′, 

2006, N. 4, P. 267–270 [in Ukrainian]. 
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“Система цінностей і стереотипів жіночої поведін-

ки, освітні орієнтири і сімейна роль жінок, – зазначає 

Сунь Лічжень, – залишаються актуальними питаннями 

для дослідників, оскільки традиційні моральні принци-

пи жінок не піддаються девальвації. Тому їхній багатий 
внутрішній світ із притаманними йому законами спілку-

вання і співчуття, дружби, специфікою процесу саморе-

алізації перебуває в полі зору літературознавців і куль-

турологів”2. 

Як зазначає дослідниця Катерина Откович, “підхід 

до трактування соціокультурного простору людини че-

рез гендерну проблематику дає змогу адекватніше зро-

зуміти екзистенційні проблеми буття людини, віднайти 

новий вимір її емоційних переживань”3. 

У чоловічій письменницькій традиції на початку 

ХХ століття формується нове бачення жіночого начала. 
“Трансформація архетипу матері дозволяє розкрити 

проблеми формування відносин “мати-син”. Відтоді 

образ “земної” матері набирає суперечливої інтерпрета-

ції: відгомін образу матері-Богородиці поєднується з 

образом біологічної матері, яка сприймається як причи-

на здобутків та невдач чоловіка”4. 

Протягом ХХ століття в сучасній науці активно 

проводяться гендерні дослідження. У розумінні літера-

турознавців гендерний аспект – це вивчення способів 

відображення в художніх текстах проблем жінки, ство-

рення жіночих образів, проявів їхньої специфічності, 
дослідження “жіночого” і “чоловічого” в текстах5.  

“В європейській культурі, - зауважує К. Откович, - 

питання приватного простору жінки займало важливе 

місце у дослідженні формування соціальних стереотипів 

щодо прав і можливостей жінок у суспільстві. Устале-

ний простір буття жінки подається як репресивний фак-

тор, коли він обмежує світоглядні позиції жінки та над-

мірно оберігає її, обмежуючи контакти зі світом”6. 

На думку Бі Цзюньжу, “зацікавлення письменників 

гендерними проблемами обумовлене їхньою складністю 

і багатошаровістю: непростим характером взаємовідно-
син чоловіків і жінок, темою кохання, специфічною рол-

лю жінки в суспільстві і динамікою зміни цієї ролі, різ-

номанітністю образів жінок. Художня література з її 

прагненням до охоплення життя у всій його повноті і 

багатоманітності, не може дистанціюватися від гендер-

них проблем”7. 

У будь-якому літературному творі можна виділити 

образи, що відображають не тільки авторську концеп-
цію, авторське сприйняття світу та особи, але й характер 

тієї епохи, коли був написаний той чи інший художній 

текст. Образи жінок у художній літературі дуже часто є 

індикаторами світогляду письменника і показують, яке 

місце в сучасному авторові світі займає жінка8. 

Жіночі образи відрізняються зовнішнім виглядом, 

вихованням, змістом духовного життя, внутрішньою 

філософією, ставленням до навколишнього cвіту та до 

людей. Вони неповторні у своїй індивідуальності, дуже 

складні, нестандартні, непередбачувані9. 

“Інтер’єр, у якому перебуває героїня, стає важли-
вою складовою її психологічного портрету. Саме через 

візуальне зображення, через диспозицію речей, кольоро-

ву гаму можна якнайкраще передати внутрішній світ 

героїні”, - вважає К. Откович10. 

Художні образи у ліриці Мозеса Розенкранца є 

доволі різноманітними та багатогранними й заслугову-

ють на детальне дослідження. Особливе місце у творчо-

сті автора посідає образ жінки-матері. 

Як зазначає К. Откович, жінка “…формує та кори-

гує культурно-ціннісний світогляд чоловіка, долучаєть-

ся до історичного процесу розвитку нації”11. 
Поетичні твори Мозеса Розенкранца дозволяють 

стверджувати, що найчастіше автор змальовує образ 

жінки-матері. В юдаїзмі існує особливе ставлення до 

матері, що підтверджує єврейське прислів’я: “Бог ство-

рив матерів, тому що не може одночасно бути скрізь”12. 

У збірці “Буковина. Вірші 1920–1997” знаходимо 

дванадцять віршів, присвячених матерям. Щоб описати 

зовнішність жінки, Розенкранц використовує різні при-

йоми. Іноді образ жінки-матері автор передає субстанти-

вованою формою die Alte (стара), вказуючи на її похи-

лий вік: “Bildnis einer Alten” (“Портрет старої”)13; 
“Sitzt die verkümmerte Alte” (“Сидить нужденна  

стара”)14; “Sieh nur dort die kleine Alte” (“Подивись-

нотам маленька стара”)15. На юний вік матері поет 

2 Sun Lichzhen, Tipologiia zhenskikh obrazov i “zhenskii ideal” v romanakh I. A. Goncharova. [Typology of female images and the 

&quot; female ideal&quot; in I. A. Goncharov’s novels], Moskva, 2017, P. 116–120, URL: http://www.nauteh-journal.ru/index.php/ru/--

gn17-05/3398-a (accessed 5 February 2019) [in Russian]. 
3 Otkovych K. V. Zhinochyi faktor v aksiolohichnomu vymiri ukrains′koii dukhovnoii kul′tury XIX – pochatku XX stolittia [The female 

factor in the axiological dimension of Ukrainian spiritual culture of the XIX – early XX centuries], Extended abstract of PhD dissertation, 

Lwiw National University, Lwiw, 2008, P. 3 [in Ukrainian]. 
4 Otkovych Kateryna, Iliuziia svobody: obraz zhinky vid tradytsionalizmu do modernizmu [Illusion of freedom: the image of woman from 

traditionalism to modernism], Kyiv, 2010, P. 96 [in Ukrainian]. 
5 Pikalova A.O., Linhvopoetyka zhinochykh obraziv …, op. cit., P. 267–270 [in Ukrainian]. 
6 Otkovych Kateryna, Iliuziia svobody …, op. cit., P. 35 [in Ukrainian]. 
7 Bi Tsziun'zhu, Zhenskie obrazy v tvorchestve A. I. Solzhenitsyna [Female images in A. I. Solzhenitsyn’s works], Moskva, 2018, 180 p., 

URL: https://istina.msu.ru/dissertations/147557195/ (accessed 3 February 2019) [in Russian]. 
8 Ibidem. 
9 Sun' Lichzhen', Tipologiia zhenskikh obrazov …, op. cit., P. 116–120, URL: http://www.nauteh-journal.ru/index.php/ru/--gn17-05/3398-

a (accessed 5 February 2019) [in Russian]. 
10 Otkovych K. V. Zhinochyĭ faktor …, op. cit., P. 50 [in Ukrainian]. 
11 Ibidem, P. 105. 
12 Nidzel′s′ka Iu. M. “Osoblyvosti realizatsii tsinnisnykh kontseptiv ievreis′koji kul′tury: ievreis′ka identychnist′, simia i spil′nota v anhliis′

kii movi” [Peculiarities of realization of the value concepts of Jewish culture: Jewish identity, family and community in English], Linh-

vistyka 21 stolittia: novi doslidzhennia i perspektyvy, Kyiv, 2007, P. 199–207 [in Ukrainian]. 
13 Rosenkranz Moses, Bukowina. Gedichte 1920–1997 / Moses Rosenkranz. Zsgest. vom Verf. unter Mitw. von Doris Rosenkranz und 

George Guțu. Mit einem Interview von Stefan Sienerth und einem Essay von Hans Bergel [Bucovina. Poems 1920-1997 / Moses Rosary. 

Zsgest. by the author under Mitw. by Doris Rosenkranz and George Guţu. With an interview by Stefan Sienerth and an essay by Hans 

Bergel], Orig, Ausg, Aachen: Rimbaud, 1998 (Texte aus der Bukowina, Vol. 6) P. 12 [in German]. 
14 Ibidem, P. 64. 
15 Ibidem, P. 93. 

https://istina.msu.ru/dissertations/147557195/
http://www.nauteh-journal.ru/index.php/ru/--gn17-05/3398-a
http://www.nauteh-journal.ru/index.php/ru/--gn17-05/3398-a
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Lakusta T. “Mutter meine Quelle…” the image of the mother in Moses Rosenkranz’s poetry... 

вказує, називаючи її дитям: “Sie war noch selbst ein 

Kind” (“Вона сама ще була дитиною”)16, дівчиною: 

“Mädchen mit purpurnen Schleppen” (“Дівчата з пурпур-

ним шлейфом”)17. 

М. Розенкранц оспівує основне призначення жінки 
– материнство: “Ein Leib, aus dem zehn Leben gekommen 

waren” (“Тіло, з якого почалося десять життів”)18, ма-

ти в автора асоціюється із джерелом, струмком, з якого 

починається ріка життя: “Mutter meine Quelle” (“Мати 

моє джерело”)19. Жінка, оспівана у віршах Розенкранца, 

дає життя своїм дітям, незважаючи на Божий гнів, усу-

переч втратам, які їй довелося пережити: “Du hast gegen 

Jahves Zorn geborgen / die Leben, die du dem Leben ge-

schenkt” (“Всупереч Божому гніву ти до останку / ді-

тям своїм дарувала життя осяйне” (перекл.  

П. Рихла))20.  
Мозес Розенкранц майстерно зобразив самовіддану 

материнську любов у поезії “Die Mutter” (“Мати”)21. На 

початку вірша автор малює щасливу молоду матір, яка 

повертається з лісу додому з великим букетом жовтих 

квітів, очікуючи зустрічі зі своїм маленьким сином: “Mit 

trocknem Reisig und mit süßen Kräutern / mit einem großen 

gelben Blumenstrauß / kam aus dem Wald ihr Söhnlein auf-

zuheitern / im Abendlicht die Mutter schnell nach 

Haus” (“Із сухим хмизом і солодкою травою / з великим 

жовтим букетом квітів / прийшла із лісу втішити сво-

го синочка”)22. Читач сподівається побачити щасливу 
картину зустрічі матері з дитиною. Та в хаті порожньо, 

дитини немає. Розенкранц прямо не каже про смерть хло-

пчика, лише зауважує, що він був хворий, з кімнати, де 

дитина спала, дмухнуло смертю, на її окрик ніхто не від-

гукнувся – хлопчик помер: “…blies ihr’s entgegen wie aus 

einer Grube ” (“їй назустріч дмухнуло як з могили…”)23. 

Заради того, щоб знайти і вирвати із лап смерті сво-

го сина, мати проходить численні випробування, вона 

здатна пожертвувати всім: красою, молодістю, здоро-

в’ям, готова шукати своє дитя в похмурому царстві мер-

твих. Спочатку холодний дощ забирає її білосніжну пос-

мішку: “…gib deine Zierde und ich kanns dir kün-

den” (“віддай мені свою окрасу, тоді я зможу тобі ска-

зати”)24. Потім місяцю жінка віддає силу свого пристра-

сного погляду: ”… gib mir die Kraft von deinen wilden 
Blicken”25, бурі, що обіцяє відчинити старі ворота до 

рицаря смерті, - молодість свого обличчя: “Sie gab ihm 

ihre frischen runden Wangen…” (“Вона віддала їй свої 

свіжі рожеві щоки…”)26. Та ніщо в світі, ніяка сила не в 

змозі повернути їй втрачену дитину, будь-яка жертва є 

марною, жінка може зустрітися зі своїм сином лише в 

царстві мертвих, коли сама помре, що й зауважує автор 

в останній строфі: ”… sie blieb wohl in der Erde Finster-

nissen / wohin sich opfernd Mütter nur vergehn” (“вона 

залишилася мабуть у мороку земному / куди собою жер-

твуючи зникають тільки матері”)27.  
Автор починає вірш життєрадісно, використовує 

для опису жінки, її настрою епітети солодкий, жовтий, 

світлий, свіжий, гарний, блакитний, поступово тон пое-

зії змінюється на трагічний – Розенкранц вживає вже 

інші слова: холодний, хворий, твердий, темний, похму-

рий, жертовний. Материнство для жінки починається 

щасливо, яскраво, але життя без коханої рідної дитини 

спотворює її зовнішність, забирає сили, жінка сохне, 

старіє і, зрештою, сама приходить до “рицаря смерті”. 

У творах Мозеса Розенкранца ми не знайшли жод-

ної поезії, де б він зобразив щасливе й радісне материнс-
тво. Всі вірші, присвячені матерям, сумні, навіть трагіч-

ні. Це, мабуть, пояснюється тим, що Розенкранц у своє-

му дитинстві бачив тільки біль та страждання рідної 

матері й інших матерів, виснажливу працю простої сіль-

ської жінки, а пізніше – жах Голокосту, трагедію всього 

єврейського народу. Тому ми не зустрічаємо жодного 

ліричного твору поета, який був би присвячений матері, 

зі щасливим кінцем.  

Трагічну долю жінок-матерів та їхніх дітей автор 

подає у поезії “Die armen Mütter” (“Бідні матері”)28 

16 Ibidem, P. 19. 
17 Ibidem, P. 110. 
18 Ibidem, P. 12. 
19 Ibidem, P. 48. 
20 Zagublena arfa: antologiya nimecz`komovnoyi poeziyi Bukovyny/ koncepciya vyd., peredm., per., biobibliogr. dovidky Petra Rykhla 

[The Lost harp: an anthology of Bukovinian German poetry / concept publ., preface, translation, bibiliography by Petro Rykhlo], 2-e edi-

tion, Chernivtsi: Books – XXI, 2008, P. 243, Text paral.: Germ., Ukr. [in German, Ukrainian]. 
21 Rosenkranz Moses, Bukowina. Gedichte 1920–1997…, op. cit., P. 19 [in German]. 
22 Rosenkranz Moses, Bukowina. Gedichte 1920–1997…, op. cit., P. 19 [in German]. 
23 Ibidem, P. 19. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem, P. 20. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Rosenkranz Moses, Bukowina. Gedichte 1920–1997…, op. cit., P. 110 [in German]. 

Die Nacht ist voll silberner Treppen, 

sie führen alle zu Gott; 

Mädchen mit purpurnen Schleppen 

folgen dem singenden Tod. 

 
Sie halten unter den Blusen 

Kindlein, die niemals erwacht, 

legen sie Gott an den Busen, 

und sinken zurück in die Nacht. 

 

         

Сріблястими східцями ночі 

до Бога прокладена путь; 

в багрянці фігурки дівочі 

за піснею смерті ідуть. 

 
Малят біля серця ховають, 

які не розплющать очей, 

до теплих грудей прикладають 

і тонуть у сутінь ночей. 

(Перекл. Т. Лакуста) 
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Вірш написаний 1936 року і, напевне, зображує події 

Першої світової війни. На нашу думку, Розенкранц змальо-

вує долю дівчат та їхніх ненароджених дітей, які, можливо, 

постраждали під час військових подій на початку століття. 

Автор висловлює у цій поезії власні спостереження та пе-
реживання. Проте вірш виявився пророчим, адже пізніше, 

під час Другої світової війни, багато жінок і дівчат на тери-

торії Буковини потрапили до гетто, до трудових фашистсь-

ких таборів, велика кількість їх загинула, так ніколи і не 

побачивши більше своїх дітей. Поезія навіює сумний, ме-

ланхолійний настрій через трагічну долю жінок і ненаро-

джених дітей, що зникають у мороку під скорботну мело-

дію смерті. Привертає увагу колористика вірша – срібний і 

пурпуровий – кольори ночі, що підсилюють тривожність і 

страх перед невідомістю. “Жінки, - на думку британської 

дослідниці Джоан Ейвері, - ніби виконують якийсь магіч-
ний ритуал, вони не в змозі протистояти смерті. Її пісня є 

причиною їхнього відчаю. <…> Смерть спокушає своїм 

співом, і зникнення матерів посеред ночі таке ж ніжне, як і 

її пісня”29. 

У поезії “Pietà auf dem Schlachtfeld” (“П’єта на полі 

битви”)30 Мозес Розенкранц незвично трактує образ Бого-

матері. Автор прямо не називає ні імені Ісуса Христа, ні 

Богородицю. Але назва вірша одразу викликає асоціації зі 

знаменитою скульптурою Мікеланджело “П’єта” або 

“Оплакування Христа”. Однак у тексті автор називає матір, 

яка шукає після битви свого загиблого святого сина, Марі-
єю “…so nahm Maria ihre Leidensfahrt…” (“…тоді вируши-

ла Марія в свою страдницьку дорогу…”), “Sie suchte ihren 

armen heiligen Sohn…” (“Вона шукала свого бідного свято-

го сина…”31, тому читачеві неважко здогадатися, про кого 

мова.  

Як зазначає Д. Чувашова, в образі Богородиці постає 

ідеальна модель жіночності, “Богородиця – символ любові

-порятунку. <…> Образ Богоматері осяяний чистотою, її 

ім’я благословенне”32. 

Марія у Розенкранца – мужня, сильна духом жінка, 

яка шукає сина серед загиблих, оглядає мертві понівечені 
тіла воїнів. Навряд чи вона сподівається побачити сина 

живим, адже він, як і всі чоловіки, став воїном, виконуючи 

закон світу (“…er wurde Krieger Weltgesetz erfüllend…”)33. 

Їй доводиться бачити жахливу картину смерті чоловіків 

свого роду, але це її не зупиняє: “Nachdem sie nahe an ihr 

Aug gerückt / das ganze Leichenheer drin Fäulnis brannte / 

und jeden spitz befühlt und schräg beblickt / den Toten ihres 

Schoßes sie erkannte” (“Після того як вона придивилася / до 

цілої гори трупів, що загнивала на полі бою / і кожного 

гостро відчула й оглянула / вона впізнала мертвих зі свого 

коліна (роду)”34. Коли жінка все ж знайшла тіло свого сина, 
вона не ридала, не плакала “… nur eine Träne blitzte unterm 

Schleier…”(“…лише сльоза блиснула під вуаллю…”)35, за-

мість неї плакала-гнівалася природа. Марія ж нерухомо 

сиділа на камені, тримаючи голову свого дорого сина: “Ein 

Donnerschlag die Ruh der Nacht vertrieb / ein Wolkensturm 

den Mond des Lichts beraubte / Maria reglos auf dem Stein 

blieb / die Hand in ihres Sohnes offnem Haupte” (“Удар грому 

прогнав спокій ночі / хмари затьмарили місячне світло / 

Марія залишилась нерухомо на камені / в руках непокрита 

голова її сина”)36. Опис явища природи у Розенкранца нага-

дує сцену з Біблії про смерть Христа: ”…темрява сталась 
по цілій землі! <…> …і земля потряслася, і зачали розпа-

датися скелі” (Мт. 27:45, 27:51)37.  

Автор змалював читачеві моторошну сцену – мати 

закам’яніла від свого горя, ніщо її не зачіпає, в руках жінки 

найцінніший скарб – її син. Грім, гроза, темрява, холодний 

твердий камінь – все їй байдуже. Смерть сина стала для 

матері стінами і дахом, келією, все земне їй чуже, непотрі-

бне, нецікаве: “…der Tod des Sohnes war ihr Dach und 

Wand / sie saß darin wie vor in ihrer Klause” (“…смерть сина 

була дахом і стіною / вона сиділа в ній як раніше в своїй 

келії”)38. 
Мозес Розенкранц яскраво показав, що найбільше 

горе для матері – бачити смерть своєї дитини, все одно, чи 

це жалоба Богородиці за своїм святим сином Ісусом Хрис-

том, чи нещастя, яке переживає проста сільська жінка. 

Поезію “Abschied” (“Прощання”) М. Розенкранц прис-

вятив своїй матері, яку безмежно любив і поважав. У вірші 

він називає її джерелом (Quelle), що дало початок його жит-

тю. У матері турботливий погляд, який незмінно стежить за 

ним. Але поет мусить залишити свій дім, своїх рідних. Ав-

тору часто доводилося розлучатися з нею в житті, про що 

можна довідатися з прозового твору письменника “Kindheit. 
Fragment einer Autobiographie” (“Дитинство. Фрагмент авто-

біографії”) (2007). На те були різні причини: і матеріальна 

скрута, коли малого Мозеса відправили до бабусі з дідусем 

у Станіслав, і навчання в школі для біженців, і Голокост та 

інше. Розенкранц дуже болісно переживав розлуку з маті-

р’ю, для нього це було справжньою мукою.  

29 Avery Joan, Moses Rosenkranz. “The Bukovina and the concept of Sprache als Heimat”, Queen Mary University of London. Submitted 

for German Literature PhD, 2008, P. 56 [in English]. 
30 Rosenkranz Moses, Bukowina. Gedichte 1920–1997…, op. cit., P. 80 [in German]. 
31 Ibidem, P. 80. 
32 Chuvashova D. D. Zhinochi obrazy v novozavitniĭ tradytsii, P. 160 [Female images in the New Testament tradition], Dnipro, 2011, P. 

156–163, URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2016_4_23. (accessed 1 February 2019) [in Ukrainian]. 
33 Rosenkranz Moses, Bukowina. Gedichte 1920–1997…,  op. cit., P. 80 [in German]. 
34 Ibidem, P. 80. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem, P. 81. 
37 Biblii͡ a abo Knyhy Sviatoho Pys′ma Staroho i Novoho Zapovitu / pereklad prof. I. Ohiienka [The Bible or the Book of Scripture of the 

Old and New Testament], Kyiv, 2002, 1375 p. [in Ukrainian]. 

Mutter meine Quelle  

dass ich dich verlass 

meine kühle Welle 

trage durch das Gras 

 

von dir immer weiter 

schauend nicht zurück 

und entlaufend heiter 

deinem Sorgenblick: 

Витоку мій ненько 

я вас покидав  

хвилею тихенько 

линучи між трав 

 

від тебе все далі 

від твоїх турбот 

кинувши печалі 

до нових висот  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2016_4_23
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Es ist Zug der Welle 

muss wohl sein: Ade! 

Mutter meine Quelle 

und tut doch so weh! 

 

Хвилі плин тихенький 

я кажу: Прощай! 

Витоку мій ненько 

болісний відчай!  

   39(Перекл. Т. Лакуста)   

39 Rosenkranz Moses, Bukowina. Gedichte 1920–1997…, op. cit., P. 48 [in German]. 

Із проаналізованого можна зробити висновок, що 

образ матері для буковинського поета Мозеса Розенк-

ранца є одним із найулюбленіших. Мати зіграла в жит-

ті автора велику роль. Саме тому їй та в її особі іншим 

матерям присвячена велика кількість творів. Образи 

матерів здебільшого сумні й трагічні, їхні долі – неща-

сливі, але саме такими бачив письменник жінок у своє-

му дитинстві в буковинському селі, а відтак, під час 

Другої світової війни, в гетто, в трудових таборах, в 

еміграції. 

Проаналізовані поезії – це лише невеличкий сег-

мент художнього доробку Мозеса Розенкранца, поети-

чна спадщина якого заслуговує на значно глибше й 

детальніше вивчення в усьому своєму тематичному 

розмаїтті й багатогранній проблематиці. 

 

Tetiana Lakusta. “Mutter meine Quelle…” the image of 

the mother in Moses Rosenkranz’s poetry. The German-

language literature of Bukovina was not the subject of interest of 

Ukrainian scholars for a long time. There are several reasons for 

this: firstly, many Bukovinian German-speaking authors were 

forced to emigrate abroad, and some were repressed and spent their 

lives in Soviet labor camps. In addition, the German-language 

literature of Bukovina was regarded as a colonial heritage of the 

Austro-Hungarian Empire, that is why the German language was 

forced out from the daily use in connection with the new political 

and social conditions. The article is aimed at the image of the 

mother in the poetic work of the Bukovinian German-speaking 

writer Moses Rosenkranz, in particular, in the collection 

“Bukovina. Verses 1920–1997”. The poems “Die Mutter”, “Die 

armen Mütter”, “Pieta auf dem Schlachtfeld”, “Abschied” are ana-

lyzed, which give a clear idea of the author’s attitude to his mother 

and its reflection in lyrical poetry. To achieve the objectives of the 

research, the following methods have been used: biographical, 

cultural-historical, descriptive, intertextual, method of peer reading, 

etc. The scientific novelty lies in an attempt to analyze the image 

of the mother in Moses Rosenkranz’s lyrics on the example of 

several poems. Also, the article provides several translations of 

poems that were previously published only in German. In the proc-

ess of analysis, we came to the conclusion that the image of the 

mother for a Bukovinian poet Moses Rosenkranz is one of the most 

beloved ones. His mother played a big role in the life of the author. 

That is why a large number of works is devoted to her. The images 

of mothers are mostly sad and tragic, and their fates are unlucky, as 

the prototypes for them became women, who the writer saw in his 

childhood in the Bukovinian villages, during the Second World 

War, in a ghetto, in labor camps and emigration. The analyzed 

poetry is just a small segment of the artistic production of Moses 

Rosenkranz, whose poetic legacy deserves much deeper and more 

detailed study in all its thematic variety and multifaceted issues. 

Key words: Moses Rosenkranz, German-language literature 

of Bukovina, female images, mother image, lyrical poetry. 
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Анистратенко Антонина. Терминосистема жанра альтернативной истории в художественной прозе. Статья 

посвящена терминологической системе жанра альтернативной истории в художественной литературе. Целью статьи 

является определение идентичности и характера жанра, его стилистических особенностей, образующих специальный 

комплекс терминов, что и формирует новизну статьи. Действуя в сфере европейского мифа в области искусства по-

стмодернистского романа в Украине и в зарубежных литературах, создавая новые источники культурного анализа ис-

торических процессов, базовая литературная терминология получает новые слои терминов и использует их для в об-

новленном профиле метажанра. В статье используется статистический и описательный, сравнительный методы и ана-

литический принцип классификации терминов. Выводы. В процессе фундаментальных исследований можно сделать 

вывод, что множественность и ненормированность терминологической базы в дискурсе альтернативной литературы 

характерны как для европейской, американской, канадской, так и нашей украинской современной художественной 

литературы.  

Ключевые слова: терминология альтернативной истории, европейский миф, литература зарубежной литерату-

ры, роман постмодерна, альтернативно-исторический метод, украинский роман. 

Вступ. В художній прозі на етапі сьогодення в 

дискурсі постмодернізму, у вирі “штучнихˮ революцій 

та “пробірковихˮ політик, в новітньому соціальному 

розшаруванні за принципом гуртків за інтересами, у 

світі, в якому зміст має все і все здобуває зміст, що на-
буває будь-якої форми, а форма більше не має стосунку 

до сутності речей та їх функціонування, натомість пос-

таючи специфічним видом “змісту в собіˮ, формуючи 

самоцінність, або руйнуючись, – постав специфічний 

різновид літератури: альтернативна історія. 

Генезис жанру та джерела термінології. 

Генологічно альтернативна історія сформувалася на базі 

матриці історичного роману (за Н. Копистянською – 

навіть англійського історіографічного роману) та фор-

мальних маркерів й архітектонічних “пазлівˮ роману 

науково-фантастичного. В історико-літературному клю-
чі часовості перші фактичні взірці роману альтернатив-

ної історії стосуються початку ХХ століття в США, Ка-

наді, Західній Європі та поширюється в літературах сло-

в’янського світу в середині ХХ століття, актуалізуючись 

у російській та далекосхідних літературах в 70-ті роки 

ХХ століття. У ІІ десятилітті ХХІ віку історична альтер-

нативістика в художній прозі з’явилася та набула попи-

ту в middle-літературі Австралії та Океанії. 

Функціонуючи спершу як піджанр на стику двох 

генологічних гігантів, – історичного та фантастичного 

романів, – з плином часу та збільшенням зразків творів 
у різних літературах (переважно англійській, 

американській, німецькій, якщо говорити про початок 

ХХ століття), піджанр поступово викристалізувався як 

окремий генологічний різновид, за допомогою набору 

специфічних рис, маркерів, функціональних та семан-

тичних проекцій, і наприкінці ХХ століття перетворив-

ся, завдяки саме слов’янським літературам, на мета-

жанр, що продукував і наразі продовжує народжувати 

нові субжанри та жанрові комбінації, хоча в класичному 

вигляді історіографічної альтернативи у художній прозі 

Європи функціонує як жанровий різновид (або субжанр) 
на стику історичної та фантастичної літератур. 

В сенсі художнього вимислу та історичної правди, 

слід відзначити, що альтернативною історією може бути 

будь-який художній твір наративного характеру, адже 

розповідатиме історію, що відбувається у певному 

хронотопі та реалізується завдяки буттю та рішенням 

певних персонажів, симулюючи історичний хід подій 

history або story. Однак, у разі такої термінологічної 

бази завдання дослідника художньої альтернативістики 

прирівнюється до позахронологічного надзавдання сві-

тового літературознавства. Отож, у спробі сформулюва-
ти об’єкт та предмет дослідження так, щоб він надавав-

ся до формальних студій, зупинимося на описі сутніс-

них характеристик роману альтернативної історії в укра-

їнській та світовій літературах ХХ – ХХІ ст. й порівнян-

ні їх за формально-стильовими маркерами та дискурсо-

вим фактором впливу на мікроспільноту первинних ре-

ципієнтів між національними літературами Європи та 

українською новою і новітньою прозою материкової 

України, залучаючи також до розгляду діаспорні зразки 

нашої художньої прози. 

Основою структури представленої роботи, як не 
парадоксально, стала одиниця позахудожньої дійсності: 

хронологічний момент світової історіографії, 

національної історії чи локальної story, описаної офіцій-

ними історичними джерелами. Причому для європейсь-

кого культурно-історичного тла взагалі кордони націо-

нальних літератур стираються, межовими лініями, нато-
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мість, постають історичні та соціальні періодики, а 

історичні постаті та їх категоризація містить зерно аль-

тернативних варіантів. 

Отож мапа географічно-історичних локацій 

художніх творів, разом із їхніми авторами, читачами і 
персонажами крок за кроком, сторінка за сторінкою, 

проявлятиметься, як фото на плівці. Тому час перейти 

до з’ясування термінологічного апарату, який служити-

ме операторською та спецкостюмом водночас під час 

роботи з альтернативною історією в художній прозі. 

Історіографія питання. Формування альтернативи 

в історії невід’ємно пов’язане з поняттям процесу істо-

ричного перебігу, зміни історії та її опису. Мартін Гай-

деґґер у книжці “Die Technik und die Kehreˮ витворює 

потрібний для його сутнісної студії поняття в німецькій 

мові die Kehre. Слово Kehre вживалося від XVI до XIX 
ст. і мало значення поворот (зокрема, розворот плуга в 

кінці борозни) або також духовне навернення. Нато-

мість Гайдеґґер узявся створити значення за аналогією 

до слова die Wende, що означає поворот, переворот із 

притаманним йому потужним значенням часовості, зок-

рема, у значенні “історичного переворотуˮ і 

“розгортання ланцюжка подій у протилежний бікˮ1. Від-

так відомий історичний феномен, процес чи ключова 

соціально-політична подія, що мала вплив на розвиток 

держави або кількох державних утворень, достовірно 

описані в художньому творі у прямому перебігу або в 
реверсивно укладеній автором фабулі, може функціону-

вати як історичне тло роману у разі його діалектичного 

зв’язку з наступними подіями і хоча б деякими персона-

жами.  

Скажімо, перший роман альтернативна історія у 

світовій літературі “Янкі з Коннектикуту при дворі ко-

роля Артураˮ, написаний М. Твеном і вперше виданий у 

1889 році описує фантастичну історію у сатиричній фо-

рмі ведення оповіді. Типовий янкі зі штату Коннектикут 

кінця XIX століття отримує під час бійки удар по голові 

і непритомніє. Отямившись, він розуміє, що потрапив у 
епоху Середньовіччя, а саме, в королівство британсько-

го короля Артура (VI ст.), героя багатьох лицарських 

романів. Хоча реальна відома історія Середньовічної 

Британії, Лицарів Круглого столу та соціально-

політичних, економічних, релігійних умов функціону-

вання тогочасного суспільства подано автором реверси-

вно, ще й порційно, вплітаючи в сюжет поступово, в 

силу потреби порівняти стиль мислення янкі з середньо-

вічними мешканцями Британії. Функціональна одиниця 

історичного тла відмінно сформована і пов’язана з іме-

нами реальних і умовно реальних персонажів: Король 
Артур, його дружина, лицарі Круглого столу, Мерлін, 

мандрівні поети з їх творами (узяті рядки пісень і віршів 

англійського фольклору). А сам поворот подій (або 

Гайдеґґерова “die Kehreˮ), введений автором у зав’язці 

для створення гостросюжетності й панорамності твору, 

імплікації ролі реципієнта від першого до останнього 

рядка.  

Якщо ж у творі автор описує не одиничний, а мно-

жинний вияв альтернатив на базі відомої історичної 

основи, то слід говорити не так про поворот, як про пев-

ну біфуркацію системи і роздвоєння (або множинність) 
варіантів подій на основі т. зв. флуктуаційних чинників. 

Фундаментальна роль випадковостей в режимі 

біфуркації – важлива відмінна риса синергетичної пара-

дигми політичного розвитку. Зростання впливу випад-

ковостей відбувається за рахунок втрати здатності 

політичної системи активно протидіяти флуктуаціям 

(супротивним чинникам) в режимі біфуркації (граничної 
перебудови системи, що виводить її з рівноваги).  

Η. Н. Моїсеєв, стверджував, що система в цей період 

повністю “втрачає пам’ятьˮ і її подальша еволюція ви-

значається тільки тими випадковими чинниками, які 

діють в момент біфуркації2. Такий спосіб переходу від 

реальної історії до авторської альтернативи обрав, на-

приклад, Т. Тиквер у сценарії “Біжи, Лоло, біжиˮ (“Lola 

renntˮ). Однак саме по собі існування множинності варі-

ацій подій не гарантує творові належності до альтерна-

тивної історії. Скажімо “Сто років самотностіˮ  

Ґ. Ґ. Маркеса при циклічності хронотопу роману та опи-
сі кількох альтернативних кіл повторюваних життєвих 

історій персонажів однієї сім’ї Буендії, все ж до альтер-

нативістики не належить, оскільки в романі бракує істо-

ричного тла подій, узятих з офіційної історіографії. Ро-

ман С. Холла “Тексти від акули пераˮ (S. Hall “The Raw 

Shark textsˮ) 2007 р. містить опис історико-соціального 

та політико-економічного життя Нью-Йорка 1927-1998 

років. У формі листів та газетних вирізок автор посила-

ється на конкретні історичні джерела, однак, роман не-

можливо включити до метажанру альтернативної історії 

через цілковиту осібність і нереальність персонажів і 
наратора (що і є головним героєм твору). Історичних 

дійових осіб роман не має, отже альтернативною історі-

єю не може бути. 

Наступною сходинкою ідентифікації жанру 

альтернативної історії може стати зіставлення понять 

історицизму (historicism) й історизму, історії у її векто-

рах (historiography, history writing, history, story, Geshi-

chte, Geschiedenes). 

Що залишилось у семантичному полі терміна аль-

тернативна історія від поняття історія? Як, 

відповідно, після розгалуження значень, змінилось трак-
тування поняття історія, історичний? 

Поняття історичного дискурсу оперує низкою 

термінів, на які розщепилась Історія. Від середини ХІХ 

ст. терміни histoire, history, storia, historia, з одного бо-

ку, i Geschichte з його голландським відповідником Ge-

schiedenes, з іншого боку, вже переважно усталено. Як-

що виникають окремі нові типи історичного знання 

(соціальна історія, культурна історія, історія ментально-

стей, пам’яті, інтелектуалів, мікроісторія, світова істо-

рія, альтернативна історія, криптоісторія, квазіісторія), 

вони загалом являють собою певні зсуви й відкривають 
нові підходи – чи нові предмети. Як-от альтернативна 

історія, що трансформувалась у художній жанр з методу 

реконструкції в історичній науці. Підґрунтям для такої 

трансформації стала близькість історії та роману в шир-

шому трактуванні термінів.  

Стосунок історіографії або історії історії до цих 

понять пояснює алгоритм розщеплення Історії та ви-

роблення окремих галузей історичного знання, а відтак 

реалізації історичної свідомості людства у наукових та 

мистецьких виявах. У французькій мові термін histo-

riographie позначає історію історії, історичну працю, 
способи написання історії від її витоків. У німецькій 

Historiographie має таке ж, але послаблене значення і 

1 Yevropeysʹkyy slovnyk filosofiy. Leksykon neperekladnostey [European Dictionary of Philosophy. Lexicon of Implications], ed by B. 

Kassen, Т. 4, Kyjiv, Duch i Litera, 2016, P. 128 [in Ukrainian]. 
2 Moiseev N. Buty chy ne buty ... lyudstvu? [To be or not to be ... to humanity?],  Moskva, 1999, P. 119 [in Russian]. 
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нерідко вживається просто як синонім історії 

(Geschichte). Натомість в італійській storiografia ‑ на-

ближається до німецького Historiographie, про що свід-

чить назва журналу “Storia della storiografiaˮ. В англійсь-

кій мові Historiography вживається в сенсі hystory writin-
g, що збігається з італійським та німецьким значеннями. 

На позначення теорії та методології історії в німецькій 

уживається слово Historik, що не має еквівалентів у ін-

ших мовах і позначає водночас рефлексію, виклад, особ-

ливо з метою викладання. 

Вказана парадигма поширюється і на семантико-

стилістичне гніздо значень поняття альтернативна 

історія, а також творить схематично подібну граматич-

ну валентність. 

Основна частина. Альтернативна історія – це 

міжгалузевий термін, що позначає метажанр і пошуко-
вий напрям у гуманітарних науках, які послуговуються 

історичним методом. Натомість у вужчому значенні, 

альтернативна історія позначає жанр художньої 

літератури (передовсім, прозового виду). Чистий 

різновид творів альтернативної історії маркується як 

alternative history i alternative story, залежно від рівня 

епічності тексту. У німецькомовному просторі – назва 

звучить як alternativе Geschichten (у формі множини), 

що яскраво демонструє множинність альтернативних 

варіантів, коли вони наявні в семантичному полі твору.  

Поряд з художніми творами, які точно вкладаються 
в матрицю цього жанру, побутує велика кількість 

суміжних за жанрово-видовим маркуванням творів. Їх 

можна умовно поділити на такі типи:  

1. Роман політична утопія (political fiction); 

2. Криптоісторія;  

3. Псевдоальтернативна історія; 

4. Метаісторія; 

5. Твори інших жанрових домінант з елементом 

альтернативної історії; 

6. Альтернативна фантастика (історичне фенте-

зі); 
7. Альтернативна історіографія (alternativ historik). 

Терміни political fiction, псевдоальтернативна іс-

торія та криптоісторія частіше застосовують до пост-

модерних та неомодерних творів з елементами альтер-

нативної історії, тобто прозових речей, в сюжеті яких 

метод альтернативного історизму не розгортається в 

повноцінний жанр, а існує поряд з іншим – фантастич-

ним, фантасмагоричним, історичним, психологічним, 

іронічним, детективним тощо. 

У сучасній європейській прозі творять в суміжних 

жанрово-стильових утвореннях Й.  Мейярд, 
К. Фалькенлад, П. Гандке, Т. Дюкерс, К. Томас, 

М. Гьорітц, Т. Гюльсвітт. На пострадянському просторі 

треба назвати російську школу фентезі та деякі твори 

відомих майстрів історичної фантастики: В. Аксьонов 

(“Острів Кримˮ), В. Пєлєвін (“Generation Пˮ), 

В. Сорокін (“Цукровий Кремльˮ), В. Єрофєєв 

(“Енциклопедія російської душіˮ) та ін.  

В українській літературі можна назвати твори ще 

таких письменників як В. Винниченко, А. Мельничук, 

В. Земляк, Ю. Андрухович, О. Ірванець, В. Тарнавський, 

Я. Лижник. У білоруській літературі – Я. Пінчук.   

Серед ідеальних зразків жанру альтернативної 

історії найбільше творів, які репрезентують різні 

варіанти розвитку держав, залежно від результату 

світових воєн. Це, наприклад, роман С. Анісімова Варі-
ант “Бісˮ. У романі описано варіант подій, які могли б 

відбуватись, якби союзники виступили разом з Німеччи-

ною проти СРСР3. У романі А. Лазарчука “Всі, хто зда-

тен тримати зброюˮ4 показаний можливий хід історії, 

якби Німеччина перемогла у Другій світовій війні. Сю-

ди ж належить і наш частковий об’єкт дослідження – 

дефілядна трилогія В. Кожелянка: “Дефіляда в Москвіˮ, 

“Конотопˮ, “Людинець пана Богаˮ, видана у 2007 році 

під однією палітуркою. 

Псевдоальтернативна історія (псевдоісторія) — 

різновид альтернативної історії, де розгалуження виник-
ли внаслідок діяльності або впливу т. зв. прогресорів 

(данеліани з “Що було б, якби…ˮ П. Андерсона (Poul 

William Anderson “Delendaestˮ), герой повісті 

Л. С. де Кампа “Хай не зійде темряваˮ (Lyon Sprague de 

Camp “Lest the Darkness Fallˮ), “Андріївське братствоˮ 

В. Звягінцева та ін.), або будь–яких перенесених артефа-

ктів, споруд, груп людей та навіть цілих заселених регі-

онів за майбутнього часу5. Твори псевдоісторії можна 

назвати історизованою фантастикою. Тобто на жанро-

ву матрицю історичного роману автор накладає фантас-

тичний твір (в українській літературі, наприклад, 
“ЛжеNostradamusˮ В. Кожелянка, Р. Кац “Історія радян-

ської фантастикиˮ). Тут можуть фігурувати певні дати 

(навіть фантастичні: 32 жовтня 1991)6, події, люди, але 

відігравати невластиві їм ролі. 

Роман політична утопія або political fiction реалі-

зує жанрову матрицю історико-соціальної прози й сти-

льове обрамлення іронічного роману. Для поєднання 

доволі різнопланових компонентів автори використову-

ють метод і схему утопії або антиутопії. Акцент таких 

творів з соціальної історії переноситься на перипетії 

державотворчості. Зазвичай у них ідеться про політичну 
реалізацію існуючих держав за участю реальних істори-

чних постатей зі зміненим фактичним елементом 

(В. Кожелянко “Тероріумˮ, Б. Лавренєв “Крах Республі-

ки Ітльˮ). 

Криптоісторія – різновид, цілком похідний від 

альтернативної історії. Він дозволяє більшу свободу 

авторській фантазії, наприклад залучення двох і більше 

точок дивергенції. Тоді другий пункт розгалуження бу-

дуватиметься на ірреальній історії, що відіграє роль 

реальної. Жанрові маркери й фабульні схеми переважно 

ідентичні альтернативній історії, проте мета 
реконструкції історії втрачається, а їй на зміну прихо-

дять інші: реставрація національно-ментального плану 

народу (В. Кожелянко “Ефіопська Січˮ), гуманізація 

суспільства (К. Буличов “Заповідник для академіківˮ), 

психологізація та/чи логіко-конструктивізація історич-

ного плину (Г. Гаррісон “Захід Едемуˮ, “Зима в Едеміˮ, 

“Повернення в Едемˮ) тощо. 

Метаісторичний твір – це альтернативна історія з 

кількома альтернативами, що реалізуються в одному 

тексті. Класичний приклад – сценарій фільму “Біжи, 

3 Anisimov A. Variant «Bis» [The variant «Bis»], Мoskva,  АSТ, 2003, URL: http://militera.lib.ru/prose/russian/anisimov_sv/index.html 

[in Russian]. 
4 Lazarchuk A. Vsi, chto zdaten trymaty zbroyu [All who can hold the weapon], URL: http://fan.lib.ru/l/lazarchuk_a_g/text т_0010.shtml 

(28.09.2013) [in Ukrainian]. 
5 Schneider-Mayerson  M. What Almost Was: The Politics of the Contemporary Alternate History Novel, American Studies, l50 (3/4), P. 

63-84, URL: https://journals.ku.edu/amerstud/article/view/4177 [in English]. 
6 Koshelyanko V. LsheNostradamus [The FalseNostradamus], Lviv: Kalvariya, 2001, 148 p. [in Ukrainian]. 

http://militera.lib.ru/prose/russian/anisimov_sv/index.html
https://journals.ku.edu/amerstud/article/view/4177
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Anistratenko A. Terminological system of alternative history genre in fiction... 

Лоло, біжиˮ Т. Тиквера (Tom Tykwer “Lola renntˮ) 

(1998). В українській прозі (не кажучи про кінематог-

раф) аналогів немає. 

Альтернативна фантастика (історичне фентезі) 
утворюється накладанням жанру альтернативної історії 
на твір у жанрі фентезі. Яскраві приклади: “Тор 

зустрічає Капітана Америкуˮ Д. Бріна. До цього жанру в 

частковому вияві, такому як N жанр + елемент АІ мож-

на віднести деякі твори пригодницького характеру, в 

яких тлом дії виступають певні історичні періоди (якщо 

вони досить детально описані автором, або на них да-

ється конкретна вказівка), а характери героїв, психологі-

чний чи логічний причинно-наслідкові зв’язки вчинків 

персонажів притаманні певному реальному історичному 

періоду. 

Уявлення про те, що наше знання речей (культур, 
текстів, об’єктів, подій) цілком чи частково 

детермінується їхньою історичністю, тобто розташуван-

ням і функцією в первинному історичному контексті, в 

якому вони витворилися та на подальших пройдених 

етапах розвитку є головною доктриною філософії 

історицизму, першою назвою якого була Historismus. 

Хоча вказана ідея зародилася в античні часи, феномен 

належить ХІХ століттю й вченню Декарта, Гобса, Канта. 

Пізніше Я. Бургардт (“Цивілізація Ренесансуˮ), В. фон 

Гумбольдт (“Про завдання історикаˮ) та Ф. Ніцше (“Про 

вигоди та невигоди історії для життяˮ), приєдналися до 
не менш знаменитого висловлювання Л. фон Ранке, в 

якому він твердить, що завданням історика є показ ре-

чей “такими, як вони єˮ [wie es gewesen – нім.], а не з 

погляду будь-яких універсальних систем.  

Відтак, попри відносну ясність визначення, є 

принаймні дві фундаментальні проблеми, які стосують-

ся принципу історицизму. Першою з них є така, що 

філософія, проти якої виступали Ранке та інші представ-

ники німецького Historismus, в англомовному світі теж 

стала відомою як “історицизмˮ. “Убогість історицизмуˮ 

К. Поппера є критикою саме спекулятивних істориків, 
чиї ідеї спростовували Ранке й Гумбольдт. Як і вони, 

Поппер твердить, що історики, які мислять історію в 

термінах певної кількості раціонально пояснених, ево-

люційних законів прогресу чи занепаду, насправді зо-

всім не вивчають історію, адже показують її зовсім не 

такою, як історія була, а такою, якою вона, на їхню дум-

ку, повинна бути.  

Друга проблема становить особливий інтерес для 

наших постмодерних умов. Ідеал історицизму Ранке 

передбачає віру у здатність здобути об’єктивне й фак-

тичне знання про історичну реальність, якого ми вже не 
маємо. Історіографи ХХ століття, такі як Х. Вайт та 

М. Фуко, переконливо довели, що історія завжди прихо-

дить до нас не такою, як вона була, а у формі текстів та 

інших документальних об’єктів, які дають нам опосере-

дковану версію історичної реальності. Тексти – це аж 

ніяк не прозоре вікно у реальність; тексти потребують 

потрактування у межах тих риторичних конструкцій, з 

яких вони складаються. Історик повинен взяти до уваги 

те, що він як дослідник також розташований історично, 

на що вказує у праці “Wahrheit und Methodeˮ (“Істина і 

методˮ, 1960 р. ) Г.-Г. Гадамер, отож історик бачить те, 
що дозволяють йому бачити Vorurteile – “упередження 

його часуˮ.  

Перебуваючи у критичних рефлексіях історицизму 

з його історіографічною самоцінністю, що не має умов-

ного способу, ХХ століття ступило крок назустріч 

історії як виставі з фреймом сценарію історії, що 

породжує альтернативність і водночас карнавальність 

культури, що яскраво виявила себе саме у літературі 
Європи. Теорія і практика питання детально 

проаналізована у монографії Т. Гундорової “Кітч і літе-

ратураˮ, в якій відомий літературознавець хронологічно 

аналізує явища художнього напряму, зіставляючи теоре-

тичні тези з конкретними зразками творів того чи куль-

турного періоду. Авторка заповзялася в усьому пошуку-

вати смислу, вимірюваного кітчем як маркером культур-

ного процесу. Зокрема, постмодернізм як історичний 

відтинок з певним набором художніх творів позначений 

різного роду виявами кітчу, основний з яких кітч карна-

вальний. На жаль, у пошуках де термінування кітчу, 
було дещо завуальоване інше гносеологічне відкриття: 

карнавалізація культури, пов’язана з дією міфологеми 

“доісторичностіˮ, на яку розщепився міф і яка побутує 

напртивагу історіографічності пам’яті, притаманна 

структуралізму й модернізму. Отож, у постмодернізмі 

вступає в силу історія як вистава, а не причинно-

наслідковий порядок явищ, відтак дія здобуває альтер-

нативність, незалежну від лінійних координат.  

На базі європейських літератур формується особ-

ливий прошарок художньої прози, в якій альтернатив-

ний хід історії (байдуже, story чи history) не потребує 
стороннього елемента-події (точки біфуркації, диверген-

ції), адже у епічній виставі водночас діють “персонажіˮ, 

“хористиˮ, “декораціїˮ, “оркестрˮ, “диригентˮ, 

“глядачіˮ, “режисерˮ та “автор сценаріюˮ. Наприклад, 

“Сонячна машинаˮ В. Винниченка, “Хозарський слов-

никˮ М. Павича, “Згасло світло в країні дивˮ П. Дібісі, 

“ЛжеНострадамусˮ В. Кожелянка, В. Базів “Хрестˮ то-

що. 

Отож, постмодернізм, у полі якого альтернативна 

історія практично все своє побутування в якості повнок-

ровного жанру, постає, за словами польської 
письменниці М. Гретковської не “невідомо чимˮ, а 

“невідомо, що будеˮ. 

Хоча водночас дискурс альтернативізму стосується 

також питання “невідомо, що булоˮ. В цьому сенсі звіс-

ткою стала трилогія чеського письменника В. Неффа “У 

королев не буває нігˮ (1973) – квазіісторичний твір, де 

романи трилогії пов’язані спільним персонажем і голов-

ним героєм Петром Куканем, “де вільно поєднуються 

історичні факти з фантастичними, а також з пародійніс-

тю, інтертекстуальністю, лінгвістичною гроюˮ7.  

Надзвичайно впливовим у сенсі альтернативно 
історичної матриці для англомовних літератур у ХХ 

столітті залишається текст “Янкі з Коннектикуту при 

дворі Короля Артураˮ; до нього додається класичне опо-

відання Р. Бредбері “І прогримів грімˮ, а також менш 

відомі за межами жанру наукової фантастики твори Дж. 

Уїндема, А. Азімова та ін. Всі ці твори описують зміни 

історії, викликані зовнішніми факторами – втручанням з

-поза історіографічного дискурсу. Отож стає очевидною 

жанрова належність текстів. В європейському та амери-

канському літературах жанр АІ сходить до історичних 

досліджень та неміметичної прози й існує паралельно з 
ними (перший відомий зразок такого типу міститься в 

“Історіїˮ Тита Лівія). 

У 1931 р. була видана перша антологія англомовної 

7  Postmodernizm v slavyanskikh literaturakh [Postmodernism in Slavic literatures], ed. by N. N. Starikova, Moskva, Institut slavyanove-

deniya RAN, 2004, 206 p. [in Russian]. 



92                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Theory of literature 

АІ “Якби це сталося інакшеˮ куди увійшли твори відо-

мих письменників та істориків, від Честертона до Чер-

чилля. В цей час у російській культурі “наукова АІˮ 

(контрфактична історія) не існувала зовсім, тому поява 

“літературної АІˮ після багаторічної перерви знову від-
бувається в рамках наукової фантастики й історичного 

роману водночас, їх конвенції і традиції.  

Генологічно з’являється необхідність псевдонауко-

вого обґрунтування альтернативи, наявність паралель-

них світів, прибульців з майбутнього і з інших планет і 

т.п. задля кореляції історичного та фантастичного дис-

курсів з існуючим третім – дискурсом ідеологічним. 

Ідеологічний контекст знову і знову стверджує в 

радянській АІ принципову детермінованість історії не з 

очевидною історіографією, а з прийнятим курсом світо-

бачення соціалістичного суспільства та історичного пря-
мування в ньому. Один з порівняно ранніх і дуже типо-

вих прикладів - роман А. і С. Абрамових “Ходіння за 

три світиˮ (1966), в якому подорож по паралельних сві-

тах представлено як доказ правоти марксизму і спросту-

вання релігії (СРСР існує у всіх реальностях з невелики-

ми топографічними відмінностями, на кшталт розташу-

вання пам'ятника Пушкіну в Москві, незмінним залиша-

ється і набір персонажів, при всіх відмінностях індиві-

дуальних життєвих шляхів). Оповідання С. Гансовскої 

“Демон історіїˮ (1967) – це унікальний випадок в радян-

ській АІ, коли “нашˮ світ виявляється результатом мо-
дифікації “вихідноїˮ історії, але все одно – без принци-

пових відмінностей: людина з майбутнього вбиває в 

1914 р. майбутнього фюрера, деякого Астера, але його 

місце тут же займає Гітлер. Не дивно, що в центрі уваги 

авторів АІ радянського часу виявляється не власне істо-

рія країни або світу – ніби-то свідомо певна і незмінна, ‑ 

але зміни особистих доль, що мало цікавлять політико-

соціальний континуум, адже людина-гвинтик залиша-

ється непомітною, отже з’являється простір пофантазу-

вати “а, що буде, як…ˮ. З іншого боку, проблематика 

зміни історії, правомірності втручання в історичний 
процес стає однією з центральних в радянській науковій 

фантастиці, але без будь-якої прив'язки до АІ (особливо 

у А. і Б. Стругацьких: історія проходження їх текстів 

через цензуру свідчить про ідеологічний безлад 1960-і 

рр., коли питання про допустимість “експорту револю-

ціїˮ по-різному трактувався на різних рівнях партійного 

апарату). Бачимо, що автори почасти створювали зразки 

альтернативної історії, не розглядаючи специфіки цього 

жанру, або й несвідомо, порушуючи тему зміни історії 

задля її вивчення, перепрограмування, переосмислення 

тощо. 
У німецькомовній прозі, на думку Г. Кучумової, 

підвищений інтерес до історії пов'язаний з особливою 

соціокультурною ситуацією, коли “настав час ідеологіч-

них побудов, напрацьованих як гаранти сенсу і змістов-

ності життя людиниˮ, – пише дослідниця у статті, прис-

вяченій роману АІ в німецькій літературі кінця ХХ – 

поч.. ХХІ ст8. Постісторичне існування, метафізична 

самотність сучасної людини, її духовна збентеженість 

виступають субстратом постмодерністської прози, та-

кож описуються багатьма філософами і культурологами 

як “смерть історіїˮ (Ф. Фукуяма), як “абсолютна епоха 

без одкровенняˮ (Ж. Дерріда), як “соціальне випарову-

вання історіїˮ (Ж. Бодрійяр), як “Кінець сенсуˮ 
(Л. Нітхаммер).  

Водночас, описаний у “Присмерку Європиˮ кінець 

історії породжує ейфорію деідеологізації і деконструк-

ції колишніх ідеологічних побудов. В такому сенсі пря-

мування постмодерної літератури Німеччини й Австрії 

подібне в загальних рисах до новітнього українського 

літпроцесу, щоправда на відміну від німецької ігрової 

стратегії маємо карнавалізацію, про що неодноразово 

згадує Т. Гундорова9, описуючи український постмодер-

нізм. 

Окрім того, важливими екстралітературними чин-
никами як німецької, так і української літератур є соціа-

льно-політичне сприйняття національної історії. У разі 

німецької історії – засоромлення історією нацизму, а у 

випадку української – необхідність історико-

політичного реваншу, де Україна нарешті здобуває хоча 

б декілька перемог на соціальних, історичних, політич-

них, геополітичних фронтах. З огляду на це, звернення 

до альтернативної історії в останні десятиліття зумовле-

но письменницьким пошуком засобу “подолати мину-

леˮ10. 

Треба зауважити, що не всі літератури й тим 
більше не всі письменники ставлять собі за мету вигра-

ти духовну боротьбу всієї нації на шляху творення 

власної історії. Може бути так, що історію з її 

падіннями і злетами деяка нація готова сприйняти і 

прийняти, однак механізми історіографії в певному 

хронотопі унеможливлюють створення історії історії. 

Відтак, автор вдається до матриці альтернативної 

історії, щоб усунути механізми впливу на сприйняття 

поняття історії, історичного способу розуміння 

реальності, подій та дійових осіб у ній. До прикладу, 

роман “Місто мрійˮ (“Горад мройˮ)11 молодої білорусь-
кої письменниці Я. Пінчук, покликаний описати життя в 

сучасній історії міста Мінська. Однак, приступити до 

цього завдання не так просто: місто зачинене і, хоча 

воно реально існує, та навіть сама авторка у ньому меш-

кає, місто є щодня в теперішньому (та пам’ятає окремі-

шню давню свою історію), однак у історичній тяглості, з 

деяких причин, не перебуває. Тому Я. Пінчук викорис-

товує прийом АІ, щоб у вже інакшій реальності зупини-

ти механізми перешкоджання історії бути і розгортає 

фабулу роману у новелах, сповненого чарами, сучасни-

ми студентськими story, персоніфікованим образом міс-
та-столиці. 

Розглядаючи національні літератури всередині 

яких викристалізовуються альтернативно історичні ро-

мани, особливо констатуючи в процесі аналізу 

соціально-культурний принцип взаємодії “автор-

реципієнтˮ, можна небавом дійти висновку про власти-

вість альтернативістики бути контр-історією чи навіть ́. 

Проте, це швидше виняток із правила, аніж саме прави-

8  Kuchumova G. V. «Nemetskoyazychnyy al'ternativno-istoricheskiy roman 1980−2015: igrovyye strategii avtora» [The German-language alterna-

tive-historical novel 1980-2015: author's game strategies], Ural'skiy filologicheskiy vestnik, seriya: Germanistische Studien: Aktual'nyye problemy 

germanistiki [Ural Philological Issue, Series: Germanistische Studien: Current Problems of Germanic Studies], N. 1, 2017, P. 5−13 [in Russian]. 
9Гундорова Т. «Кітч і літератураˮ, Гундорова Т., розділ у збірнику «Постмодернізм». 
10 Kuchumova G. V. «Nemetskoyazychnyy al'ternativno-istoricheskiy roman 1980-2015: igrovyye strategii avtora» [The German-language alter-

native-historical novel 1980-2015: author's game strategies], op. cit., P. 7. 
11 Pinčuk J. A. Horad mroj : mahična-realistyčnyja apaviadanni pra Minsk i nie toĺki [City of dreams: magic-realistic stories about the city and not 

only], Minsk : Halijafy, 2016, 268 p. [in Belarusian]. 
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Anistratenko A. Terminological system of alternative history genre in fiction... 

ло. Хорватський письменник і літературознавець 

П. Павличич називає постмодернізм “епохою з дуже 

розвинутим чуттям історіїˮ12. Інакше й бути не могло у 

хорватській літературі, де в буремні 60-70ті роки ХХ ст. 

хорватська література заміняла історію, а історія уважно 
слідкувала за літературою як основною формою її вира-

ження, на що вказує літературознавець Б. Бошняк. В 

умовах висміювання та нео-міфологізації державної й 

політико-соціальної незалежності Хорватії, історія мате-

ріалізується в художній літературі, а альтернативна істо-

рія – у реальній дійсності. Подібне логічне й символічне 

переплетення продовжується й у 1970-80ті роки тоталь-

ного мовчання і далі у 1990-ті, коли модерністський 

історичний роман змінюється на постмодерністський 

історичний роман, показовими на думку Г. Ільїної пос-

тають романи Н. Флабіо “Уроки життяˮ та “Волосся 
Веронікиˮ13. Лейтмотив творчості Н. Флабіо залягає в 

реконструкції історії, яка не просто містить в собі альте-

рнативність, ‑ вона постає калейдоскопом людських 

вчинків, доль, безумства і смерті, які відбуваються у 

світі, що ним править безмежне зло, квінтесенцією яко-

го виступає Фатум Великої Історії. Відтак, фактично 

маємо альтернативну до радянської та загалом до т. тв. 

офіційної історіографії історію. Однак, термінологічно 

звучить поняття історичний роман у критиці Г. Ільїної 

та П. Павлічіча, однак, альтернативна історія як геноло-

гічне утворення початку ХХ віку лише частково перебу-
ває у полі постмодернізму, водночас великий пласт тво-

рів історичної альтернативістики належить модернізму, 

вочевидь, для слов’янських літератур це не так помітно, 

натомість характерним перехід від історицизму до істо-

рії як вистави відбувся в Німеччині у ХХ столітті та з 

філософських та історичних студій поширився на есте-

тичні засади художньої прози Німеччини, Австрії, Вели-

кобританії, Італії, Франції та вже у ХХІ столітті позна-

чився на літературі Швеції, Фінляндії, Швейцарії. 

Що ж до семантичного поля уживаних у 

літературній критиці та літературознавстві термінів на 
позначення творів АІ, маємо в різних національних 

літературах доволі різне відсоткове співвідношення 

термінів, яке, щоправда, визначається швидше модою, 

мейнстрімом читацької уваги, аніж конотаціями самого 

твору. Складається враження, що залежно від 

національно-державного чинника, тобто локації в часі й 

просторі, того чи того твору, може різнитися його мар-

кування. Приміром, якщо б роман М. Седервалл 

“Swinebiteˮ14 був написаний, скажімо не у Швеції а в 

Німеччині, то його б неодмінно маркували б як 

“alternative Geschichtenˮ. Проте, дебютний роман швед-
ської, тепер вже знаної й титулованої письменниці, ви-

йшов у Стокгольмі 2009 року з визначником мікроісто-

рії, маючи голландський відповідник Geshiedenes (який 

можна приблизно описати story in appropriate moment 

becomes all-inclusive history, що відповідає локальній 

історії у відповідний момент постає всеохоплюючою 

Iсторією). Такий самий механізм спрацював і щодо ро-
ману М. Поллака “Мрець у бункеріˮ15, що з’явилася 

друком у Австрії 2004 року й розшифровується як 

“біографічна історія державиˮ, оскільки затоплена паци-

фізмом та несприйняттям власної історії Австрія, просто 

неспроможна незворушно сприйняти історію поширен-

ня націонал-фашизму в сенсі глобальної реконструкції 

історії та переховує її за локальним чи біографічним 

модусом, навіть якщо йдеться про питання теорії літера-

тури. Книга К. Шльогеля “Український викликˮ за фор-

мою подібна до полемічного роману метаісторії, де 

історичні альтернативи, спогади, геополітичні комента-
рі, історичні містифікації та реальна соціально-

політична історія України передані очима німецького 

інтелектуала, однак, залюблена у есеїстку та національ-

но-ментальні студії Німеччина, а також Фонд Конрада 

Аденауера “Сусідство Європейського Союзуˮ, готові 

вбачати у творі Шльогеля дослідження та “жест глибо-

кої солідарностіˮ16. Як бачимо, велику роль у визначенні 

жанру романів альтернативної історії грає роль не тіль-

ки формально-змістовий модус, але й читацькі настрої, 

пікантні подробиці видання, національна література до 

якої належить автор, держава у часі й просторі, про яку 
він пише та інші екстратекстуальні чинники. 

І все ж, можна прослідкувати деякі паралелі. У 

Західній Європі у ХХ столітті найчастіше романи 

альтернативної історії саме так і маркуватимуться, або 

ж можуть потрапити до когорти фантастичних, алего-

ричних, сатиричних творів. У Східній Європі – у ра-

дянський час такі твори навряд чи могли потрапити до 

широкого читацького кола, а ті, що таки вийшли, як-от 

“Заповідник для академіківˮ Стругацьких, переховува-

лися від всюдисущої цензури у лоні наукової фантасти-

ки. У новий час, тобто після розвалу СРСР, альтернатив-
ноісторичні твори у множині антиісторії, квазіісторії, 

метаісторії, криптоісторії, псевдоісторії, історичного 

фентезі та навіть альтернативної історіографії17 май-

же одноголосно прописали на житловій площі антиуто-

пії, утопії та постмодернізму, якщо вони всі згодні існу-

вати в спільній комуналці. Причому, згаданий спосіб 

більше характерний для слов’янських літератур, а захід-

ноєвропейські зразки художньої альтернативістики поза 

жанровим маркуванням можна знайти у численних 

спробах “реконструкції історіїˮ, “реконструкції історіїˮ 

та багатотомних фентезі-сагах на кшталт “Гри престо-
лівˮ Дж. Мартіна та “Володаря перснівˮ Дж. Р. Р. Толкі-

єна. 

12 Pavličić' P. Moderna I postmoderna i intertekstualnost [Modern and postmodern and intertextual], Umjetnost rijeci, Zagreb, 1989, P. 31–35 [In 

Croatian]. 
13 Il'ina G. «Horvatskiy istoricheskiy roman Epokhi postmodernizma (N. Fabrio «Uroki zhizniˮ, “Volosy Veronikiˮ)» [The Croatian his-

torical novel of the era of postmodernism (N. Fabrio «Lessons of lifeˮ, «Hair of Veronicaˮ)], Postmodernizm v slavyanskikh literaturakh. 

Sbornik statey [Postmodernism in Slavic literatures. Digest of articles],  Moskva, 2004, 206 p., P. 135–136 [in Russian]. 
14 Cedervall, Marianne Svinnhugg [The Svinnhugg], Stockholm: Natur & Kultur, 2009, 304 p. [in Sweden]. 
15 Pollak M. Mretsʹ u bunkeri. Istoriya moho batʹka [The dead in the bunker. My father's story], perekl. N. Vakhovsʹka, Chernivtsi : Knyhy-

XXI, 2014, 248 p. [in Ukrainian]. 
16 Shlʹohelʹ K. Ukrayinsʹkyy vyklyk. Vidkryttya yevropeysʹkoyi krayiny [Ukrainian Challenge. The opening of a European country], Kyyi-

iv: Dukh i Litera, 2016, 356 p. [in Ukrainian]. 
17 Див. Табл. 2 «Різновиди альтернативної історії…ˮ у вид. Аністратенко А. В. Відтворення архетипних мислеформ як письмен-

ницька реакція на національно-етичні зміни в картині світу українця (на матеріалі романів-антиутопій Василя Кожелянка 

„Котигорошко» і „Третє поле»),Фрагмент монографії "Українознавство в системі вищої медичної освіти", кафедра суспільних 

наук та українознавства Буковинського державного медичного університету, за наук. ред. А. А. Мойсея, Чернівці, БДМУ, 2015, 

С. 200 –211. . 
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Висновки. Підводячи підсумки, слід вказати на 

множинність та невпорядкованість термінологічної бази 

дискурсу альтернативної літератури в художній прозі як 

європейської, американської, канадської, так і 

української. Дж. Клют виводить американську 
альтернативі стику з наукової фантастики, С. Соболєв 

без уваги до національної літератури, вважає альтерна-

тивну історію фід-беком історичного роману, Н. Овча-

ренко схильна описувати альтернативну історію одним з 

дітиськ постколоніальних студій, Е. Томпсон зараховує 

до альтернативноісторичних будь-який художній твір 

історичного плану, якщо він написаний у ХХ столітті 

(що цілком очікувано від адепта постструктуралізму), 

А. Нямцу переконаний, що квінтесенцією жанру фентезі 

стає історична альтернативістика18. Така палітра геноло-

гічної генези альтернативної історії, відповідно, ство-
рює цілу низку “гіперпосиланьˮ на терміносистеми кож-

ного з перелічених жанрів, що, своєю чергою, вносить 

сплутування і повтори: квазіісторія приблизно дорів-

нює поняттю псевдоісторія та антиісторія. А ось ґене-

за термінів відрізняється: квазіісторія виникла у полі 

історичного роману, псевдоісторія – творіння антиуто-

пії, а антиісторія – термін постструктуралізму. 

 
Anistratenko Antonina. Terminological system of alter-

native history genre in fiction. The article is devoted to the Term-

inological system of alternative history genre in fiction. The 

article’s goal is to determine the identity and the way of genre and 

stylistic features of the alternative history genre forming the special 

complex of terms and this finding means article’s novelty. 

Functioning in the sphere of the European myth in the arts area of 

post-modern novel in Ukraine and in foreign literatures, creating a 

new world view sources, the basic literary terminology get the new 

layers of terms in and use to use them in the renewed profile. Genre 

scheme of historical novel successfully works for alternative 

history writings. Alternative emerged in the historicism field, that 

shifted history. Methods of research. For analyzing and dividing 

the terminology genesis is used statistic and descriptive method, for 

the classification terminological items is used comparative method 

and analytical principle. Conclusions. After the basic research It 

could be concluded, that the plurality and disorder of the 

terminology base of the discourse in alternative literature  is visible 

as in European, American, Canadian, so in Ukrainian modern 

fiction. J. Klyut includes an American alternative to science fiction, 

S. Sobolev indicates the alternative history as the fed-bek of the 

historical novel, N. Ovcharenko is inclined to describe the 

alternative history of one of the childish period in post-colonial 

studies, E. Thompson enumerates to an alternative historical 

hierarchy, which artwork of the historical plan does, A. Niamtsu is 

convinced that the quintessence of the genre of fantasy becomes 

historical alternate story. Such a combination of definitions tern to 

specific of the genological genesis of alternative history 

terminology. It creates a series of “hyperlinksˮ on the terminology 

of each of the above genres, which, in turn, makes 

misunderstandings and repetitions: krypto-history is approximately 

equal to the concept of pseudo-history and anti-history.  

Keywords: Alternative history terminology, European myth, 

foreign literature fiction, post-modern novel, alternative-historian 

method, Ukrainian novel. 
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Остапович М. Ироническая деконструкция национального мифа в романе “Прощание” Станислава Дига-

та. Цель исследования. В статье проанализировано ключевые образы романов С. Дигата и Г. Сенкевича, которые 

одновременно стали знаками культуры Польши, исследовано влияние средств иронии на них, изменения в восприятии 

и трактовке читателями-реципиентами данных символов, возможных деструктивных изменений в системе литератур-

ного канона. Методы исследования: компаративный – для сравнения национальных образов-символов, показа их 

развития в исторической и культурной динамике; историко-сравнительный метод позволил определить и мотивировать 

идеологические установки авторов, объяснить причины выбора определенной системы выражения иронии; методы 

рецептивной поэтики и критики читательского отклика позволили проследить читательскую интенцию по применению 

иронии, возможны векторы чтения текстов; постструктурализм и деконструкция позволили проанализировать ирони-

ческую составляющую каждого образа, учесть исторически мотивированные мировоззренческие изменения скриптора 

и реципиента, объяснить выбор форм выражения иронии и доказать, что после реконструкции одного мифологическо-

го образа-символа, на его основе возникает другая структура; биографический метод позволил предположить относи-

тельно источников иронической интенции С. Дигата, показать границы деконструирования национального мифа, кото-

рые он не решился переступить. Научная новизна. Системно представлены образы-символы, которые составляют 

ядро национального культурного сознания, показаны возможности их динамичного развития, деконструирования и 

восстановления структуры в поле культуры и текста; проанализированы средства иронии, которые выступают одновре-

менно деконструирующими и системнотворческими элементами. Выводы. Доказано, что ирония – производительное 

средство создания не только ситуативных новых смыслов, но и целостных мировоззренческих структур. Именно она 

выступает сюжетотворческим фактором в текстах, прямо дискутирует с литературным каноном. 

Ключевые слова: ирония, деконструкция, образ-символ, реципиент, канон, национальный миф. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими 

науковими завданнями. Літературознавчі дискусії ХХ 

століття призвели до розуміння твору як самостійного 

знаку культури, що завжди перебуває в 

інтертекстуальній взаємодії з іншими знаками. Сам про-
цес читання перетворився на відкриття прихованих 

смислів (деконструкція), доповнення читачем авторсь-

кого тексту власними значеннєвими конотаціями та 

смислами (теорія рецепції), озвучення різних стратегій 

культури, що розкриваються в діалозі національних тек-

стів. Сама культура втрачає здатність до розвитку, якщо 

припиняється декодування смислів. В такому ключі осо-

бливо важливим є відчитування принаймні найбільш 

значимих текстуальних моделей для кожної національ-

ної культури. У випадку польського знакового світу 

творчість Станісла Дигата та акценти, які він розставив, 
залишаються важливими аспектами сучасної національ-

ної культури, потребують ретельного дослідження. Зок-

рема уваги заслуговує роман “Прощання”, який є своє-

рідним іронічним діалогом з “Камо грядеши?” 

Г. Сенкевича і гостро ставить питання про польські на-

ціональні міфи, їхню доречність в новому часі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання проблеми. Проблема авто-

ра, тексту та іронії як провідного засобу творення 
образів в постмодерній, постколоніальній літературі 

широко досліджуються. Новим словом в 

літературознавстві стала праця Р. Барта “Смерть авто-

ра”, що окреслила поняття скриптора, а, отже, дала по-

штовх до розуміння категорії читача як ключової при 

відчитуванні тексту, зробила читача рівнозначним авто-

ру (праці Р. Яуса, Ю. Борєва1, В. Ізера, У. Еко2). 

Оскільки іронія створює додаткове поле для 

інтерпретацій, то при аналізі ролі реципієнта в 

співтворенні тексту опираємося також на праці 

Р. Струць (“Різновиди іронії”)3, Р. Семківа (“Структура 
іронії”)4, а також А. Щербини, Я. Ельсерберга, 

C. Походні, Д. Мюке5, В. Буса, Л. Болдіної, які розкри-

вають поняття сутності іронії, її формальних можливо-

стей вираження в тексті. 
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1 Borev Yu. Komichne [Сomic], Moskva, Mystecztvo, 1970, 269 p. 
2 Eko U. “Vidsutnya struktura” [Тhere is no structure], Vvedennya v semiologiyu [Introduction to Semiology], Sankt-Peterburg., 1998, 432 p. 
3 Strucz` R. “Riznovydy ironiyi” [Variety of irony], Naukovi zapy`sky` Nacional`nogo universy`tetu Ky`yevo-Mogylyanska akademiya. Vol.4. 

Filologiya, Kyiv: Akademiya, 1998, P. 37–42. 
4 Semkiv R. Ironichna struktura [Ironical structure], Akademiya, 2004, 135 p. 
5 Myuke D. Kompas ironiyi [Compass of irony], Lviv, 1969, 264 p. 
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Метою дослідження є аналіз ключових образів у 

романах, що одночасно стали знаками культури Польщі, 

дослідження впливу засобів іронії на них, змін у 

сприйнятті та трактуванні читачами-реципієнтами да-

них символів. 
Виклад основного матеріалу. Польща на межі 

ХІХ–ХХ століть зосередилася в літературі на плеканні 

національного міфу про власну винятковість, непогріш-

ність поглядів та запитів щодо себе та інших народів. 

Одним із найяскравіших підтверджень сили патріотич-

ної романтичної хвилі стала творчість Нобелівського 

лауреата Генрика Сенкевича6.“Огнем та мечем“, ”Камо 

грядеши?“ стали візитівкою автора та країни, а також 

максимально точно вловили міщанські культурні запити 

поляків. 

Аналізуючи роман ”Камо грядеши?“ можемо 
виділити в ньому ряд образів-символів, що одночасно 

функціонували в літературі, кіно, образотворчому 

мистецтві, а тому стали частиною стратегії національної 

культури. Йдеться про образ самої Польщі, втілений у 

таємничій блондинці-полонянці, ймовірно – принцесі, 

Лідії, яка ставить віру в Христа вище за будь-які інші 

потреби й чесноти. Автор не наділив героїню жодною 

негативною рисою, навпаки, вона здатна, чинячи пасив-

ний спротив, змінювати оточення аж до повної відповід-

ності своїм потребам. Подібну “чистоту образу” та про-

зору алюзію на Польщу зберегли і режисери та сценари-
сти фільму за романом Сенкевича, який був дуже попу-

лярним в 30-ті роки ХХ століття. 

Гіперболізація чеснот народу, країни викликала 

спротив в інтелектуальних колах Польщі початку ХХ 

століття. Яскравим прикладом може слугувати 

“Щоденник” Вітольда Гомбровича7, де знаний на увесь 

світ письменник констатує неспроможність поляків до 

тверезої самооцінки, розвитку. Письменник стверджує, 

що його критичні зауваги мають не денаціоналізуючу 

мету, вони акцентують увагу на потребі зрілості особис-

тості, якої неможливо досягнути в міфологізованому 
суспільстві. Дискутуючи із літературними критиками, 

В. Гомбрович заявляє, що “я зовсім не вболіваю над 

долею польського народу; мене болить лише власна 

незрілість, а народ цікавить мене тільки як один із чин-

ників, що виробляють мою незрілість; тому я стаю з 

народом на прю, так само як стаю на прю із будь-яким 

іншим явищем, яке утруднює мою зрілість чи унемож-

ливлює її”8. 

Проблема незрілості особистості й неможливості 

це зробити в польському суспільстві привела Станіслава 

Дигата до творчого експериментування з іронією – ви-
користанням її з метою позначення “об’ємності, 

місткості висловлювання, тобто його неоднозначності”, 

а також як “нігілістичний принцип руйнування 

цінностей”9. 

Об’єктом іронії стає образна система роману Сен-

кевича, його кіно версія та рецепція читачів-глядачів на 

них. 

Найбільшого удару зазнає образ Лідії-Польщі. 

С. Дигат змінює ім’я героїні в своєму романі (та 

сценарії за романом) на “Лідка”, а професією обирає для 

неї не монашество, а проституцію. Іронією, що межує із 

сарказмом, позначено і замисленість героїні (у Сенкеви-

ча – молитовна, медитативна, у Дигата – порожня): 

“вона перебувала в стані такої байдужості, що навіть 

полінувалася зігнати з власного носа муху”10. Риси зов-
нішності та характеру героїні різко контрастують із її 

прагненням бути подібною до героїні фільму, яку звали 

Лідія. Потяг до ідеальної краси змусив її навіть відмови-

тися від власного імені (Геновефа – знакова свята для 

поляків, символ жіночої чистоти). Подібними характе-

ристиками наділено і героя-партенра Лідки, Павла. 

Мета Павла – бути вільним від будь-яких рамок, 

тож він протестує одночасно проти традицій польського 

суспільства (відсторонюється від костелу, відверто ігно-

рує батька, не вживає типових етикетних формул, не 

робить кар’єри) та проти страху, який заполонив провін-
ційне містечко (звуки, які лише подібні до пострілів, 

спричиняють паніку, а чутки про прихід червоних 

сприймаються як апокаліпсис та стають причиною пси-

хічних розладів). Кумедність позиції молодого інтеліге-

нта Дигат і в романі, і в сценарії за власним романом 

показує через прийом контрасту та гумору. Так, коли 

Лідка та Павло втікають до передмістя Варшави від сує-

ти столиці, то в місцевому кафе їм ніяк не вдається по-

розумітися з офіціантом. 

“- Що можна замовити? 

- Замовити? Ніби нічого нема. 
- Зовсім нічого? 

- Ну, може, щось і знайдеться. 

- Курча у вас є? 

- Нема. 

- А борщ? 

- Нема. 

- А морозиво? 

- Нема 

- Та хоч якийсь обід у вас можна замовити? 

- Нема нічого. 

- Може, хоч ковбаса у вас є? 
- Нема. 

- То що ж у вас є? 

- Напевно, є обід”11 

Такий красномовний діалог демонструє 

неможливість комунікації у світі, де живе герой. 

Вивіска кафе ще не означає, що там можна щось з’їсти, 

як не означає гостинність графині того, що вона справді 

рада бачити гостей. Ляльковість майже всіх суспільних 

інституцій визирає із кожного образу роману. Цікаво, 

що Дигат застосовує прийом кільця не лише щодо 

географічних переміщень, а й щодо реплік героїв: одні й 
ті ж слова промовляють різні люди, що демонструє не 

лише неможливість для них втілення  свободи, хоч яко-

гось прояву індивідуального (такого тут просто не 

існує), а й відсутність у свідомості самої можливості 

сприймати іншого. 

Пов’язаною з образом Лідки, а проте особливо вик-

ривальною, деконструктивною щодо національного 

міфу є іронія щодо релігії. Через образ-символ вілли 

“Quo vadis?”, де двічі зупиняються герої, Дигат повертає 

читача до легенди про святого Петра, а також до одной-

6 Senkevych G. Kamo Gryadeshy [Quo vadis], Moskva: Hudozhnya literatura, 1989, 446 p. 
7 Gombrovych V. Shhodennyk [Diary], Vol.2., Kyiv, Osnovy, 1999, 339 p. 
8 Gombrovych V. Shhodennyk [Diary], Vol.2., Kyiv, Osnovy, 1999, P. 87. 
9 Semkiv R. Ironichna struktura …, op. cit., P. 3. 
10 Dygat S. Proshhannya  [Farewell], Kyiv, 1981, P. 39. 
11 Dygat S. Proshhannya  [Farewell], Kyiv, 1981, 427 p. Ibidem, P. 53. 
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менного роману Сенкевича. Легендарно-міфологічна 

версія стверджує, що Петро намагався уникнути страти 

Нероном, тому тікав із Риму, але зустрів Христа. Той 

ішов у Рим, щоб бути розіп’ятим іще раз. Петро, перебу-

ваючи під сильним враженням від зустрічі, повертається 
до Риму і приймає мученицьку смерть. Доля героїв Ди-

гата менш драматична: місце, куди вони повертаються, 

сповнене ідеологічних трупів (портрети Пілсудського), 

має явні ознаки розпаду, руйнування. Тут на них не 

чекає ніякої кари, окрім розуміння того, що нема куди 

повертатись. Можемо стверджувати, що С. Дигат вико-

ристав тут іронію у форматі не глобального метанарати-

ву, а локального, з виразними ознаками постмодерного 

світогляду. Майже дослівно за Бодрійяром 

характеризується художній світ роману: “Якби я пови-

нен був охарактеризувати цей новий стан справ, я б на-
звав його “після оргії”. Оргією тут є весь вибуховий рух 

модерності з його різноманітними видами лібералізації 

– політичний лібералізм, сексуальний лібералізм… . 

Якщо хочете знати мою думку, сьогодні все 

лібералізовано. Гру закінчено, і ми спільно зупиняємося 

перед критичним запитанням “Що ти робиш після 

оргії?”12. Сенкевич у своєму пориві ідеалізації 

національного міфу про глибоку релігійність поляків 

веде героїв роману крізь страждання, завдані 

імператором Нероном, до храму, молитви. Бог і віра 

залишаються для нього недоторканними оплотами 
смислів. Біографія С. Дигата та його творчість (як і 

більшості його сучасників) утверджують інший прин-

цип: Бог так далеко, що намагання докричатися до нього 

не мають ніякого сенсу. 

На запитання Бодрійяра Дигат відповідає просто: 

нічого не сподіваюся. В романі є сцена вінчання у май-

же зруйнованому костелі, яку подано в ролі театральної 

вистави, а не духовного дійства. А донька письменника 

в автобіографічному романі стверджує, що батько хоч і 

охрестив її, проте ніколи не називав на друге, хресне 

ім’я, а на похорон власної матері не побажав навіть при-
йти. Головною опозицією святій і непорочній Польщі 

Сенкевича стає порочна і вільна Лідка Дигата.  

Другим важливим образом-символом в романах, 

який іронічно дискутується, стає образ тирана. 

Імператор Нерон виступав одиноким втіленням жорст-

кого безумства у Сенкевича, проте Дигат вже далекий 

від того, щоб шукати істину, причину страждань в одній 

людині. “Іронія передусім позначає об’ємність, 

місткість висловлювання, тобто його неоднозначність, 

вказує на право автора говорити суперечливо, малювати 

неузгоджену, нелогічну картину дійсності, а читача – по
-різному інтерпретувати висловлене”13, тож в час Вар-

шавського повстання, масового голоду в столиці, пред-

ставники старої генерації дворянства чітко не 

ідентифікують воюючі сторони. В момент входу ра-

дянських військ у столицю та її передмістя Лідка 

“спокійно жує яблуко, дивиться на мене так, ніби на 

людину, яка посміла увійти до філармонії посеред 

симфонії та заважає іншим слухати”14. Дії героїні є аб-

солютно щирими, хоча й шокуючи ми для оточення 

Через французькі корені Станіславові Дигату дове-

лося зіштовхнутися не просто з нерозумінням у польсь-
кому суспільстві, а й з відвертим цькуванням. Тому, 

можливо, автор виключив із фільму два цікавих сюжет-

них повороти, які, з одного боку, дещо відволікають від 

екзистенційної проблеми пошуку себе, бо порушують 

непривабливі питання національної самосвідомості, а з 

іншого, розкривають образ поляків у розумінні їх авто-

ром. Так, не бачимо сцени, коли Павло захищає єврея 
від побиття поляком, що прагне через знущання самоут-

вердитися. В цей момент хлопець навіть думає, що, мо-

жливо, це і має стати метою його життя – захист слаб-

ших від невігласів. Другим таким втраченим моментом 

є тривале перебування Павла у Франції, де він планував 

навчатися, але зміг лише розважатися у сумнівній ком-

панії.  

На чому ж акцентує Дигат-сценарист? Фільм 

“Прощання” пропонує нам історію чоловіка й жінки, що 

пережили війну та врешті змогли знайти одне одного. 

Здається, що не так вже й багато залишилося. Проте це 
хибне враження. У фільмі залишено два діалоги, в яких 

сконцентровано загальнолюдську трагедію та ідею ро-

ману.  

Спілкуючись із Міреком (офіційним чоловіком 

Лідки), Павел доходить висновку, що його перебування 

у концентраційному таборі, все пережите під час війни – 

це лише офіційна причина бути тим, ким він є. 

Насправді ж, все зламалося значно раніше, коли зникло 

справжнє, сам попит на щирість та чистоту. Яскравим 

доказом цього служить горе-батько Павела, який 

намагається врятувати сина від порочного життя, а сам 
(у фільмі) залишає візитку Лідці із натяком, що не проти 

скористатися її послугами.  

Другою такою точкою, наскрізним образом стає 

черв’як. Фордансерку цікавить, чи має ця істота якусь 

мету, чи він просто корчиться і рухається у всіх можли-

вих напрямках, чи в цьому прихована незрима ціль. 

Павло просто її запитує, а чи вона сама має якусь окрес-

лену мету в житті. Проте Лідка не має жодного уявлен-

ня про те, куди рухається її життя. Можливо, саме це 

незнання призводить до того, що в якому б середовищі 

вона не опинялася, їй завжди хотітиметься чогось іншо-
го. Статус графині не позбавляє її задоволення кидатися 

посудом та брудними словами, зраджувати чоловікові, 

адже притаманні цьому класові людей непорушні пра-

вила моралі, поведінки, порушують усі графині. Лідка 

навіть називає свого пса Хробаком, щоб керувати його 

діями, а значить надати хоч якогось сенсу діям як своїм, 

так і черв'яка. 

Двічі головні герої зустрічаються на майже 

зруйнованій віллі “Камо грядеши”. Ймовірно, питання 

про вектор руху їхніх доль зникне разом із божевільною 

старою, яка хоче продати мотлох та уникнути 
незнайомців. Віллу буде зруйновано, питання втратить 

актуальність. Саме тоді накреслена у фільмі паралель 

між людиною та хробаком набуде беззаперечної 

очевидності: польська знать остаточно уподібниться до 

того непривабливого типу хробаків, які живляться мерт-

вою плоттю (трапези у графині, де залишками її майна, 

граючи роль порядних людей, дотримуючись тонкощів 

етикету, живляться всі охочі); а людина втратить право 

на саму постановку питання про самостійність вибору, 

залишиться лише покладатися на обставини. Прощання 

і у романі, і у фільмі відбувається одночасно і зі старою 
Польщею, яка надто високо задирала носа та втікала від 

реальних потреб часу й людини, і з надією знайти своє 

12  Bodrijyar Zh. Prozorist` zla [Transparency of evil], Moskva, 2000, P. 164. 
13 Semkiv R. Ironichna struktura …, op. cit., P. 3 
14 Dygat S. Proshhannya…, op. cit., P. 139. 
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призначення. 

Прощається Дигат також зі зрозумілістю, адже в 

новому часі утворюються переплетіння, які просто не 

варто пояснювати. Так, в одній із завершальних сцен 

фільму Павел, колишній в’язень Освенцима, дає прику-
рити німцеві. Про категорію прощення тут не йдеться, 

можна лише висунути припущення про новий підхід 

учасників історичних процесів до самої історії: прадід 

та дід Павла брали участь у повстаннях за визволення 

Польщі, а сам герой не вважає проблемою те, що не має 

жодного стосунку до повстання у Варшаві. Ба навіть 

більше, все, що із ним відбувалося, він майже одразу 

забуває, редукує великий проміжок життя до речення чи 

навіть до мовчання про подію. Бунтар щасливий під час 

війни, бо вона його аж ніяк не стосується. Головна війна 

в його житті відбулася тоді, коли він став людиною ме-
жовою, пошуковцем свого шляху. Метою ж війни є ли-

ше остаточне умертвлення нежиттєздатного суспільст-

ва. Таку ситуацію цікаво коментує Марина: “…Роза 

перевернулась би в могилі, якби дізналася, що Лідка – 

фордансерка. – Як в могилі? Вона ж іще жива! – Так, 

але вже в труні”15. 

Живі мертві – ось іще один образ-символ, який 

деконструює у Сенкевича Дигат. Петроній, Веніцій, 

Лідія – живуть в ідеальному світі, який не здатні зміни-

ти жодні події. Вибір романтичних образів-символів 

Сенкевича – смерть (суїцид Петронія), або втеча 
(ідилічне життя пари християн-неофітів), а не взаємодія 

із можливими викликами. На допомогу Дигату в справі 

руйнування світу живих мертвих приходить несподіва-

ний іронічний засіб – війна, якої ніхто не очікує. Автор 

вводить гротескний образ Льолі, міщанки, яка, як і біль-

шість людей її кола, не помічає наростаючої нетерпимо-

сті в суспільстві, надміру частого використання соціаль-

них міфічних масок, за якими давно не стоїть зміст. Зая-

ви героїні, що ніякої війни не буде за кілька годин до її 

початку стають свідченням перетворення світу речей в 

світ симулякрів. 
Вербальна та метанаративна іронія Станіслава Ди-

гата дискредитує цінності старої Польщі, залюбленої у 

власні міфи. Проте на руїнах декодованих символів пос-

тають нові системи, що виявилися достатньо продуктив-

ними, аби стимулювати інтелектуалів і на початку ХХІ 

століття. “Прощання” С. Дигата з успіхом йшло на сце-

нах театрів у Варшаві, що, ймовірно, означає, наскільки 

невирішеною є проблема інфантилізму нації та особис-

тості, а також джерел такого процесу. 

Десакралізація канону, пов’язаного із Сенкевичем, 

церквою, Польщею часів Пілсудського реалізовується у 
Станіслава Дигата зрештою у формі нової світоглядної 

стратегії: іронізування над всім, що має сталу форму, 

призводить до створення простору мовчання, де не 

окреслюються ніякі рамки, а тому можливим є все. Ек-

зистенційні пошуки в подібному просторі можливі лише 

у векторі, окресленому Лідкою: спроба керувати чужим 

життям (собака, хробак) дає ілюзію проживання власно-

го.  

Деконструювання світу канонічного роману 

Г. Сенкевича відбувається у площині символів та верба-

льних етикетних формул, проте не зачіпає сфери людсь-

ких відчуттів. Гадаємо, іронія як художній засіб здатна 

використовуватися і в цьому напрямку, проте С. Дигат 

не зачіпає цієї площини із психологічних мотивів. За 

дослідженнями В. Франкла16, який із власного досвіду 

знав, як позначається на людській психіці перебування в 
межовій ситуації концентраційного табору, можливість 

повноцінно переживати навіть прості емоції приходить 

з часом та за умови свідомої настанови на вихід зі стану 

ступору. Шляхами виходу може бути як втеча від лю-

дей, так і невмотивована жорстока поведінка із будь-

чим живим. Оскільки С. Дигат теж мав досвід перебу-

вання у таборі, то, припускаємо, відсутність у Сенкеви-

ча чуттєвої зони була непомітною для травмованого 

читача-автора, або оцінювалася, осмислювалася лише 

на інтелектуальному рівні, як і у В. Гомбровича. Остан-

ній у своєму “Щоденнику”17 описує сцену із прогулян-
кою на пляжі, коли він намагався врятувати жуків, пере-

вернутих прибоєм на спину: “Нарешті я занепав духом, 

раптово, вправно відклав своє співчуття убік, підвівся, 

байдуже подумав “ну, вже досить”, роззирнувся довко-

ла, подумав “спекотно” й “треба повертатися”, зібрався 

й пішов. А жук, той жук, на якому я зупинився, залиши-

вся, вимахуючи лапками (власне, мені було вже все це 

байдуже, так, начебто я втратив до цієї гри охоту, - але я 

знав, що ця байдужість нав’язана мені обставинами, і я 

ніс її в собі, як чужу річ”18. Герої С. Дигата теж несуть в 

собі байдужість, яку нав’язали обставини, і вона стає 
настільки притаманною культурі та епосі рисою, що 

можемо назвати її ще одним наслідком деконструкції 

канону, як і мовчання. 

Висновки. Застосування іронії як засобу деконст-

рукції канону є продуктивним способом створення но-

вої парадигми цінностей, відкриття поліфонічності об-

разів-символів окремого тексту чи національного міфо-

логічного простору, стимулом для формування нових 

культурних та світоглядних стратегій. Перепрочитання 

Станіславом Дигатом культового для поляків тексту 

стало поштовхом до відмови від інфантилізуючих обра-
зів, свідченням наявності нової ціннісної, культурної, 

смислової, екзистенційної моделі буття. 

 
Ostapovych Mariia. Ironical deconstruction of the na-

tional myth in the novel "Farewell" by Stanislav Dygat. Re-

search purpose: the analysis of key images in the novels of S. 

Digat and H. Sienkiewicz which, at the same time, became signs of 

Polish culture, the study of the irony means influence on them, 

changes in the perception and interpretation of the data readers-

recipients of these symbols, possible destructive changes in the 

system of the literary canon. 

Methods of research: comparative – for comparison of 

national symbolic images, showing their development in historical 

and cultural dynamics; the historical comparative method has al-

lowed to outline and motivate the ideological guidelines of the 

authors, to explain the reasons for choosing a certain system of 

irony expression; methods of receptive poetics and criticism of the 

reader's response allowed to follow the reader's intention to apply 

irony, possible vectors for reading texts; post-structuralism and 

deconstruction allowed to analyze the ironic component of each 

image, to take into account historically motivated world-view 

changes of the scriptor and recipient, to explain the choice of forms 

of irony expression, and to prove, that after reconstructing one 

mythological symbol-image, another structure emerges on its ba-

15  Dygat S. Proshhannya …, op. cit., P. 151. 
16 Frankl V. Lyudyna v poshukah spravzhnogo sensu. Psyholog u koncztabori [A man in the dirt of true meaning. Psychologist in a conc-

entration camp], Kharkiv, 2016, 160 p. 
17 Gombrovych V. Shhodennyk [Diary], Vol. 2, Kyiv, Osnovy, 1999, 339 p. 
18 Gombrovych V. Shhodennyk …, op. cit., P. 116. 
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sis; the biographical method allowed to express assumptions about 

the sources of the ironic intentions of S. Dygat, to show the limits 

of deconstructing the national myth which he did not dare to trans-

gress. 

Scientific newness. System-represented images-symbols 

which form the core of national cultural consciousness, show the 

possibilities of their dynamic development, deconstruction and 

restoration of structure in the field of culture and text; analyzed the 

means of irony which act simultaneously deconstructive and sys-

tem-generating elements. 

Conclusions. It is proved that irony is a productive tool of 

creating not only situational new meanings, but also holistic ideo-

logical structures. It is the very it that acts as a plot-creating factor 

in the texts directly discussing (destroying) with the literary canon. 

Key words: irony, deconstruction, image-symbol, recipient, 

canon, national myth. 
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Потапова Лидия. Особенности восприятия Бога в народных сказках и мифологических представлениях (к 

постановке проблемы). В статье раскрываются особенности отображения Бога через призму мифологических пред-

ставлений и украинских сказок. Актуальность научного исследования. На основе аналитического подхода раскрыто 

понимание Бога в древнеукраинской, античной и индийской мифологии и значение, которое он играет в жизни челове-

ка. В статье применены следующие научные методы: диалектический, аналитический и исторический. Новизна науч-

ного исследования заключается в том, что автор пытается выяснить тайну мироздания, ценностные ориентиры обще-

человеческой морали и онтологическую суть моральных ценностей. Выводы. В исследовании установлено, что в укра-

инских сказках Бог является определенным символом, через который человек может познать его, самого себя, познать 

в себе духовные божественные проявления, суть нравственных понятий “добра”, “зла”, “греха”, “любви”.  

Ключевые слова: Бог, мифология, духовность человека, миропонимание, фольклор, философия, экзистенция, 

сказка.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Дисгармонія людського існування 

породжує потреби єднання людини і природи, а тому у 

своєму бутті людина прагне створити мисленнєву 
гармонію, формуючи у свідомості таку картину світу, в 

якій можна знайти відповіді на смисложиттєві питання. 

У людини виникає необхідність пізнати себе шляхом 

пізнання в собі духовних божественних проявів. Значну 

роль у житті людини відігравали міфологія і казки, які 

висвітлювали Бога і відкривали найпотаємніші аспекти 

пізнання.  

Мета статті – розкрити усвідомлення людиною 

уявлень про Бога, які з’являються ще в дитинстві, в той 

час, коли психіка є найбільш вразлива (міфи і казки), і 

які пізніше можуть трансформуватися і набути іншого 
значення та форми, однак безслідно не зникають, 

оскільки Бог дає людині наснагу жити і боротись, радіти 

життю і перемогам, вдосконалювати свій розум і думку, 

сповідувати ідеали любові та добра.  

Актуальність наукового дослідження. На основі 

аналітичного підходу розкрити зображення Бога у 

давньоукраїнській, античній та індійській міфології та 

значення, яке він відіграє у житті людини. У статті за-

стосовано такі наукові методи: діалектичний, 

аналітичний та історичний. Новизна наукової розвідки 

полягає у тому, що автор намагається з’ясувати 
таємницю світобудови, ціннісні настанови 

загальнолюдської моралі та онтологічну суть мораль-

них цінностей.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гли-

бинний аналіз пошуку людиною Бога в європейській 

думці досліджується мислителем Максом Шелером, 

уявлення про людину у нього завжди пов’язані з Богом, 

відносини між людиною та Богом можливі через лю-

бов, а смислом життя стає самовдосконалення. Значний 

внесок у розробку цієї проблеми зробили вчені К. Юнг 

та Е. Фромм. Так, К. Юнг наголошує на тому, що люди-
на має розуміти ідеали, які за своєю суттю повинні ста-

ти складовою духовності. За Е. Фроммом, усвідомлення 

людиною того, у чому полягає істинність її духовного 

буття, є надзвичайно важливим. У межах міфологічного 

світогляду людина намагалась знайти точки єдності 

природи суспільства, вирішення життєвих суперечно-

стей, власне місце і призначення у світі, внутрішній 

сенс свого життя (античність), а та-кож ідею існування 

Бога у міфології східних слов’ян і давньоукраїнської 

міфології (С. Пушик) та ін.  

Виклад основного матеріалу. У давньоукраїнсь- 
кій міфології існує окрема група казок, зміст яких 

розкриває почуття людини після усвідомлення своєї 

самотності в світі й відчуженості світу щодо неї. У каз-

ках висвітлюється, що істота з ознаками бога, а саме: 

перетворена з птахи дівчина – чудо-дитина, що здатна 

перевтілюватись, зачарований чоловік або жінка, яка 

раніше виступала захисником людини, покидає її.  

Актуальність почуття самотності, перебування у 

світі, враженому кризою бездуховності, сьогодні для нас 

очевидна, а тому вивчення досвіду розв’язання та-ких 

кризових явищ важливе не тільки з пізнавально-
академічних міркувань.  

Усвідомлення й переживання людиною свого роз-

риву з богом, відчуття покинутості й необхідності на-

ступного прилучення до бога було надто суперечливим і 

неоднозначним. Виділення людини з природного світу й 

створення світу соціальних і духовних стосунків  

 
Folklore 

Фольклор 
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містило зовні різноспрямовані, але в своїй сутності гли-

боко споріднені процеси. Про що в даному випадку 

йдеться? 

Відкриття вогню, оволодіння ремеслами дійсно, з 

одного боку, сприймалось особою “колискових 
цивілізацій” як причина відчуження богів від людей. 

Але з іншого, – ці ж самі явища розцінювались і як до-

рога до примирення з вищими силами, як шлях до 

спасіння. У цьому не було чогось надзвичайного й не-

звичного. На більш ранніх стадіях духовного розвитку 

подібної трансформації зазнали погляди, засновані на 

архетипах, коли архетипи одночасно і породжували 

глибинний екзистенційний страх перед буттям, і вказу-

вали шлях до його подолання. Подібна ситуація повто-

рилась і стосовно відносин зі священним. Італійський 

філософ Романо Гвардіні розвивав думку про те, що 
олюднення людини розцінювалось у стародавні часи як 

стезя до спасіння, а конкретні герої, які це здійснювали, 

сприймались як носії спасіння людей (Осіріс, Аполлон); 

істоти ж, що протистояли цьому, витрактовувались як 

джерела пагуби1. 

У найзагальнішому виді в казках подані два погля-

ди на шлях до примирення з богом (з боку дій людини), 

які відбивають світорозуміння різних суспільних 

прошарків. Перший з них має назву посполитим, де 

йдеться про реакцію суспільних низів, усунутих від 

управління, суспільних благ і упосліджених в своїх 
інтенціях. Вони виробляли особливе бачення 

можливості доступу до бога в умовах розриву з ним. Їх 

ідеали отримали втілення в появі кількох сюжетів казок 

і кількох персонажів. Так, один з персонажів – це образ 

дурника в казках, який бере початок від багатоликого 

персонажу трікстера в багатьох міфологіях і є досить 

складним для  витлумачення. Здається, що він був 

відкритим і для трансцендентного виміру людського 

існування в казках, хоч і з часом його функція помітно 

потьмяніла. 

Всупереч поширеним уявленням цей персонаж 
дурника характерний не тільки для українських чи 

російських казок. Його можна знайти і в англійському, і 

в німецькому, і в італійському, і в румунському 

фольклорі. Що ж до фольклору східнослов’янських 

народів, то тут образ дурника – як це не парадоксально 

виглядає – символізує відчутний крок у 

самоусвідомленні людиною здатності до найвищих 

форм самовдосконалення. 

На переконання людей архаїчних суспільств, 

відтоді, як людство втратило здатність безпосереднього 

спілкування з богами, цю властивість зберегли тільки 
обрані – шамани, жерці, фараони та інші. У пізніші часи 

такими вважались оракули і пророки. Тобто сформував-

ся і запанував певний монополізм окремих груп на 

спілкування й благодать богів чи Бога. Певно, що з боку 

широкого загалу така обставина сприймалась як ущем-

лення, як прикра несправедливість. І закономірно 

з’являються міфічні персонажі, котрі репрезентують, 

сказати б, посполиту верству, котра своїми власними 

діями досягає благодаті й безсмертя. Історичне значен-

ня цього виникнення полягає в тому, що так поступово 

починає зароджуватись уявлення про богоподібність 
людини як такої, а не окремих привілейованих індивідів 

чи груп. Наслідки цього кроку для історії розвитку 

людського духу переоцінити важко. 

А з іншого боку, зрозуміло, що цей герой не міг не 

носити ознак, які протиставляють його вищій культурі, 

витвореній аристократичними верствами, що інколи 
сягають обскурантизму, зневаги до знань, до культури 

взагалі. Тому й проскакує в казках протистояння 

плебеїзації духу та його ушляхетнення. Адже в таких 

випадках неминуче виникає і процес десакралізації мо-

ральних норм, який призводить до зниження рівня пова-

ги й самоповаги. 

Це добре видно і на прикладі такого важливого 

продукту духовної сфери, як загадки, коли в них почи-

нають здрібнюватись, вульгаризуватись архетипні і 

міфічні образи. Як у згадках, так і в казках з цим персо-

нажем нуртує сильний струмінь сміхової культури, 
карнавалізації, що не дозволяє зверхньо ставитись до 

образу дурника і до казок, де він виступає головним 

героєм.  

Другий же варіант репрезентовано зовсім іншими 

героями й іншими світоглядними установками. Ці уста-

новки опредметнюються в сюжетах, де герой вирушає у 

сповнений небезпек пошук втраченої нареченої, яка 

втілює собою бога, і врешті поєднується з нею. Цей 

сюжет є поширений у світовій міфології. 

Казки народів світу насичені цим сюжетом. І не 

дивно, що різноманітні школи дослідників пропонують 
різну його інтерпретацію. У літературі радянського 

періоду набула поширення інтерпретація одруження 

героя з нареченою після її визволення з лабет змія як 

винагорода героєві за довгі й тяжкі випробування2, за 

його мужність. Дослідницька рецепція в цьому випадку 

прокладена в рамках системи “оповідач (селянин ХІХ 

ст)-слухачі (селяни ХІХ ст)”. Ця площина не вичерпує 

усього сюжету. Так само не є вичерпним і тлумачення 

Юнга цього сюжету як віднаходження особистістю 

гармонії між свідомим і позасвідомим началами 

психіки. В обох варіантах цілковито поза увагою 
залишається аспект відносин людини з сакральним. 

Саме його розкриває в своїх роботах М. Еліаде, зазна-

чауючи злютованість у свідомості людини моменту 

втрати бога і випадіння людини зі стану, коли буття й 

час не є владними над сущим. Виходом з цього станови-

ща може стати тільки повернення людина назад, в ту 

точку, в якій буття вперше увійшло у світ. Саме так 

мислили мудреці в рамках індійської традиції. 

М. Еліаде глибинно розкриває тут одну із сторін транс-

цендентного виміру проблеми повернення бога, але 

тільки одну, бо ґрунтується на індійській міфології з її 
технікою медитації як єдиним засобом зняття з людини 

тягаря просторово-часових характеристик. 

Міфологія східних слов’ян демонструє й інші 

підходи, інші історично вироблені способи виходу із 

всеохоплюючої духовної кризи людства в рамках друго-

го варіанту. Зокрема в давньоукраїнській міфології 

помітні два різновиди цього підходу. Перший полягає в 

уявлені, що бог сам повертається до людей, бо відтоді, 

коли люди відвернулися від нього, для них настали 

тяжкі часи, і бог повернувся до них. Про такі події 

розповідається в записаній С. Пушиком казці “Золоте 
яєчко”3. Цей мотив розвинуто в ціле вчення в іншій 

 1 Gvardini R. “Spasitel v mife, otkrovenii i politike” [Savior in myth, revelation and politics], Filosofskie nauki [Philosophical Sciences], 

1992, N 2, P. 96–139 [in Russian].  
2 Vedernikova N. Russkaya narodnaya skazka [Russian folktale], Moskva, Nauka,1975, P. 47 [in Russian].  
3 Dunaievska L.F., ed. Z zhyvoho dzherela [From a living source], Kyiv, Radianska shkola, 1990, 508 p. [in Ukrainian]  
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культурі – індійській. Його суть полягає у тому, що ге-

рой, оволодівши всіма якостями, які “підтягують” його 

до статусу бога, одружившись із богинею, отримує 

можливість продовжувати своє існування на принципо-

во іншому “надлюдському” рівні буття. Але замість 
цього він повертається до людей, щоб допомогти їм у 

тяжкому злиденному житті та спрямувати їх на шлях 

спасіння. Такий давній мотив ведичних текстів про 

особливих істот – ботхисатв, які теж вказують шлях 

наближення до бога. Ця лінія перейшла віки. Уже в 

двадцятому столітті Шрі Ауробіндо, шукаючи способи 

поєднання божественного й світського як двох начал, 

зазначав, що мета його вчення виробляти у світі бажан-

ня божественного, здійснювати духовне перетворення і 

привнести божественну природу і божественне життя в 

розумову, діяльну і фізичну природу й життя людства. 
 Саме у давньоукраїнській міфології ця лінія не 

отримала розвитку і зустрічається рідко. На щось 

подібне робиться певний натяк у казці “Ненькова 

сопілка і батіжок”4 та ще в кількох казках, за сюжетом 

яких герой досягає ступеня довершеності, одружується 

з королівською дочкою, а після цього знову постає в 

образі “пришелепкуватого” парубійка і живе з високо-

родною дружиною на соломі в гусятнику (тут знову 

маємо справу з фактом здрібнення). 

 Все ж ця ідея не була надійною і довго протрима-

тись як пануюча не могла. Тому в духовний простір 
входять думки, побудовані на інших світоглядних заса-

дах. І українські колядки, і казки подають інший варіант 

виходу – активна дієвість в пошуках втраченого бога, 

подвиги задля того, щоб знову стати достойним 

співіснування з богом, досягти спасіння. 

Безумовно, цей шлях до спасіння слід вважати ви-

значальним в духовній історії людства. Відомий він із 

біблейської оповіді про Авраама, який відрікається від 

усього найдорожчого заради спільності з Богом, він же 

складає одну з підвалин буддійської, індуїстської куль-

тур. І не тільки в стародавніх священних текстах, але й 
у пізніших за сюжетами та ментальністю казках. У 

тайській казці “Манора” герой, який вирушає на пошук 

втраченої дружини (напівптаха-напівлюдини), 

подорожує довго й тяжко, годується коріннями і вдало 

ухиляється від зустрічі з дикими звірами й недобрими 

людьми. У казці підкреслений характер анахорета, який 

шляхом подвижництва намагається долучитись до свя-

щенного. 

Як це не дивно, але аналогічні мотиви зовсім не 

рідкісні в українських казках. І справді, чи багатьом з 

нас невідомі казки, в яких наречений або наречена для 
того, щоб повернути втрачене подружжя мусить йти на 

нечувані жертви? Треба зносити залізні черевики й зби-

ти залізну палицю героїні казки “Чоловік-невидимка”, 

аби повернути втраченого чоловіка. Те ж саме, а на до-

дачу ще й зносити залізні обручі мусить героїня казки 

“Красносвіт”, шукаючи чоловіка, який її покинув, бо 

вона порушила табу: він не зможе її знайти, поки в 

процесі тяжкої мандрівки не з’їсть три торби хліба і не 

зносить п’ять пар постолів (“Жінка, що мала крила”). 

Інколи в казці поданий навіть прозорий натяк на те, що 

знайти втрачене герой зможе лише після прожиття 

кількох життів в образі кількох істот, тобто через кілька 

інкарнацій: “Будеш ходити, не знаючи кінця-краю 

дорозі. Як надокучить бути чоловіком – станеш оленем, 
надокучить оленем – бігатимеш зайцем, а як не захочеш 

уже ходити по землі – будеш голубом. Лише 

запам’ятай, що двічі не будеш іти по одній 

дорозі” (казка “Син побережника”)5. 

Усі ці випробування: з’їдання “залізних” хлібів, 

зношення залізного взуття і залізних палиць та обручів 

є не чимось іншим як очищенням, спокутою своїх гріхів 

за відступництво від бога, його заповітів та порушень 

табу.  

Таке ж подвижництво (зносити стальний посох, 

залізні лапті) є й у румунській казці “Іляна Косинзяна”, 
елементи подвижництва з метою загладити провину є у 

російській казці “Марія Морівна”. Ще частіше в 

українських казках зустрічаємо сюжет, де діє пустель-

ник, перед яким схиляються навіть царі (казка “Брат 

Сафат”). 

Проте подвижництво не є єдиним засобом досяг-

нення поставленої мети. Інколи в процесі пошуку под-

вигу герой набуває й нових властивостей – вдається до 

чарів і здобуває силу, щоб перемогти змія (“Премудра 

Уляна”), навчається мови птахів чи звірів і навіть 

виліковує бога, як це описано у грецькій казці “Золотий 
прутик”6. 

Споріднений з розглянутими вище і сюжет кількох 

українських казок про невпізнаного бога. 

Погляньмо спочатку на це явище очима слухачів 

китайської казки “Золота мушля”7. Герой, перебуваючи 

в домі чарівниці, здобуває здатність літати, 

перевтілюватись, розуміти мову інших істот, вступати з 

ними в контакт. До цього моменту  казка нічим не 

відрізняється від тисяч інших казок з подібним сюже-

том. Але далі в ній проступає цікавий і знаковий за 

своїм значенням епізод. Коли герой, вже практично 
набувши статусу бога, приходить одружуватись у палац 

царя, то тільки принцеса бачить, що перед нею стоїти 

прекрасний юнак. Іншим же мешканцям палацу здава-

лось, ніби він все той же Чау Нго – огидна, обірвана 

істота зі скороченими руками й кривими ногами. 

Казка промовисто подає зміст важливої проблеми 

готовності людей до нового залучення до бога: люди 

повинні змінитися, вдосконалитись, аби заслужити по-

вернення бога. Продовженням цієї установки постала 

версія, що бог може повернутись, але ніяких наслідків 

це за собою не потягне, бо люди просто не впізнають 
бога внаслідок своєї нерозвиненості. На цій ідеї були 

вибудовані сюжети різних міфологій, які згодом виявля-

лись у релігійних поглядах. У найбільш загостреній 

драматичній і лаконічній формі ця екзистенційна колізія 

сформульована в Євангелії від Івана: “Світлом правди-

вим був Той, Хто просвічує кожну людину, що прихо-

дить на світ. Воно у світі було, і світ через Нього пов-

став, але світ не впізнав Його”8. У буддійській релігії й 

філософії здійснено спробу пом’якшити трагізм цієї 

 4 Ivasiuk M. H., Besaraba V. S., ed. Kazky Bukovyny [Tales of Bukovina], Uzhhorod, Karpaty, 1973, 240 p. [in Ukrainian].  
5 Kazky Pidhiria [Tales of Podgorie], Uzhhorod, Karpaty, 1976, 208 p. [in Ukrainian].  
6 Skazki narodov mira [Tales of the peoples of the world], In 10 vol., Moskva, Detskaya literatura, 1987–1989 [in Russian].  
7 Ibidem.  
8 Bibliia abo Knyha Sviatoho Pysma Staroho i Novoho Zapovitu iz movy davnoievreiskoi y hretskoi na ukrainsku nanovo perekladena 

[The Bible or the Book of Scripture of the Old and New Testament from the language of the Hebrew and Greek into the Ukrainian newly 

translated], Kyiv, Ukrainske bibliine tovarystvo, 1992, 1256 p. [in Ukrainian].  
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 ситуації, увівши постулат про долучення бога до особ-

ливостей сприйняття людей, залежності від ступеню їх 

духовної зрілості: Майтрея – будда прийдешнього 

світопорядку – вже кілька разів з’являвся людям, але 

щоразу у новому вигляді, аби вони виявились здатними 
сприйняти і зрозуміти його (Вішну, Ісус, Мохамед). 

Мистецтво теж своїми засобами відгукнулось на цю 

проблему: згадаймо картини Рафаеля Санті 

“Преображення” (1517) чи О. Іванова “З’явлення хреста 

народові” (1833-1857) або драматичну поему Лесі 

Українки “Одержима” (1901). Напівзнаний бог дивився 

на нас з сторінок Франкової поеми “Мойсей” (1905) і з 

картини І. Крамського “Христос в пустині” (1872). Важ-

че осмислити епоху і в художньому образі, зафіксувати 

мінливість часу, як слушно зауважує Л. Зелінська9. 

Ідея нерозуміння народом месії особливо трагічна 
в тих випадках, коли він несе народові ”своє розуміння 

добра, істини, справедливості, зовсім не цікавлячись, чи 

спроможні вони знайти відгук в тих, за кого він так 

уболіває…”, ці ж мотиви знайшли своє відображення і  

в літературі10. 

Висновки. Казки звичайно не дають тієї 

витонченості розробки основної лінії чи окремих 

напівтонів проблеми сприйняття бога. Деякі її нюанси 

та ідеї, вироблені в ХХ ст., безумовно допомагають 

віднайти сліди пізнання та розуміння бога на відбитках 

архаїчної міфології, в тому числі й української. Але з 
іншого боку, вивчення специфіки експлікації, описаної 

вище ситуації, -  зустрічі людини з богом може розкри-

ти перед нашим сучасником нові сторони цього фено-

мена.  

 
Potapova Lidia. Specifics of God's sensation in folk fairy 

tales and mythological dimensions (formulation of the prob-

lem). The article reveals the features of God’s reflection through 

the prism of mythological ideas and Ukrainian fairy tales. The 

purpose of the paper is to describe the God’s perception by human, 

which appears in childhood and which later can be transformed and 

acquire a different meaning and form, but do not disappear insofar 

as God gives man the inspiration to live and fight, to enjoy life and 

victories, to improve his mind and thought, to profess ideals of love 

and goodness.  

Relevance of scientific research is to reveal God’s reflec-

tion in ancient Ukrainian, antique and Indian mythology on the 

basis of an analytical approach and the importance which he plays 

in human life. The novelty of scientific research is that the author 

tries to find out the mystery of the universe, the values of universal 

morality and the ontological essence of moral values.  

The disharmony of human existence raises the needs of the 

man and nature unity, and therefore, in his being a person seeks to 

create a mental harmony, forming in the minds such a picture of 

the world in which it is possible to find answers to the sensational 

issues. A person needs to know himself through the knowledge of 

spiritual divine manifestations in himself. Mythology and fairy 

tales, which described God and the most mysterious aspects of 

cognition played a significant role in human life.  

Conclusions. In the article is found out that in Ukrainian 

fairy tales God appears as a certain symbol through which a person 

can know him, as well as himself, to know human spiritual divine 

manifestations, the moral concepts essence of "goodness", "evil", 

"sin", "love" .  
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Рецензія 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2019,  № 1 (21), P. 104      

На рецензування представлено навчально-методичний 

посібник для самостійної позааудиторної роботи “На допо-

могу англомовному студентові-медику: практикум-довідник 

з української мови професійного спрямування”, підготовле-

ний відповідно до навчальних планів та примірної програми 
з дисципліни “Українська мова професійного спрямування” 

для студентів ІІІ – ІV курсів (спеціальності “Медицина”, 

“Стоматологія”, “Медсестринство” (бакалавр)) закладів ви-

щої медичної освіти, що вже оволоділи базовою практич-

ною граматикою української мови та необхідним лексичним 

мінімумом.  

Практикум-довідник охоплює такі тематичні розділи й 

підрозділи: “Лікарня: типи, відділення, персонал, докумен-

тація”, “Поліклініка: типи, спеціалісти, медичні документи”, 

“Хвороби: види, групи й етапи захворювань”, “Симптоми 

хвороби, скарги пацієнтів”, “Історія хвороби: паспортні дані 
й опис стану пацієнта, діагноз”, “Лабораторні дослідження 

(аналізи) й види обстежень”, “Лікування хворого (методи) та 

догляд за ним”, “Ліки та лікарські засоби” (розділ 1 – 

“Короткий словник медичної термінології”); “Опитування 

пацієнта: загальні відомості про нього та анамнез хвороби 

(Терапія загальна. Кардіологія. Неврологія Гастроентероло-

гія. Урологія. Нефрологія. Офтальмологія. Отоларингологія. 

Стоматологія)”, “Мовленнєвий етикет лікаря (Огляд пацієн-

та (команди). Розмова з хворим та його родичами. Бесіда з 

медичним персоналом)” (розділ 2 – “Професійний розмов-

ник студента-медика”); “Практичний блок (тексти для 
читання й тестові завдання до них, тренувальні впра-

ви)” (розділ 3); “Основні формули мовленнєвого етике-

ту” (додаток 1), а також “Бібліографічний покажчик”. 

Матеріал у них викладено доступно, логічно й послідовно. 

Варто зазначити, що структура випливає з мети пропо-

нованого навчально-методичного посібника – організувати 

самостійну позааудиторну роботу англомовних студентів 

так, щоб у її процесі вони не тільки здобували професійні 

знання, а й розвивали пошукові, дослідницькі здібності, 

відкривали для себе щось нове, виробляли уміння узагаль-

нювати вивчене, збагачувалися б духовно, морально вихову-
валися й творчо розвивалися.  

Заслуговує на схвалення те, що в ньому, крім коротко-

го англійсько-українського словника медичної термінології, 

тестів, тренувальних вправ і завдань різного ступеня склад-

ності, підібрано науково-пізнавальні тексти, що популяризу-

ють українську культуру, зокрема науку як одну з її форм, 

виховують толерантність до інших національних культур, 

пробуджують інтернаціональні почуття, а також тексти, що 

демонструють культуру спілкування у типових і нетипових 

ситуаціях тощо.  

Отже, навчально-методичний посібник для студентів 

ІІІ – ІV курсів закладів вищої медичної освіти України “На 
допомогу англомовному студентові-медику: практикум-

довідник з української мови професійного спрямування” 

допоможе практичному оволодінню мовою фаху студента-

ми-іноземними громадянами, поглибить їх знання з основ 

медичної термінології та культури мовлення лікаря, а також 

забезпечить належний рівень їх лінгвістичної освіти. 

Вважаю, що рецензований навчально-методичний посі-

бник відповідає вимогам до такого типу праць, задовольняє 

потреби сучасної медичної освіти та може бути рекомендо-

ваний для подання до друку як на паперовому, так і на елек-

тронному носіях.  
Вважаю, що рецензований навчально-методичний посі-

бник відповідає вимогам до такого типу праць, задовольняє 

потреби сучасної медичної освіти та може бути рекомендо-

ваний для подання до друку як на паперовому, так і на елек-

тронному носіях.  
 

Alla Berestova. A review on the manual: Navchuk G. V., Shu-

tak L. B. Use of professional Ukainian for the English-speaking medical 

students: a workshop-guide on the Ukrainian professional language. 

Chernivtsi, 2019, 144 p. The reviewed educational and methodical manual 

is intended for independent extra-curriculum student's work. It consists of the 

following structural elements: section 1 – “A short dictionary of medical 

terminology”, section 2 – Professional Phrasebook student of medicine, 

section 3 – “Practical block”, “Bibliographic index”. The material is pre-

sented in accessible, logical and consistent manner. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2019,  № 1 (21), P. 105-106        

Розвиток інформаційного суспільства, в якому ін-

формація і знання генеруються в єдиному інформацій-

ному просторі, вимагає від фахівців галузі медицини 
постійного удосконалення рівня професійного дискурсу, 

в основі якого закладене вміле оперування поняттями, 

доцільне використання термінів, уміння послуговува-

тись значним обсягом інформації. Створення наприкінці  

2018 року довідника «Греко-латинські словотвірні 

елементи в медичній термінології 

(Компендіум)» (авторський колектив: Мельник 

П.О., Синиця В.Г., Мельник О.П., Томка І.Є. – прак-

тичні лікарі та викладачі латинської мови з багаторіч-

ним досвідом роботи) викликане прагненням компактно 

викласти наявну інформацію в галузі медицини і допо-
могти на етапах додипломного навчання та професійної 

діяльності уникнути помилок при неправильному перек-

ладі словотвірних елементів і латинських термінів укра-

їнською мовою, невдалого застосовування омофонімних 

термінів, однакових за звучанням, але різних за значен-

ням і написанням, механічного поєднання терміноеле-

ментів для номінації певного явища чи об’єкта вивчен-

ня.  
Довідник складається з двох частин: перша містить 

короткі відомості про основи латинської граматики, 

друга – найуживаніші греко-латинські словотвірні еле-

менти.  

У першій частині автори звертають увагу на систе-

му вокалізму і консонантизму, класичного наголошу-

вання латинських слів, оглядово подають частини мови. 

Доцільним є включення переліку окремих словотворчих 

засобів: латинських і грецьких префіксів з окресленням 

їхнього вираження просторових, кількісних та інших 

ознак, що розкривають дії, процеси, стани, посилення 
ознаки тощо, як-от: лат. infra- під чим-небудь, нижче – 

інфраорбітальний (infraorbitalis підочний), peri-  з усіх 

боків, навколо, біля – перикардіоліз (pericardiólysis опе-

ративне втручання, що полягає в усуненні патологічних 

зрощень серця з навколишніми тканинами); грец. hypо- 

нижче норми; знаходження нижче від чого-небудь – 

гіпокінезія (hypokinesía обмеження рухового наванта-

ження, малорухливість), hemi- половина, напів- гемігід-

роз (hemihidrósis підвищена пітливість на одній полови-

ні тіла) та суфіксів, що, приєднуючись до кореня твірної 

основи, уточнюють чи видозмінюють поняттєвий зміст 
похідного слова, як-от: -ismus означає отруєння або хво-

робу – дальтонізм (daltonismus ненормальність зору, 

що виявляється в нездатності ока відрізняти кольори), -

oma пухлина – нефрома (nephroma пухлина нирки). Гра-

матичний матеріал допомагає глибше зрозуміти словот-

вірні процеси при конструюванні термінів та інтерпре-

тації їхнього поняттєвого значення. Окрім того, за пот-

реби користувач має можливість перевірити морфологі-

чне чи орфографічне відтворення потрібного терміна. 

Друга основна частина компендіуму – словотвірні 

елементи, які розташовані за порядком латинського ал-
фавіту. Матеріал розміщений у формі таблиць, поділе-

ний на чотири вертикальні смуги: морфеми грецького 

чи латинського походження, інформація етимологічного 

mailto:mariateleki@ukr.net
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характеру, значення у похідних термінах, приклад украї-

нізованих латинських термінів. У довіднику зібрано 

словотвірні елементи, що висвічують 1015 термінологі-

чних гнізд, які є компонентами термінів, що застосову-

ються у професійному дискурсі практично у всіх підсис-
темах медичної термінології, як-от: в інфектології мпі-

лобактеріоз (campylo- вказує на ввігнутість, деформа-

цію < грец. kampylos кривий, вигнутий) – гостре зооноз-

не інфекційне захворювання, яке спричиняють різні 

бактерії групи Campylobacter fetus jejuniі; в офтальмоло-

гії – ністагмографія (nystagmo- вказує на ритмічне тре-

мтіння очей < грец. nystagmos дрімання < від грец. nys-

tazo сонливо похитуватися – дослідження ністагму, яке 

ґрунтується на графічній реєстрації рухів ока; в хірургії 

– лапаротомія (грец. laparа живіт, черевна порожнина 

+ -tomia < грец. tomе розтин) – хірургічне втручання, яке 
здійснюють з метою відкриття повного або часткового 

доступу до органів черевної порожнини). Будь-який 

греко-латинський терміноелемент висвітлює певну ін-

формацію спеціального поняття, закладеного у ньому як 

результат узагальнення і виділення предметів або явищ 

того чи того класу за суттєвими ознаками, які показу-

ють, у чому предмети (явища) схожі або різняться між 

собою.  

Правомірною видається передача латинських тер-

мінів в українському варіанті написання, оскільки у 

практичній медицині діагнози та рекомендації для ліку-
вання пацієнта записують у клінічних протоколах меди-

чної допомоги українською мовою. Однак, на нашу дум-

ку, варто було у наведених термінах позначити наголо-

шений склад для уникнення помилок користувачів в 

усному професійному мовленні.  

Компендіум доповнений інформацією про латинсь-

кі вирази, широко застосовані у медичному професійно-

му дискурсі, переліком використаних лексикографічних 

джерел.  

Безсумнівно, довідкове видання має практичну зна-

чущість, оскільки термінологічний матеріал орієнтова-

ний на отримання, опрацювання фахової спеціальної 

інформації, що належить до ключових характеристик 

професійного дискурсу та буде корисним не тільки для 

працівників охорони здоров’я, науковців медичної галу-

зі знань, майбутнім лікарям, а й тим, хто використовує 
медичну термінологію в різних сферах людського буття 

та комунікації. 

 
Review of the reference book: Melnyk P.O., Sуnytsia VG, 

Melnyk O.P., Tomka I.E. Greek-Latin word-building elements 

in medical terminology (Compendium), Chernivtsi, "CITY", 

2018, 199 p. The reference book presents Greek-Latin derivational 

elements, combined in 1015 terminological nests, which are used 

in medical terminology in the formation of derivative terms, their 

meaning, and etymology of terminological elements, and examples 

of Ukrainized Latin terms. The review identifies the level of info-

rmational and practical significance of the reference book. 

Key words: term, medical terminology, word-formation 

elements, professional discourse. 
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Навчально-методичний посібник, запропонований 

для рецензування, призначений для студентів-іноземних 

громадян вищих медичних навчальних закладів 

(спеціальності “Медицина”, “Стоматологія”, 
“Медсестринство” (бакалавр)), які вже оволоділи базо-

вою практичною граматикою української. Він розробле-

ний відповідно до навчальних планів та робочої навча-

льної програми з дисципліни “Українська мова профе-

сійного спрямування (для студентів-іноземних грома-

дян)” (ІІІ – ІV курси медичного факультету № 3 ВДНЗ 

України “Буковинський державний медичний універси-

тет”). Зміст посібника подано таким чином, щоб сфор-

мувати у студентів навички спілкування у найтипові-

ших ситуаціях (лікар – лікар, лікар – пацієнт, лікар – 

родичі пацієнта, лікар – молодший медичний персонал), 
а також вдосконалити навички читання, письма та пере-

кладу. Він може бути використаний для студентів різ-

них національностей, оскільки мовою-посередником є 

англійська. 

Посібник складається з двох розділів (“Основи ме-

дичної термінології” та “Професійне спілкування ліка-

ря”). При цьому застосовано принцип наступності й 

послідовності як у викладенні матеріалу загалом, так і 

тем зокрема, як-от: слово – словосполучення – речення – 
текст. Для цього використовуються ключові слова та 

вирази, базові лексико-граматичні конструкції, слова 

для довідки, тексти й діалоги та питання до них. До те-

ми додаються лексичні завдання (5 – 7) та граматичні 

вправи (3 – 5), що відображають комплексний лексико-

граматичний підхід до аналізу навчального тексту з ме-

тою його кращого розуміння та засвоєння іноземними 

громадянами. Перевага надається завданням із розвитку 

зв’язного мовлення. Студентам пропонуються вправи 

діалогічного характеру, міні-тести, логічні завдання, 

вправи на вираження власної думки. Граматичні вправи 
базуються на знаннях практичної граматики української 

мови, їх метою є узагальнення й систематизація навичок 

письма.  

У цілому структура посібника має комунікативну 

мету: якомога швидший перехід від навчальної комуні-

кації (тренувальної) до реального спілкування. А табли-

ці, малюнки, схеми й діаграми допоможуть студентам 

краще засвоїти матеріал. 

Важливо зазначити, що лексичні та граматичні 

конструкції, подані в посібнику, можуть стати основою 

практичної роботи з адаптованими текстами наукового 
спрямування у процесі вивчення інших медичних дис-

циплін, а також у спілкуванні з пацієнтами під час про-

ходження клінічної практики в лікувальних закладах 

України. 

Отже, рецензований навчально-методичний посіб-

ник відповідає вимогам вищої школи, задовольняє пот-

реби сучасної медичної освіти та може бути рекомендо-

ваний для подання до друку як на паперовому, так і на 

електронному носіях.  

 
Olga Turgan. Review of the textbook: Shutak L. B., Sobk-

o I. O., Navchuk G. V., Nikoryak I. V. Ukrainian language of 

professional orientation (for students who study subjects in 

English). Chernivtsi, 2019, 185 p. The reviewed educational-

methodical manual is intended for foreign students of higher medi-

cal establishments (specialty “Medicine”, “Dentistry”, 



108                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Review 

“Nursing” (bachelor), who have already passed the study-subject of 

basic practical Ukrainian language grammar. The manual consists 

of two sections (“Fundamentals of Medical Terminology” and 

“Professional Communication with a Doctor”). Lexical and gra-

mmatical constructions might be the basis for practical work with 

adapted texts of scientific direction in the process of studying other 

medical disciplines, as well as in communicating with patients 

during the clinical practice in medical institutions of Ukraine. 

Key words: teaching and methodical manual, lexical tasks, 

grammatical exercises, texts, dialogues. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
(Requirements for the articles) 

 
Рукописи для публікації у журналі приймаються в 

електронному варіанті. Матеріали не повинні 

перевищувати 16 стор. формату А-4, шрифтом Times 

New Roman, 14 кеглем, через 1,5 інтервали; верхнє і 

нижнє поля – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1,5 (20.000 – 

30.000 друк. знаків без резюме та ключових слів). 

Формат файлів – doc або rtf. 

Рукописи приймаються українською, російською, 

англійською та французькою мовами. 

1. У першому рядку ліворуч вказують індекс УДК 

(жирний прямий) – тільки для українських авторів. 

2. У наступних рядках вказують українською та 

англійською мовами: Прізвище, ім’я, науковий ступінь, 

учене звання, посада, місце роботи автора (без 

скорочень); якщо авторів декілька, відомості про 

кожного подаються окремими рядками; 

Назва статті українською та англійською мовами. 

3. Анотація та резюме:  

Анотація українською мовою – об’єм 600-800 знаків 

з пробілами; ключові слова – 5-10. Резюме англійською 

мовою –  1800 знаків / 1 сторінка (назва статті, прізвища 

та ініціали авторів, текст резюме); ключові слова – 5-10. 

Французькою мовою подається назва статті, прізвища та 

ініціали авторів. Резюме російською мовою – до 800 

знаків з пробілами (назва статті, ПІБ, текст резюме);  

Форма подачі резюме:  

Цуркан Марія. Засоби стилізації розмовності у 

прозі письменників Буковини поч. ХХІ ст. 

Мета дослідження. У статті описано 

загальнонаціональні й етномарковані засоби стилізації 

розмовності та їхні контекстуальні мовно-естетичні функції 

в мові прози сучасних українських письменників Буковини. 

Методи дослідження: описовий; зіставлення – для аналізу, 

синтезу й узагальнення наукових теорій, а також методики 

лінгвістичного спостереження, класифікації та 

систематизації – для поділу мовних явищ на окремі групи на 

основі диференційних ознак. Методи лінгвостилістичного, 

семантико-стилістичного аналізів дали змогу встановити 

семантичне наповнення текстових уживань мовних засобів 

стилізації розмовності. За допомогою методу 

функціонально-стилістичного аналізу мови прози описано 

стильову норму текстів одного періоду в історії літературно-

мовного процессу. Наукова новизна. Уперше системно 

представлено основні лексико-фраземні засоби стилізації 

розмовності в мові прози сучасних письменників Буковини, 

з’ясовано специфіку їхнього мовно-естетичного 

навантаження і висловлено гіпотезу про новітні 

екстралінгвальні чинники актуалізації локальних елементів 

у мові прози; а також типологізовано визначальні для усного 

побутового спілкування комунікеми. Висновки. Доведено, 

що функціонально-стилістична категорія розмовності – одна 

з визначальних у концепції розвитку літературної мови 

загалом і мови художньої прози зокрема. Саме вона 

акумулює моделі, способи, прийоми використання засобів 

стилізації розмовності та вектори їхньої модифікації. 

Ключові слова: мова прози, стилізація розмовності, 

діалектизм, фразема, комунікема. 

4. Текст статті повинен мати наступні елементи:  

The manuscripts for publishing in journal must be given in 

electronic version. The materials for the publication must 

not exceed 16 A-4 size pages in 14 points Times New 

Roman, 1,5 space; top and bottom margins – 2cm, left – 

3cm, right – 1,5 (20.000 – 30.000 characters apart from 

resume and key words). Files format – doc or rtf. 

We are waiting for the manuscript in Ukrainian, Russian, 

English and French. 

1. In the first line the index UCD (bold, straight) is put to 

the left – only for Ukrainian authors. 

2. In the next lines indicate in the Ukrainian and English: 

the author’s last name, first name, scientific degree, 

academic status, position, workplace (no abbreviations); if 

there are several authors of the paper, information about 

them should be given in different paragraphs; 

The title indicates in Ukrainian and English. 

3. Abstract and resume 

Abstract in Ukrainian – 600-800 symbols including 

quadrates; 5-10 of key terms. Resume in English – 1800 

symbols / up to 1 page (the topic of the article, surnames and 

initials of its authors, summary text); 5-10 of key terms. The 

title&the author’s last name, first name (in nominative case 

in bold straight) are indicating in French. Resume in Russian 

– up to 800 symbols including quadrates; 5-10 of key terms. 

Form of submission of resume: 

Tsurkan Maria. Means of Stylization of 

Colloquality in the Bukovinian Writers’ Prose of the 

Beginning of 21st Century. 

Aim of investigation. The article describes national 

and ethnically marked means of stylization of colloquial 

language and their contextual aesthetic linguistic functions 

in the language of prose of the contemporary Ukrainian 

writers of Bukovina. The specifics of the theme predisposed 

application of comprehensive approach to the research 

methodologies, among which there should be mentioned 

such as: descriptive; comparative – for analysis, synthesis 

and generalization of scientific theories, also methods of 

linguistic observation, classification and systematization – 

for the division of speech phenomena into separate groups 

on the basis of differential attributes. Methods of linguistic 

and semantic-stylistic analysis made it possible to establish 

the semantic content of textual use of linguistic means for 

stylization of colloquality. The method of functional-stylistic 

analysis of the language of prose describes the style of the 

texts of the same period of the history of literary-linguistic 

process. Scientific novelty. For the first time there have 

been presented the basic lexical-phrasemic means for 

stylization of colloquality in the language of prose of 

modern Ukrainian writers of Bukovina, there has been 

defined the specifics of their aesthetic linguistic functions 

resulting in suggestion of hypothesis about the newest extra 

linguistic factors of actualization of local elements in the 

language of prose; there also has been worked out a 

typology of determinants for communikemes of everyday 

communication. Conclusions. It has been proved that the 

functional-stylistic category of colloquality is among the 

defining ones in the concept of the literary language 

development in general and of the language of belles-lettres 
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4.1 постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями;  

4.2 аналіз останніх досліджень і публікацій, на які 

спирається автор; виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, яким присвячується стаття; 

4.3 формулювання мети статті; 

4.4 виклад основного матеріалу дослідження; 

4.5 висновки та перспективи подальших досліджень. 

4.6 список літератури (11 кегль). 

4.7 карти, схеми, таблиці, фотографії. 

Останній підпункт не є обов’язковим.  

Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з 

форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не 

менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали).  

Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word. 

Основний кегль таблиці 11, заголовок 12. 

5. Посилання в тексті подаються в кінці сторінки, 

нумеруються поступово, відповідно до порядку їх 

цитування в тексті. Посилання транслітеруються за 

допомогою спеціальних програм. Наприклад: 

 http://ukrlit.org/transliteratsiia.   
Посилання оформляються згідно з вимогами ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання» 

(http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf) та MLA Style 

оформлення бібліографічних посилань, розроблений 

Асоціацією сучасних мов Америки 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource /747/06. 

Посилання подаються тільки латиницею. Прізвища 

авторів і назви джерел-посилань подаються 

транслітерацією кирилиці. Транслітеровані назви статей 

подаються у лапках, а в квадратних дужках подається 

назва статті, перекладена на англійську мову. Назва 

джерела посилання - періодичного видання, подається 

курсивом, а потім також подається англійською мовою в 

квадратних дужках. Назви джерел посилань – 

книжкових видань теж перекладаються англійською 

мовою та подаються у квадратних дужках. Всі області 

бібліографічних зон відділяються комами. Приклади:  

Періодичне видання: 
1 

Bojchuk T.M., Moysey A.A. "Istoriya ta perspektivi 

rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva" 

[History and Prospects of the Department of Social Sciences 

and Ukrainian Studies], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk 

ta istorii medycyny [Сurrent Issues  of Social Studies and 

History of Medicine],  2014, Vol. 1 (1), P. 7–18. 

URL: http://apsnim.bsmu. edu.ua/izdanie1/do-70-ricca-

bdmu 
2 

Ivanov A. A. “Ukrainsika derjava” [Ukrainian state],  

Ukrainskij jurnal [Ukrainian Journal], 1989, N. 2, P. 23–26. 

Монографія: 
1 

Moysey A.A. Ahrarni zvychayi ta obryady u narodnomu 

kalendari skhidnoromansʹkoho naselennya Bukovyny 

[Agrarian Customs and Traditions in the National Calendar 

of Eastern Roman Population of Bukovina], Chernivtsi 

2010, 304 p. 

6. Всі автори подають підписану авторську довідку - 
http://apsnim.bsmu.edu.ua/for_autors/declaration  

7. У кінці статті потрібно подати „Дані про автора” 

українською та англійською мовами (до 800 друк. 

знаків).  

 

in particular. It is functional-stylistic category of 

colloquality that accumulates models, tools and techniques 

for application of means of stylization as well as vectors of 

its modification. Key words: language of prose, stylization 

of colloquality, dialethism, phraseme, communikeme. 

4. Summary text should have the following elements: 

4.1 general statement of the problem and its connection 

with important scientific or practical aims; 

4.2 analysis of the latest researches and publications, 

singling out of previously unsolved parts of the general 

problem, which are the focal point of the article; 

4.3 statement of the aim of the article; 

4.4 laying out of the main research material; 

4.5 conclusions of the research and perspectives of further 

studies in this area; 

4.6 bibliography (11 point) 

4.7 maps, schemes, tables, photographs. 

Pictures and graphics in the article should be of one of the 

following formats (jpeg, bmp, tif) raster at no less than 300 

dpi (high quality original materials should be submitted).  

Tables are to be submitted as separate objects in Word 

format. Main table point 11, heading 12. 

5. Reference in the text – at the end of every page of the 

article, should be numbered gradually, according to their 

citing order in the text. Link transliterated with special 

programs. Example: http://translit.kh.ua/?lat&passport 

Please present the list of references in accordance with 

requirements of the DSTU 8302:2015 “Bibliographic 

Reference. General principles and rules of composition” and 

the MLA Style method of citation, developed by the 

Association of American Modern Languages 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource /747/06. 

Please present references in Latin letters. To this end, the 

authors’ last names and names of journals or literary sources 

should be transliterated from Cyrillic script titles of articles 

submitted in English in square brackets. Transliterated titles 

of articles must be given in parentheses, and brackets fed 

title, translated into English. Name Attribution - periodical 

served in italics, also served in English in brackets. Names 

of book editions also should be translated into English and 

presented in square brackets. All areas bibliographic zones 

should be separated by commas. Example: 

Periodical: 
1 

Bojchuk T.M., Moysey A.A. "Istoriya ta perspektivi 

rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva" 

[History and Prospects of the Department of Social Sciences 

and Ukrainian Studies],  Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk 

ta istorii medycyny  [Сurrent Issues  of Social Studies and 
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