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СИНЕСТЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛАТИНСЬКИХ ДОТИКОВИХ
ПРИКМЕТНИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ВЕРГІЛІЯ, ГОРАЦІЯ,
ОВІДІЯ)
Соломія Андріївна Антонюк-Кириченко (м. Львів, Україна)
antonyuk.solomiya@gmail.com
к.філол.н., викладач
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Емпірійним латинським прикметникам, у тому числі й тактильним,
притаманна здатність до синестезії, яка є різновидом семантичного
синкретизму. Синестетичними називаємо дотикові номінації, які, крім
тактильного відчуття, у певному контексті викликають ще й додаткове,
невластиве цій сфері відчуття. Тактильні лексеми у самій семантиці яких лежить
синкретичне поєднання декількох сенсорних характеристик вважаємо також
синестетичними. В основі переходу первісно тактильних прикметників лежить
явище синестезії як у вузькому, так і в широкому її розумінні: було зафіксовано
випадки переходу дотикових лексем унаслідок явища синестезії до інших сфер
сенсорної, зокрема аудіальної, зорової, густативної та ольфакторної, так і
несенсорної лексики (психічна сфера), служачи для позначення рис характеру,
вдачі людей, рідше тварин, а також для змалювання почуттів, особливо любові.
Синестетичні перенесення значень прикметників не є односпрямованими, однак
вони здійснюються в одному напрямку частіше, ніж в іншому. Латинським же
сенсорним ад’єктивам характерні односторонні синестетичні переходи від ЛСП
дотику до інших сфер. Односпрямованість синестетичних зв’язків тактильних
ад’єктивів пов’язана з природою зорових, слухових та нюхових відчуттів. Вони, на
відміну від тактильних та густативних відчуттів, що належать до менш
організованих, нижчих рівнів пізнання, не потребують безпосереднього контакту
з предметом.
Вживання тактильних прикметників на позначення відчуттів інших полів
___________________________
Актуальні проблеми мовознавства [Актуальные проблемы языкознания]
© Антонюк-Кириченко С. А. [Антонюк-Кириченко С. А.], antonyuk.solomiya@gmail.com
Синестетичні особливості латинських дотикових прикметників (на матеріалі творів Вергілія,
Горація, Овідія) [Синестетические особенности латинских осязательных прилагательных (на
материале произведений Вергилия, Горация, Овидия)] (Українською / На укр. яз)
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зумовлене певним дефіцитом зображальних засобів у тому чи іншому полі, для
ліквідації якого й виникає потреба в синестетичному переносі значень.
Синестетичні переноси значень дотикових прикметників виникали не лише
як наслідок економії мовних засобів, але й з метою збагатити структурносемантичні ресурси мови і були потужним знаряддям збільшення функціональної
гнучкості словника латинської мови.
Ключові слова: синестезія, лексико-семантичне поле, тактильні
прикметники.

SYNAESTHETIC PECULIARITIES OF LATIN ADJECTIVES
DENOTING TOUCH PERCEPTION (ON THE MATERIAL OF THE
TEXTS OF VERGIL, HORACE, OVID)
Solomiya A. Antonyuk-Kyrychenko (Lviv, Ukraine)
antonyuk.solomiya@gmail.com
PhD., lecturer
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
The empirical Latin adjectives, including tactile ones, have the capacity for
synesthesia. Synesthetic nature have tactile nominations, which, in addition to tactile
sensation, in a certain context, get an additional, peculiar to this sphere sensation.
Tactile adjectives in the very semantics of which is a syncretic combination of several
sensory characteristics are also considered synesthetic. The basis of the transition of
tactile adjectives is the phenomenon of synesthesia, both in the narrow and a broad
sense: there were recorded cases of transition of tactile lexemes due to the phenomenon
of synesthesia to other areas of the sensory sphere, in particular, to the auditory, visual,
gustatory, and non-sensory vocabulary (mental sphere), serving to denote the character
traits of people and rarely of animals, as well for the depiction of the feelings, especially
love.
Synesthetic transpositions of the meanings of adjectives are not unidirectional,
but they are accomplished in one direction more often than in another. Latin sensory
adjectives are characterized by unilateral synesthetic transitions from lexical and
semantic field of touch to other spheres. The unidirectionality of the synesthetic
connections of tactile adjectives is related to the nature of the visual, auditory, gustatory
and olfactory sensations. Unlike tactile and gustatory sensations which belong to less
organized, lower cognition levels, they do not require direct contact with the subject.
___________________________
Actual Problems of Linguistics [Aktual'ni problemy movoznavstva]
© Antonyuk-Kyrychenko S. A. [Antonyuk-Kirichenko S. A.], antonyuk.solomiya@gmail.com
Synaesthetic Peculiarities of Latin Adjectives Denoting Touch Perception (on the Material of the Texts of
Vergil, Horace, Ovid) [Sinestetichni osoblivosti latinskih dotikovih prikmetnikiv (na materiali tvoriv
Vergiliya, Goraciya, Ovidiya)] (in Ukrainian)
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The use of tactile adjectives to signify the sensations of other fields is caused by a
certain deficiency of expressive means in a particular field; the need for synaesthetic
transfer of meanings emerges for the liquidation of this deficiency.
Synesthetic transpositions of the meanings of the adjectives denoting touch
perception arose not only as a consequence of the economy of lingual means, but also in
order to enrich the structural and semantic resources of the language and were a
powerful tool for increasing of the functional flexibility of the Latin vocabulary.
Key words: synaesthesia, lexical and semantic semantic field, tactile adjectives.

СИНЕСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАТИНСКИХ
ОСЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (НА МАТЕРИАЛЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВЕРГИЛИЯ, ГОРАЦИЯ, ОВИДИЯ)
Соломия Андреевна Антонюк-Кириченко (г. Львов, Украина)
antonyuk.solomiya@gmail.com
к.филол.н., преподаватель
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого
Эмпирическим латинским прилагательным, в том числе и осязательным,
присуща способность к синестезии. Синестетическими называем осязательные
номинации, которые, кроме осязательного ощущения, в определенном контексте
вызывают еще и дополнительное, несвойственное этой сфере ощущения.
Осязательные лексемы в самой семантике которых лежит синкретическое
сочетание
нескольких
сенсорных
характеристик,
считаем
также
синестетическими. В основе перехода первоначально тактильных прилагательных
лежит явление синестезии как в узком, так и в широком ее понимании: были
зафиксированы случаи перехода осязательных лексем вследствие явления
синестезии к другим сферам сенсорной, в частности аудиальной, визуальной,
вкусовой и ольфакторной, так и несенсорной лексики (психическая сфера), служа
для обозначения черт характера людей, реже животных, а также для описания
чувств, особенно любви. Синестетические переносы значений прилагательных не
являются однонаправленными, однако они осуществляются в одном направлении
чаще, чем в другом. Для латинских же сенсорных адъективов характерны
односторонние синестетические переходы от ЛСП осязания к другим сферам.
Однонаправленность синестетических связей осязательных адъективов связана с
природой зрительных, слуховых и обонятельных ощущений. Они, в отличие от
___________________________
Актуальні проблеми мовознавства [Актуальные проблемы языкознания]
© Антонюк-Кириченко С. А. [Антонюк-Кириченко С. А.], antonyuk.solomiya@gmail.com
Синестетичні особливості латинських дотикових прикметників (на матеріалі творів Вергілія,
Горація, Овідія) [Синестетические особенности латинских осязательных прилагательных (на
материале произведений Вергилия, Горация, Овидия)] (Українською / На укр. яз)

9

ISSN 2411-1562
STUDIA LINGUISTICA, 2019. – Vol. 14 : 7-18
осязательных и вкусовых ощущений, относящихся к менее организованным,
нижним уровням познания, не нуждаются в непосредственном контакте с
предметом. Применение тактильных прилагательных для обозначения других
ощущений обусловлено определенным дефицитом изобразительных средств в том
или ином поле, для ликвидации которого и возникает потребность в
синестетическом переносе значений.
Синестетические переносы значений осязательных прилагательных
возникали не только как следствие экономии языковых средств, но и с целью
обогащения структурно-семантических ресурсов языка, и выступали мощным
орудием увеличения функциональной гибкости словаря латинского языка .
Ключевые слова: синестезия, лексико-семантическое поле, осязательные
прилагательные.

Структурні елементи лексичного складу мови, який зазнає
постійних змін та оновлень, найвиразніше проявляються в мікросистемі
багатозначних слів із наявними в ній окремими ЛСВ значень та
синтагматичними зв’язками з іншими елементами лексичної системи. Як
показало дослідження, емпірійним прикметникам, у тому числі й
тактильним, притаманна здатність до синестезії, яка є різновидом
семантичного синкретизму, наприклад, molles modi citharae (ніжні ритми
кіфари) можна передати за допомогою формули дотик→слух. Термін
синестезія (від грец. συναίσθησις) означає спільне, одночасне відчуття
[Селіванова 2010, 647].
Відсутність окремих досліджень синестетичних особливостей
латинських дотикових ад’єктивів зумовила актуальність проведення
нашого дослідження та висвітлення отриманих результатів у даній статті.
Об’єктом аналізу стали тактильні прикметники, виявлені у творах
Вергілія, Овідія та Горація.
Предметом дослідження є синестетичні особливості тактильних
ад’єктивів як елементів ЛСП дотику.
Мета статті – аналіз синестетичних особливостей латинських
дотикових прикметників – обумовила постановку таких завдань:
визначити роль синестезії у встановленні дотиковими прикметниками
зв’язків з іншими складовими лексичної системи латинської мови;
виявити, проаналізувати та наочно продемонструвати джерелом
поповнення яких груп найчастіше виступають тактильні прикметники
___________________________
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внаслідок синестетичної взаємодії їхніх значень.
Наукова новизна статті полягає в тому, що в ній уперше на
матеріалі латинської мови проведено окремий аналіз синестетичних
особливостей тактильних прикметників.
Багатоаспектне явище синестезії отримало своє вихідне визначення
передусім у психофізіології, де синестезію зазвичай трактують як явище,
що полягає у виникненні, під впливом подразнення одного аналізатора,
відчуття, характерного для іншого аналізатора [Sdorow 2002, 83].
Використання терміна «синестезія» у психофізіології і в
мовознавстві спричинило певні дискусії щодо співвіднесення реальної та
мовної синестезії. Деякі науковці категорично заперечували її право
існувати в літературі [Engstrom 1946, 1–3], тимчасом як інші вчені визнали
її повноправним мовним феноменом [Мелько 2010, 4; Селіванова 2010,
118].
Синестетичними ми називаємо дотикові номінації, які, крім
тактильного відчуття, у певному контексті викликають ще й додаткове,
невластиве цій сфері відчуття, наприклад смаку (mitis Bacchus – м’яке
вино).
Найбільш чіткий і досі актуальний перелік підходів до розуміння
явища синестезії розробила А. А. Капанова: «Немає сумніву, що про
синестезію у «чистому» вигляді, за якої перенесення значення
здійснюється з однієї сфери відчуття до іншої, можна говорити лише тоді,
коли обидва компоненти синестетичного словосполучення позначають
різні сфери відчуттів» [Капанова 1984, 67], що випливає із семантики
давньогрецького терміна συναίσθησις [Butler, Purves 2014, 1]. У латинській
мові для деяких дотикових прикметників властиве перенесення їхньої
ознаки не лише в інші фізичні сфери, але й у психічну. Вузьке розуміння
явища мовної синестезії, як зауважує дослідниця густативної лексики
латинської мови Н. О. Тимейчук, не дає змоги охопити всієї множини
густативних номінацій, адже в межах певного контексту можливими є
смакові ЛСВ не лише лексем, які позначають чуттєву сферу, а й номінацій
несенсорних ЛСГ [Тимейчук 2007, 50–51]. Тому вважаємо за доцільне
розглядати тактильні ад’єктиви в аспекті синестезії в ширшому розумінні
поняття, що передбачає перехід значення із фізичної сфери у психічну,
___________________________
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наприклад mollis amor (ніжна любов).
Ґрунтовні спостереження дослідників показують, що хоча
синестетичні перенесення не є односпрямованими, однак вони
здійснюються в одному напрямку частіше, ніж в іншому [цит. за:
Метафора в языке 1988, 18]. На основі сказаного, робимо висновок про
закономірний характер досліджуваних перенесень. Підтвердженням цього,
можна вважати спостереження О. О. Тараненка [цит. за: Українська мова
2004, 583–584]: синестезія найчастіше ґрунтується на відчуттях дотику, а
найрідше – нюху; основними ж напрямками її розвитку є сфери слуху та
зору. Доказовими також уважаємо висновки С. Ульманна, який,
простеживши сліди синестезії в літературних пам’ятках ще III тисячоліття
до н. е. [Ульманн 1970, 279–280], зазначив, що для поезії французьких,
англійських та американських письменників XIX ст. характерні переходи
від менш тонких (смак, дотик) до більш тонких (зір, слух, запах) відчуттів,
а не навпаки; найчастішою ж вихідною сферою, за словами дослідника, є
тактильна сфера, а кінцевим пунктом – слухова. Подібне помічено і в
латинській мові, де тактильні прикметники переважно служать джерелом
синестетичних переходів до всіх інших груп сенсорної лексики.
Наприклад, дотикові прикметники мікрополя “термічності” у
досліджуваних поемах здатні зазнавати синестетичного переходу із ЛСП
тактильної сфери до аудіальної (дотик→слух). Наведемо уривок з
останньої книги поеми «Енеїда», у якій головний герой Еней каже до
ворога: Non me tua feruida terrent || dicta; [Verg. A. XII. 894‒895] ‒ Мене не
лякають твої гарячі слова.
Прикладами синестетичних переходів значень тактильних
прикметників до ЛСП ад'єктивів аудіальної сфери є також наявні в поезії
Овідія та Горація випадки переносного вживання прикметника tener (ЛСВ
1 “ніжний”) на позначення versus, сarmen, modus, balatus, verbum,
наприклад, у «Метаморфозах» про голос тварини, яку чаклунка занурила у
воду, читаємо: Et tener auditur medio balatus aeno. [Ov. M. VII. 319] ‒ І
зсередини казана чути ніжне мекання; і словосполучення на взірець mollia
carmina – хтиві пісні [Ov. Tr. II.349; II. 239], mollia verba – лагідні слова
[Ov. Am. I.12.22; III.6.14; VI.1.20; Hor. Epod. V.83], molles modi citharae –
ніжні ритми кіфари [Hor. C. II.12.3], у яких прикметник mollis (ЛСВ1
___________________________
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“м’який”) вжито в переносному значенні «хтивий, лагідний, ніжний».
У творах Горація та Овідія зафіксовано приклади синестетичного
переходу до аудіальної сфери ад’єктива durus (ЛСВ 1 “твердий”). Овідій
про таблиці, на яких написано послання любовного змісту, пише: … quas
aliquis duro cognitor ore legat; [Ov. Amor. I. 12. 24] ‒ … які читатиме
якийсь адвокат із грубою мовою. Та про хорошу людину, яка не боїться
висловити своє критичне ставлення, у Горація читаємо: Vir bonus et
prudens uersus reprehendet inertis, || culpabit duros; [Hor. Ars p. 445–446]. ‒
Хороший та знаючий муж засуджує бездарні вірші, і засуджує грубі (для
слуху).
У поемі ж Вергілія первісно дотиковий прикметник fragosus (ЛСВ1
“крихкий”) є означенням шуму потоку: Medioque fragosus || dat sonitum
saxis et torto uertice torrens. [Verg. A. 566‒567] Посеред гір по звивистій
вершині видає звук шумний потік.
Тактильні прикметники у поемах золотої епохи латинської мови,
шляхом синестезії, могли поповнювати склад густативної лексики
(дотик→смак), як наприклад: …quantum || et liquida et durum Bacchi
domitura saporem. [Verg. G. IV. 100–102] ‒ … наскільки рідкі [меди] є
пом’якшенням терпкого смаку Бакха (вина). В Овідія про жерця, який
здійснював обряд жертвоприношення під час моровиці, читаємо: ... et
fundit durum inter cornua vinum; [Ov. M. VII. 594] – … і узливає міцне вино
між рогами;
У поемі «Георгіки» Вергілія зафіксовано приклад уживання
прикметника mitis (ЛСВ 1 “м’який”) на позначення м’якого смаку вина:
…cui tu lacte fauos et miti dilue Baccho; [Verg. G. I. 344] ‒ … для якої ти
узливай соти із молоком та м’яким вином.
Або ж прикметник tener (ЛСВ 1 “ніжний”) внаслідок
синестетичного переносу значення зі сфери дотику до сфери смаку може
позначати смакову характеристику курячого м’яса, що вдалося
зафіксувати в «Сатирах» Горація: … doctus eris vivam musto mersare
Falerno: || hoc teneram faciet. [Hor. Sat. 19‒20] ‒ … будеш знати, щоб живу
[курку] занурити у молоде фалернське вино, воно зробить її м'якою.
Оскільки твердість м’яса можна відчути як на дотик, так і на смак,
погоджуємося із зауваженням дослідниці латинської густативної лексики
___________________________
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Н. О. Тимейчук [Тимейчук 2007, 50], згідно з твердженням якої
синестетичними можна також назвати тактильні лексеми, у самій
семантиці яких лежить синкретизм декількох сенсорних характеристик.
Прикладом синестетичного переносу значення до візуальної сфери
(дотик→зір) є дотикова лексема mollis (ЛСВ1 “м’який”), яку Овідій
вживає на позначення ходи звабливих дівчат: … rusticus alter motus,
concesso mollior alter erit. [Ov. Ars am. III.305‒306] ‒ … один рух є грубим,
інший є розніженішим від дозволеного. А в «Еподах» Вергілія
досліджуваний ад’єктив набуває позитивно-забарвленого візуального
значення «пологий», що видно в такому прикладі: ... colles || incipiunt
mollique iugum demittere cliuo; [Verg. Ecl. IX. 7‒8] ‒ … пагорби починають
спускатися пологим спуском.
Виявлено також, що прикметник tener (ЛСВ1 “ніжний”) внаслідок
явища синестезії міг переходити до трьох ЛСП сенсорної лексики («зір»,
«слух» та «смак»), найчастіше ж до ЛСП прикметників зору. В одному із
віршів, присвячених римському богові Фавну, читаємо: … tener pleno cadit
haedus anno; [Hor. C. III. 18. 5] ‒ … із закінченим роком падає ніжне
козеня.
Зафіксований приклад уживання Вергілієм у поемі “Георгіки” на
позначення неприємного запаху тактильного прикметника gravis (ЛСВ1
“важкий”) дає можливість говорити про синестетичний перенос значення
первісно тактильної лексеми до ЛСП ольфакторної лексики
(дотик→запах). Так, Вергілій Меценатові про небезпечні місцевості
пише: … altae neu crede paludi, || aut ubi odor caeni gravis; [Verg. Georg. IV.
48–49] – … не довіряй глибокому болоту, або де неприємний запах
нечистот;
Наведені вище приклади дають можливість ще раз пересвідчитись,
що в поезії періоду становлення імперії перехрещуються декілька
мікросистем емпірійної сфери, зокрема тактильної, візуальної, густативної,
аудіальної та ольфакторної.
Внаслідок явища синестезії в широкому її розумінні, тактильні
прикметники, у класичний період, активно поповнювали ЛСП
несенсорних номінацій (дотик→несенсорна сфера). Таку здатність
ад’єктивів, на нашу думку, можна пояснити, виходячи насамперед із
___________________________
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системної організації мови, яка, як зауважує Е. Бенвеніст [Бенвенист 1974,
25], функціонує за правилом коду, [який полягає в тому, що] мовець, за
допомогою дуже невеликої кількості основних елементів може передати
безконечну кількість різноманітних висловлювань, кожне з яких може
розпізнати співрозмовник, оскільки він володіє тією ж системою. Доказом
цього є часте переносне вживання в поетичних текстах, особливо Вергілія
прикметників мікрополя термічності на позначення рис характеру та вдачі
людей і рідше тварин. Так, ад’єктиви fervidus та ardens, із переносним
значенням «гарячий, запальний, палкий», є постійними епітетами до
більшості імен воїнів у поемі «Енеїда»: Aeneas, Pandarus, Euryalus,
Tyrinthius, Turnus, Messapus, Entellus, Laocoon, Turnus, Volcens: Aeneas
… feruidus instat. [Verg. A. X. 787‒788] ‒ Гарячий (палкий) Еней
… наступає. Горацій же про супровід богині Венери пише: O Venus … ||
Feruidus tecum puer et solutis || Gratiae zonis properentque Nymphae; [Hor. C.
I. 30. 1‒6] ‒ О Венеро, … Хай поспішають з тобою палкий юнак і Граціїнімфи із попущеними поясами. А в Овідія про воїна Акмона читаємо: At
Acmon || fervidus ingenio, … cladibus asper, … dixit; [Ov. M. XIV. 484‒487] ‒
І Акмон із гарячою вдачею, розгніваний невдачами … сказав.
У поетичній спадщині Овідія прикметник mitis внаслідок
синестетичного переносу значення із тактильної до несенсорної сфери
виступає постійним означенням м’якосердечності, поблажливості й ласки
небожителів, правителів, друзів Овідія та навіть народів, серед яких він
жив. Наприклад, про богиню Люціну Овідій пише: Constitit ad ramos mitis
Lucina dolentes… [Ov. M. X. 510] ‒ Поблажлива Люціна підійшла до
стражденних гілок…
Ознакою поетичної мови досліджуваних письменників, зокрема
Овідія, є також переносне вживання аналізованої лексеми на позначення
ніжності почуттів, а саме кохання. Такий перенос значення логічно
супроводжувався синестетичним переходом ад'єктива mollis із фізичної
сфери в психічну (синестезія в ширшому розумінні). Так, у ліричній
спадщині Овідія, знаходимо приклади, де дотикова лексема mollis,
виступає постійним епітетом не лише почуття кохання (mollis amor ‒
ніжне кохання), а й самого бога кохання Амура (Amor), його влади (regna)
і таборів (castra), а також богині краси та кохання Венери, ніжності якої
___________________________
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немає рівних. У поемі «Мистецтво кохання» читаємо: Dulcibus est verbis
mollis alendus amor. [Ov. Ars am. II. 152] ‒ Ніжна любов живиться
солодкими словами.
Автори часто вживають прикметник mollis у переносному значенні
на позначення рис характеру та вдачі людини. В одному з листів героїнь,
що адресований Геркулесові, Овідій пише: … ne pigeat molli succubuisse
viro! [Ov. Her. IX. 74] ‒ … щоб не було соромно за те, що підкорився
розніженому мужу!
Уміння авторів підмічати здатність латинських дотикових
прикметників до синестезії свідчить про особливий талант поетів золотої
доба.
Результати проведеного дослідження засвідчили, що тактильні
прикметники внаслідок явища синестезії здатні поповнювати інші
сенсорні та несенсорні сфери. При цьому цікавим виявляється той факт,
що тактильні прикметники, здатні до синестезії, можуть поповнювати інші
ЛСП сенсорної і несенсорної сфери як одним ЛСВ свого значення
(наприклад, torridus, onerosus), так і входити в нові ЛСП різними
варіантами свого значення (наприклад тактильні прикметники mitis, mollis,
tener та ін. поповнюють ЛСП прикметників зору, слуху та смаку, а також
ЛСП несенсорної сфери лексики).
Синестетичні переходи тактильних ад’єктивів у класичний період
були щедрим джерелом поповнення складу ЛСП перцептивних ад’єктивів,
а також лексичної системи латинської мови загалом. Оскільки поезія є
мовним мистецтвом, то зроблений висновок є беззаперечним
підтвердженням зауваження Б. М. Галєєва, суть якого полягає в тому, що
саме мистецтво було тією основною сферою соціальної практики, де
культивували синестезію та де вона функціонувала [Галеев 1999].
Спираючись на те, що латинським тактильним лексемам притаманні
певні особливості в транспозиції значень сенсорних якостей, робимо
висновок, що вживання тактильних прикметників на позначення інших
сенсорних відчуттів є зовсім не випадковим, а зумовлене певним
дефіцитом зображальних засобів [Stanford 1972, 58] у тому чи іншому
ЛСП, для ліквідації якого й виникає потреба в синестетичному переносі
значень.
___________________________
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Припускаємо, що синестетичні переноси значень дотикових
прикметників виникали не лише як наслідок економії мовних засобів, а й з
метою збагатити структурно-семантичні ресурси мови, і були потужним
знаряддям збільшення функціональної гнучкості словника латинської мови.
Здатність дотикових прикметників у результаті синестетичних
переносів значення поповнювати склад як ЛСП сенсорних, так і
несенсорних прикметників, дає їм можливість брати участь у моделюванні
тактильної і нетактильної мовних картин світу.
Відсутність
окремого
дослідження
синестезії
латинських
емпірійних прикметників загалом відкриває перспективи для їхнього
подальшого опрацювання.
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TRADUCEREA CA MIJLOC DE COMUNICARE INTERCULTURALĂ:
TRADUCERILE LITERARE RECENTE DIN UCRAINEANĂ ÎN LIMBA
ROMÂNĂ
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Lector universitar dr.
Universitatea din București,
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Prezentul articol urmărește prezentarea traducerilor literare din limba
ucraineană în limbă română în contextul relațiilor interculturale româno-ucrainene. Se
analizează specificul traducerii ca tip special de comunicare interlinguală și
interculturală. De asemenea se are în vedere rolul traducătorului ca facilitator al
conexiunilor între diferite societăți și culturi, relevând principalii traducători din
perioada contemporană ai literaturii ucrainene în România, precum și traducerile
literare începând cu anii 90 ai secolului al XX-lea până în prezent, care au generat
recenzii și studii literare în spațiul cultural românesc. În același context au fost căutate
explicații pentru lipsa unei imagini complete a literaturii ucrainene în conștiința
cititorului român. Articolul nu a abordat subiectul criticilor literari români ai literaturii
ucrainene, care au scris lucrări cu o deosebită semnificație pentru literatura ucraineană,
însă în majoritatea lor sunt în limba ucraineană, astfel nu au contribuit la o mai bună
cunoașterea a literaturii ucrainene în rândurile cititorilor români. Pornind de la ideea
că ucrainenii de-a lungul timpului a avut o imagine diferită în ochii românilor, pornind
de la de la stereotipuri negative, până la înțelegerea problemelor ucrainene după
evenimentele de pe Maidan și punerea în obiectiv de către mass-media a problemelor
ucrainene. Importanta a fost și susținerea politică a Ucrainei promovată de președinții
români pe parcursul ultimilor ani. Astfel Ucraina a devenit interesantă pentru români,
de aici și creșterea interesului pentru traducerea literară, ca unul din podurile care fac
legătura între cele două culturi. Traducerea facilitează totodată înțelegerea și percepția
pe care și-o formează cititorul în legătură cu națiunea ucraineană și cu cultura
___________________________
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ПЕРЕКЛАД ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ:
ОСТАННІ ЛІТЕРАТУРНІ ПЕРЕКЛАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ НА
РУМУНСЬКУ МОВУ
Альона Біволару (м. Бухарест, Румунія)
aliona.bivolaru@lls.unibuc.ro
д.філол.н., доцент
Бухарестський університет,
Факультет іноземних мов та літератур
Ця стаття має на меті представити літературні переклади з української
мови на румунську в контексті румуно-українських міжкультурних відносин.
Специфіка перекладу аналізується як особливий тип міжмовної та міжкультурної
комунікації. Також пояснюється роль перекладача як посередника у встановленні
зв'язків між різними суспільствами та культурами. Представлені головні
перекладачі сучасного періоду української літератури в Румунії, а також
літературні переклади з 90-х XX-го століття по сьогоднішній день, які генерують
літературні огляди і дослідження в румунському культурному просторі. У цьому
ж контексті були представлені пояснення відсутності повного образу української
літератури в свідомості румунського читача; було відзначено, що стаття не
зачіпає тему румунської літературної критики української літератури, адже
більшість критичних творів написані румунами українською мовою, що не сприяє
кращому сприйняттю української літератури серед румунських читачів. Авторка
розвиває ідею, що українці завжди мали певний образ в очах румунів, починаючи з
негативних стереотипів і закінчуючи позитивним розумінням українських проблем
після подій на Майдані і висвітленням українських проблем у румунських ЗМІ.
Також була важлива політична підтримка України, надана румунськими
президентами в останні роки. Таким чином, Україна стала цікавою для румунів, і,
отже, зріс інтерес до літературного перекладу як одного з мостів, що зв'язують
ці дві країни. Переклади також полегшують у цілому розуміння і сприйняття
румунським читачем української нації і культури українського народу.
Ключові слова: румуно-українські культурні відносини, міжмовна та
міжкультурна комунікація, літературні переклади, стереотипи.
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The purpose of this article is to present literary translation s from Ukrainian
to Romanian in the context of Romanian-Ukrainian intercultural relations. The
specificity of translation is analyzed as a special type of interlingual and
intercultural communication. It also considers the role of the translator as
facilitator of the connections between different societies and cultures, highlighting
the main translators from the contemporary period of Ukrainian literature in
Romania, as well as the literary translations from the 90s to the 20th century, which
have generated literary reviews and studies in the Romanian cultural space. In the
same context for the lack of a complete image of the Ukrainian literature were given
explanations in the consciousness of the Romanian reader. The article did not
address the topic of the Romanian literary critics of the Ukrainian literature, who
wrote works of great significance for the Ukrainian literature, but most of them are
in Ukrainian, thus they did not contribute to a better knowledge of the Ukrainian
literature among the Romanian readers. Starting from the idea that the Ukrainians
over time had a different image in the eyes of the Romanians, from negative
stereotypes, to better understanding the Ukrainian problems after the events on the
Maidan and targeting of the Ukrainian problems by the Romanian media. Thus
Ukraine became interesting for Romanians, hence the increased interest in literary
translation, as one of the bridges that make the connection between the two cultures.
The translation also facilitates the reader's understanding and perception regarding
the Ukrainian nation and the culture of the Ukrainian people.
Key words: Romanian-Ukrainian cultural ties; interlanguage and
intercultural communication; literary translations; stereotypes.
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В данной статье предпринята попытка представить литературные
переводы с украинского языка на румынский в контексте румыно-украинских
межкультурных отношений. Специфика перевода анализируется как особый тип
межъязыковой и межкультурной коммуникации. Также объясняется роль
переводчика как посредника в установлении связей между различными
обществами и культурами. Представлены главные переводчики современного
периода украинской литературы в Румынии, а также литературные переводы с
90-х годов XX-го века по сегодняшний день, которые способствовали появлению
литературных обзоров и исследований в румынском культурном пространстве. В
этом же контексте были представлены объяснения отсутствия полного образа
украинской литературы в сознании румынского читателя, поскольку критические
статьи в области украинской литературы были написаны румынскими
критиками на украинском языке, что не способствовало лучшему восприятию
украинской литературы среди румынских читателей. Автор развивает идею, что
украинцы всегда имели определенный образ в глазах румын, начиная с негативных
стереотипов и заканчивая положительным пониманием украинских проблем после
событий на Майдане и освещения украинских проблем в румынских СМИ. Также
важна политическая поддержка Украины румынскими президентами. Таким
образом, Украина стала интересной для румын, и, следовательно, возрос интерес
к литературному переводу как одному из мостов, связывающих две страны.
Переводы также облегчают понимание и восприятие румынским читателем
украинской нации и культуры украинского народа.
Ключевые
слова:
румыно-украинские
культурные
отношения,
межъязыковая и межкультурная коммуникация, литературные переводы,
стереотипы.
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În etapa actuală a dezvoltării societății umane, definită de globalizare se
observă o intensificare a contactelor între oameni, popoare și civilizații. În acest
context activitatea de traducere cunoaște o dezvoltare și o creștere fără
precedent. Traducerea în lumea modernă este un mijloc important de
comunicare între indivizi care vorbesc limbi diferite și aparțin unei zone
lingvistice și culturale diferite. În acest context, traducerea este privită ca un fel
special de comunicare interlinguală și interculturală.
Traducerea ca dialog al culturilor implică o interacțiune culturală între
reprezentanții diferitelor comunități lingvistice și culturale. În contextul
relațiilor culturale româno-ucrainene, mai ales având în vedere noul concept al
diplomației culturale promovat de cele două state, traducerile literare încep să
capete un rol tot mai important.
Literal, traducerea este procesul de transfer al sensului de la limba sursă
la țintă limba. De fapt, nu este o simplă activitate lingvistică, ci implică și mulți
alți factori. Practica de traducere este la fel de veche ca civilizația umană,
deoarece gândurile noastre în formă abstractă sunt în starea inițială. Când ne
transformăm gândurile în acțiune pe care o traduce – fie că este vorba de o
articulare sau o formă scrisă sau simbolică reprezentare. Prin urmare, tot ceea ce
suferim în viața noastră este într-un fel sau în cealaltă traducere în microscop
sau în forma macroscopică.
Periplul traducerilor literare din limba ucraineană în limba română în
secolul trecut începe odată cu înființarea Catedrei de Limbi Slave a Facultății de
Filologie. Aproape concomitent începe predarea limbii și literaturii ucrainene,
după implementarea reformei învățământului din 1948, în unitățile de
învățământ preuniversitar din localitățile cu populație preponderent ucraineană.
Astfel, în 1949 este publicată traducerea poemului lui Ivan Franko Zidarul la
editura Cartea Rusă. Ca o particularitate acestor prime traduceri este faptul că
traducerile se făceau din limba rusă și nu după originalul ucrainean. În perioada
socialistă traducerile din limba ucraineană au continuat să apară în România.
Până în 1989 publicându-se aproximativ 49 de titluri, selectându-se pentru
traduceri în special cărți acceptate de cenzura comunistă. Trebuie remarcat însă
faptul că în această perioadă apar trei ediții revizuite ale Cobzarului lui
Șevcenko, începând cu traducerea lui Victor Tulbure, care are un cuvânt
introductiv de Mihail Sadoveanu. În continuare se publică traduceri ai clasicilor
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ucraineni, printre care Ivan Franko, Olga Kobyleanska, Lesea Ukrainka,
Myhailo Koțiubinski, Myhailo Stelmah etc. Aceste traduceri sunt valoroase,
însă puțin accesibile sunt publicului în perioada actuală, deoarece s-au mai
păstrat în biblioteci private și posibil câte un exemplar în Biblioteca Națională a
României. În acest sens, fără îndoială este relevată necesitatea unei revizuii în
vederea actualizării și republicării traducerilor.
După 1989 cele două țări au parcurs perioade tensionate de reașezare și
reconstruire socială, iar contactele politice și economice bilaterale au cunoscut
curbe sinuoase, ceea ce nu putea să nu se reflecte în domeniul traducerilor.
Ultimul deceniu al secolului trecut a fost marcat de faptul că traduceri din limba
ucraineană au fost foarte puține, inclusiv din cauza situației economice dificile
traversate de majoritatea editurilor românești.
Se constată o revigorare a traducerilor în anii nouăzeci grație unor
traducători prolifici precum Stepan Tcaciuc, căruia îi aparțin traducerile
poemelor unor însemnați poeți ucraineni din țară, dar și din diasporă: Ivan
Draci, Soarele și cuvântul, traducere de Stepan Tcaciuc, București, ed. Mustang,
1996; Lina Kostenko, Umbra Mariei, București, ed. Mustang, 1997; Boris
Oliinik, Hamlet și secolul XX, București, ed. Mustang, 1997; Dmitro Pavliciko,
Taina chipului tău, București, ed. Mustang, 1997; Ihor Traci, Discuție fără
măști, București, ed. Mustang, 1999; Baboval Roman, Mac în inima stepei,
București, ed. Mustang, 2001; Onuiyk Ivan, Apocrifele sperantei, București, ed.
Mustang, 2001; Bogdan Boiciuk, Reîntruchipare în suflet, București, ed.
Mustang, 2002; Sviatomir Fostun, Drumuri îndepărtate, București, ed.
Mustang, 2002; Mihailo Tkaci, Pe muchia însingurării, București, ed. Mustang,
2002
Aceluiași Stepan Tcaciuc îi aparțin principalele antologii de poezie
traduse în limba română: 80 de privighetori ucrainene – antologia poeziei
ucrainene contemporane, vol.1-3, București, ed. Paco, 1996; Poeți ucraineni
contemporani din diaspora, vol. 1-3, București, ed. Mustang, 1998; Antologia
poeziei ucrainene din România, București, ed. Mustang, 2000; Ucraina lirică: o
panoramă a poeziei contemporane din Ucraina, vol.1-2, traducere de Stepan
Tcaciuc, București, ed. Mustang, 2005
De asemenea apar traduceri prețioase ale unor poeți ucraineni din țară și
din diaspora precum: Makhno Vasyl, Fiecare lucru își are locul său, traducere
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de Paul Romaniuc, Craiova, Ed. Scrisul Românesc Fundația-Editura, 2009;
Gaponenko Mariana, Prieten, traducere din limba germană de Daniel Pop,
Deva, Ed. Emia, 2003. Mai nou a apărut traducerea culegerii de poezie, Maluri,
de Tatiana și Serghei Dziuba în traducere de Paul Polidor, Bucureşti, Editura
Fundaţiei "Paul Polidor", 2018.
Deși traduce prin printr-o limbă intermediară – rusa, traducătorul Ivan
Covaci are o importantă contribuție la recunoașterea literaturii ucrainene în
România. Lui îi datorăm următoarele traduceri: Ivan Kotlearevski, Eneida,
traducere din limba rusă de Aurel Covaci și Ivan Covaci, București, Ed.
Mustang, 2001; Ivan Franko, Poezii alese, București, Ed. Mustang, 2002; Ivan
Franko, Poeme alese, București, Ed. Mustang, 2003; Ivan Franko, Poezii și
poeme, București, Ed. RCR Print, 2006.
În ceea ce privește traducerea literaturii ucrainene moderne până în
prezent s-au bucurat de traduceri în limba română scriitori importanți din
Ucraina, precum: Iuri Andruhovyci, Douăsprezece inele, traducere de Ioan
Rebuşapcă, Bucureşti, Ed. RAO, 2010; Moscoviada, traducere din limba
germană de Dragoş Dinulescu, Ed. Bucureşti, Allfa, 2010 și eseistică:
Andruhovici, Iuri, Stasiuk, Andrzej, Europa mea: două eseuri despre aşanumita Europă Centrală, traducere din limba polonă de Constantin Geambaşu,
Iaşi, Ed. Polirom, 2003.
A apărut însă un singur roman de Oxana Zabujko tradus în română Studii
în teren despre sexul ucrainean de Ovidiu Hanceriuc, București, editura Art,
2008. De asemenea a fost tradus în limba română de către Maria Hoșciuc,
romanul lui Serhii Jadan, Voroșilovgrad (cu denumirea în română Jazz in
Donbass) la editura Cartier, 2017. Filmul realizat pe motivele acestui roman a
fost difuzat recent la București la Zilele filmului ucrainean desfășurat în luna
noiembrie 2019 la Cinematograful Muzeului Țăranului Român.
Datorită sprijinului financiar al Uniunii ucrainenilor din România la
editura RCR Editorial se publică și alte traduceri importante. În acest sens se
remarcă aportul traducătorului Corneliu Irod, care traduce în 2016 Vulpoiul
Mykyta de Ivan Franko, în 2017 Jurnalul lui Taras Șevcenko și Povestiri de
Hryhor Tutunyk, iar în 2019 apar Nebiruitele sunete de Oles Deak. Tot în 2018
se publică traducerea nuvelelor lui Myhailo Koțiubybnskyi, Intermezzo, în
traducerea Mihaelei Herbil.
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În ultima perioada cu eforturile scriitorului Mihai Hafia Traistă au fost
traduse trei romane din scriitori contemporani din Ucraina și anume în 2017 –
Colivie pentru pasărea măiastră de Volodymyr Danylenko, Sângele ferigii de
Ihor Hurhula, apare în 2019 la aceeași editură RCR Editorial și Dresorul de timp
de Mykola Homyci în 2019 la editura Mantaua lui Gogol.
Ultima traducere, prezentată la târgul de carte Gaudeamus, a aparținut
autoarei articolului, Cultul (în traducere în română primește denumire de
Ritualul) de Lybko Deresh, București, editura Minerva, 2019.
Astfel se poate remarca faptul că nu există o politică coerentă în ceea ce
privește promovarea traducerilor literaturii ucrainene, nici din partea instituțiilor
culturale ucrainene, nici nu există un interes deosebit din partea editurilor
românești. Numărul traduceri fiind unul destul de de redus, nu există o imagine
coerentă în percepția cititorului român asupra literaturii ucrainene.
Cu privire la receptarea acestor ultime romane din literatura ucraineană
contemporană considerăm că trebuie menționate câteva aspecte legate de
evoluția imaginii Ucrainei în România. Ucrainenii de-a lungul timpului a avut o
imagine diferită în ochii românilor. Plecând de la stereotipuri conform cărora
ucraineanul este același lucru cu rusul, o perioadă îndelungată se cultivase ideea
în spațiul public românesc, dar și cel ucrainean despre dușmanul din afara
granițelor României, respectiv al Ucrainei. Cele două țări acuzându-se reciproc,
facilitând astfel alegerea unor politicieni populiști și așa-zis patrioți care luptă
împotriva dușmanilor externi. Înțelegerea mai profundă a problemelor prin care
trece Ucraina și schimbarea percepțiilor asupra ucrainenilor se datorează
evenimentelor de pe Maidan și atenției deosebite acordată de mass-media
românească problemelor ucrainene din ultimii cinci ani. Importantă a fost și
susținerea politică a Ucrainei promovată de președinții români pe parcursul
ultimilor ani. Astfel, Ucraina a devenit interesantă pentru români, iar pentru un
anumit segment al publicului cititor din România a crescut interesul pentru
traducerile din limba ucraineană. Literatura tradusă fiind unul din podurile
culturale care fac legătura între cele două țări. Traducerea facilitează totodată
înțelegerea și percepția pe care și-o formează cititorul român în legătură cu
națiunea ucraineană și cu cultura poporului ucrainean.
De asemenea, putea afirma că cititorul român nu are încă suficient
material de reflectare, de aceea nu există analize multiple și constante, dar în
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mod firesc apar anumite trimiteri si mici recenzii pe bloguri de literatură și mai
des în ziarele și revistele ucrainenilor din România.
Cele două romane ale lui Iuri Andruhovici traduse în limba română s-au
bucurat de atenție din partea cercetătorilor și cititorilor deopotrivă. Astfel în
revista “Mantaua lui Gogol” apare recenzia amplă analiză dedicată operei
scriitorului semnată de Maria Hoșciuc din care reținem faptul că exegeta
consideră că ideea principală a romanelor andruhoviciene este reprezentată de
ideea de libertate spirituală a poporului ucrainean, a cărei termeni cheie sunt
Europa, europenizarea, reînnoirea și fericirea [3].
De asemenea la romanul Moscoviada de Iuri Andruhovici apare o
recenzie, care în lumina revoluției din 1914 și a anexării Crimeii relevă interesul
cititorului român pentru literatura ucraineană în general și pentru romanul în
cauză: Este interesant ca analiza sistemului sovietic si a tacticilor folosite de
Rusia, nu si-a pierdut valabilitatea mai bine, de 20 de ani. Daca analiștii pentru
Rusia si Ucraina ar fi citit aceasta carte nu ar fi fost surprinși de evenimentele
din Crimeea [10].
Într-o altă recenzie la Moscoviada, publicată în 2011, autorul remarca
faptul că Andruhovici încearcă să convingă autorul de existența diferențelor
între ucraineni și vecinii din nord: Fenotipurile pot fi asemănătoare, chiar dacă
genotipurile diferă, dar Andruhovici ţine să ne convingă că rusul e una, iar
ucraineanul e o pasăre cu totul diferită [9].
Revista Contemporanul publică o remarcabilă recenzie semnată de AnaMaria Tupan, care reflectă realitatea atât de asemănătoare în care trăiește
cititorul român, subliniind faptul că acesta abia are câteva repere în literatura
română și este absolut pierdut în ceea ce privește alte spații culturale: Despre
revenirea din infernul totalitar a Europei Centrale şi de Est au scris, în ultimele
două decenii, atât occidentalii (…) cât şi autori locali, precum laureatul Herder
recent la Editura Rao în excelenta traducere a lui Ioan Rebuşapcă. Andruhovici
este însoţit însă, nu doar de o umbră virgiliană, ci de un întreg cortegiu,
provenit atât din spaţiul Ucrainei sale cât şi din diverse zone europene sau din
America tuturor frondelor estetice, a căror emblemă postbelică sunt simulacrele
lui Warhol. Este surprinzător cum reuşeşte acest romancier să lase o impresie
de viguroasă forţă a invenţiei narative, în ciuda aspectului aproape
enciclopedic dat de diversitatea câmpurilor semantice, care pune la grea
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încercare traducătorul, ca şi de contaminările intertextuale Crimeea [5].
Romanul Oxanei Zabujko, Studii în teren despre sexul ucrainean stă la
baza câtorva lucrări de masterat și în prezent a unei lucrări de doctorat în curs de
elaborare la Universitatea din București. În una dintre recenziile la acesta carte,
se exprimă părerea în calitate de cititor despre literatura scrisă în țările
învecinate, de care aparent ar fi trebuit să mai apropiat cititorul român și totuși
nu este așa: I-am citit singura carte apărută în traducere la noi, „Studii în teren
despre sexul ucrainean”, înainte de cea de-a doua ediție a Festivalului
Internațional de Literatură și Traducere de la Iași tocmai pentru că auzisem,
vag, de opera acesteia, dar și pentru că urma să vină în România la acest
festival (…). Altfel, cine știe când ajungeam eu la această carte? Probabil nu
prea curând, am observat că noi, în genere, nu ne prea citim vecinii și n-am
nicio explicație coerentă în legătură cu acest lucru (…). De asemenea în aceeași
recenzie se clarifică foarte succint ideea romanului în opinia cititorului în care se
precizează că este vorba despre un roman postcolonial, un roman al feminității
într-o lume misogină, asupra căutării a unei identități ucrainene pierdute de-a
lungul secolelor: volumul Studii în teren despre sexul ucrainean ne pune față în
față cu un alter-ego al scriitoarei, numită simplu Oksana, care trece prin
experiențe dure, traumatizante, se trage dintr-o țară mică, săracă și prigonită, o
femeie inteligentă, cu o personalitate puternică, preocupată de literatură,
scriitură și creativitate, limbă, bărbați și superioritatea acestora în fața
femeilor, iubire și valențele pe care le capătă aceasta într-o lume măcinată și
bântuită de trecut, postsovietică, istoria recentă a propriei țări, etc. Această
femeie, expunându-și, în detaliu, dar trunchiat, gândurile și experiențele sale,
nu face decât să ne atragă atenția asupra dificultății de a fi ucrainean, de a
păstra vie o limbă aflată în moarte clinică, de a alege arta, creația, pentru a
căpăta un strop de libertate[7].
O altă etichetă este data acestei cărți de către Csaba Szabó din Cluj
Napoca, pe care îl vede ca pe un roman postmodern, capabil să aducă literatura
ucraineană în Europa și să satisfacă gusturile rafinate ale cititorului elevat: Un
roman ucrainean modern, care aleargă, își ascultă inima accelerată, alături de
cititori măsurând pulsul crescând non stop. O Oksana Zabușko aproape de a
intra în literatura de elită a Europei, aducând Ucrainei moderne medalii la
jocurile literare sangvinice. O Wirginia Wolf ucraineană pusă pe viteza de 45 în
___________________________
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loc de 33 [6].
Cele trei romane traduse de Mihai Hafia Traistă s-au bucurat de lansări
de carte cu participare scriitorilor și a traducătorului, de aceea impactul este unul
mai vizibil, existând mai multe recenzii și studii. Romanul Colivie pentru
pasăre măiastră de Volodymyr Danylenko se bucură câteva recenzii și de
analize substanțiale, printre care Robert Cincu în recenzia publicată în “Tribuna
Magazin” consemna faptul că: literatura ucraineană contemporană e încă prea
puțin cunoscută în spațiul cultural românesc în ciuda vecinătății geografice
dintre cele două țări, astfel, orice inițiativă de a aduce publicul românesc mai
aproape de literatura ucraineană devine un act salutar [8].
Traducătorul îndeplinește sarcina de difuziune culturală. Din acest motiv,
traducerea este indiscutabil o sarcină serioasă care necesită meșteșug și gândire
originală. Traducerea nu este doar reproducere într-o altă limbă întrucât
traducătorul are responsabilitatea de a prezenta lucrarea originală într-un mod
atrăgător, oferind același efect pe care l-a avut asupra cititorilor în limbă sursă.
Opera tradusă nu ar servi adevăratului scop dacă nu conține aspectele culturale.
Responsabilitatea principală a unui traducător este față de limba țintă a
cititorilor. El ar trebui să ia în considerare gustul lor literal în timp ce traduce
textul original. În zilele noastre traducerea trebuie privită ca pe o artă, un
meșteșug și o știință.
În acest sens scriitorul Aurel Maria Baros sublinia cu rolul traducătorului
în recenzia la același roman al lui Danylenko: Deși cititorii au o matrice istorică
relativ comună, anumite realități specifice Ucrainei nu îi sunt accesibile
cititorului neavizat de la bun început, însă traducătorul reușește să le
limpezească grației unei serii de note absolut lămuritoare [4].
Traducerea a devenit o vastă arie de studiu cu mai multe ramuri de
specializare. De fapt numărul volumelor de literatură tradusă deținute de o
națiune împuternicesc și îmbogățesc țara. Traducătorul este un facilitator care
realizează deschideri pentru ca diverse și îndepărtate culturi să se reunească.
În esență se poate afirma legătura culturală este foarte importantă astăzi,
deoarece persistă discriminarea legată de etnie. Traducerea joacă un rol
important în conectarea culturilor din diferite țări. Aceasta a devenit o formă de
comunicare, un canal pentru circulația ideilor a opiniilor, a informațiilor și chiar
a influenței. Munca traducătorului este una cu multiple implicații, deoarece
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trebuie să gândească și să acționeze la nivel global și fie instrumentul pentru
construirea unei legături puternice între diferite societăți și culturi diferite.
Astfel, traducerea nu mai este o activitate secundară, ci, mai degrabă, un loc de
muncă cu o înaltă responsabilitate de a plăcea cititorilor din rândul publicului
țintă.
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“СЛОВА РОКУ” В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
XXI СТОЛІТТЯ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ ЗМІН У МОВНІЙ КАРТИНІ
СВІТУ УКРАЇНЦІВ
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магістрант
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Інститут філології
У статті здійснено спробу виявити зміни, що відбулися в мовній картині
світу українців протягом останніх років. Матеріалом для спостережень і аналізу
слугували результати конкурсу “Слово року” в Україні. Щороку онлайн-словник
неологізмів і сленгу сучасної української мови “Мислово” оголошує “слово року” –
найбільш соціально значуще, популярне й уживане слово. Крім того, називають
інших номінантів – теж важливі слова на позначення актуальних явищ, подій,
понять чи осіб. Зазвичай до номінації потрапляють “модні” слова. Такі лексеми є
сучасними (відбивають актуальні явища в суспільстві), універсальними
(сформовані новомодними течіями), масовими (перебувають у центрі суспільної
думки й дискусії). Так, у 2013 р. “словом року” став “Євромайдан”, у 2014 р. –
“кіборги”, у 2015 – “блокада”. У 2016 значно актуалізувалася “корупція”, у
2017 р. найбільш обговорюваним був “безвіз”, у 2018 р. ввійшло в широкий ужиток
запозичення з грецької “томос”, що і стало “словом року”. Таким чином, обрані
“слова року” (і номінанти на це звання) виступають лексичними
репрезентантами тих явищ і подій, що найбільше хвилюють суспільство, а
отже – здійснюють вплив на формування мовної картини світу українців.
Результати українського конкурсу було зіставлено з результатами аналогічного
конкурсу в інших країнах, зокрема, Білорусі і Росії. За допомогою зіставного
аналізу було виявлено спільні риси української та білоруської мовних картин світу
XXI ст. і засвідчено протилежні погляди українців і росіян на важливі суспільнополітичні явища. Наприклад, білоруси активно послуговуються запозиченням з
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української “вишиванка”, від чого було утворене похідне слово – неологізм
“вишимайка”. Імперські амбіції росіян було вербалізовано в політично
вмотивованому неологізмі-хештегу “#крымнаш”, що стало “Словом року – 2014”
у Росії. Отже, можна стверджувати, що українська літературна мова
XXI століття поповнюється новими лексемами, які поступово входять в ужиток
українців, стаючи частиною їхньої мовної картини світу. Ці слова можуть бути
частково (див. “Євромайдан”, “безвіз”) або повністю (див. “томос”)
запозиченими з інших мов, однак, як засвідчує практика, органічно вливаються в
узус.
Ключові слова: мовна картина світу, модні слова, слова року, політичний
дискурс, лексема, неологізм.
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The article attempts to identify changes that have occurred in the lingual world
model of Ukrainians in recent years. The results of the “Word of the Year” contest in
Ukraine served as the material for observation and analysis. Every year the online
dictionary of neologisms and slang of the modern Ukrainian language “Myslovo”
declares the “word of the year” – the most socially significant, popular and used word.
Other nominees in the short list for the award are also important words to indicate
current phenomena, events, concepts or persons. Usually, “modern” words fall into the
nomination. Such lexemes are contemporary (reflect current events in the society),
universal (formed by the new-fashioned trends), popular (are in the center of public
thought and debate). Thus, in 2013 the “word of the year” became “Euromaidan”, in
2014 – “cyborgs”, in 2015 – “blockade”. In 2016, “corruption” became much more
relevant, in 2017 the most popular was “bezviz” (visa-free regime), and in 2018
originally Greek word “tomos” became widely used. Therefore, the chosen “words of the
year” (and nominees for this award) act as lexical representatives of those phenomena
and events that are of the most concern for the society, and consequently have impact on
the lingual world model of Ukrainians. The results of the Ukrainian competition were
___________________________
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compared with the results of the similar contests in other countries, in particular,
Belarus and Russia. Using comparative analysis, the common features of the Ukrainian
and Belarussian lingual world models of XXI century were revealed as well as the
opposite views of Ukrainians and Russians on important socio-political phenomena. For
example, Belarusians use the loanword from Ukrainian “vyshyvanka” (‘colloquial name
for the embroidered shirt in Ukrainian and Belarusian national costumes’) from which
the derived word – neologism “vyshymaika” (‘colloquial name for the t-shirt that
combines tradional embroidery with the modern design’) was formed. The imperial
ambitions of Russians were verbalized in the politically motivated neologism-hashtag
“#krymnash”(Crimea is ours), which became the “Word of the Year 2014” in Russia.
Therefore, it can be claimed that the XXI century Ukrainian standart language is being
enriched with new lexemes that are gradually being used by Ukrainians, becoming part
of their lingual world model. These words may be partially (see “Euromaidan”,
“bezviz”) or completely (see “tomos”) adopted from the other donor languages, but, as
practice shows, they are being organically incorporated into the Ukrainian usus.
Keywords: lingual world model, modern words, words of the year, political
discourse, lexeme, neologism.
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В статье предпринята попытка выявить изменения, произошедшие в
языковой картине мира украинцев на протяжении последних лет. Материалом для
наблюдений и анализа служили результаты конкурса “Слово года” в Украине.
Ежегодно онлайн-словарь неологизмов и сленга современного украинского языка
“Мыслово” объявляет “слово года” – наиболее социально значимое, популярное и
употребляемое слово. Кроме того, называют других номинантов – также
важные слова для обозначения актуальных явлений, событий, понятий или
персоналий. Обычно в номинацию попадают “модные” слова. Такие лексемы
___________________________
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являются современными (отражают актуальные явления в обществе),
универсальными (они сформированы новомодными течениями), массовыми
(находятся в центре общественного мнения и дискуссии). Так, в 2013 г. “словом
года“ стал “Евромайдан”, в 2014 г. – “киборги”, в 2015 г. – “блокада”. В 2016 г.
значительно актуализировалась “коррупция”, в 2017 г. обсуждаемым был
“безвиз”, в 2018 г. вошло в широкий обиход заимствование из греческого
слово“томос”, ставшее “словом года” Таким образом, выбранные “слова года” (и
номинанты на это звание) выступают лексическими репрезентантами явлений и
событий, больше всего волнующих общество, а значит – оказывают влияние на
формирование языковой картины мира украинцев. Результаты украинского
конкурса были сопоставлены с результатами аналогичного конкурса в других
странах, в частности, Белоруссии и России. С помощью сопоставительного
анализа были выявлены общие черты украинской и белорусской языковых картин
мира двадцать первого века и засвидетельствованы не совпадающие взгляды
украинцев и россиян на важные общественно-политические явления. Например,
белорусы активно пользуются заимствованием из украинского “вышиванка”, от
чего было образовано производное слово – неологизм “вышимайка”. Имперские
амбиции россиян были вербализированы в политически мотивированном
неологизме-хэштеге “#крымнаш”, который стал “Словом года-2014” в России.
Следовательно, можно утверждать, что украинский литературный язык XXI
века пополняется новыми лексемами, которые постепенно входят в обиход
украинцев, становясь частью их языковой картины мира. Эти слова могут быть
частично (см. “Евромайдан”, “безвиз”) или полностью (см. “томос”)
заимствованными из других языков, однако, как показывает практика, органично
вливаются в узус.
Ключевые слова: языковая картина мира, модные слова, слова года,
политический дискурс, лексема, неологизм.

Вступ.
За останні шість років в Україні відбувся ряд знакових для нашої
держави подій. Зрозуміло, що вони викликають у соціумі певний резонанс,
спонукають до дискусії, стають предметом масового обговорення,
зокрема, в численних ЗМІ та медіа. Мінливу і стрімку динаміку цих
процесів фіксують та певною мірою узагальнюють сучасні лінгво-, соціота культурологічні дослідження. Одним із таких є конкурс “Слово року”,
про який ітиметься далі.
Мета дослідження – виявити зміни в мовній картині світу українців
___________________________
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протягом останніх шести років, репрезентовані “словами року”.
Мета дослідження визначає такі завдання:
– з’ясувати сутність “модних” слів та “ключових слів теперішнього
моменту” як потенційних “слів року”;
– визначити критерії та підходи до визначення “слова року” в різних
країнах;
– проаналізувати в ретроспективі результати конкурсу “Слово року”
в Україні від 2013 до 2018 рр.;
– з’ясувати, що слугувало мотивацією для обрання певного словапереможця з ряду інших “модних” слів-номінантів;
– порівняти результати українського конкурсу з результатами
аналогічних конкурсів в інших, зокрема європейських, країнах;
– виявити спільні та відмінні риси в мовній картині світу українців
та представників інших лінгвокультур у проєкції на “слова року”.
Актуальність дослідження зумовлена високою частотністю
вживання аналізованих “слів року” в українській літературній мові
XXI століття, що впливає на формування мовної картини світу сучасних
українців.
Наукова новизна дослідження полягає у спробі виявити зміни в
мовній картині світу українців протягом останніх шести років шляхом
аналізу “слів року” в Україні та зіставлення їх зі “словами року” в інших
європейських країнах.
Об’єктом дослідження стали результати українського “Слова року”
(за версією онлайн-словника “Мислово”) за 2013–2018 рр. у проєкції на
результати конкурсу в інших, зокрема європейських, країнах.
Предметом дослідження є когнітивні взаємозв’язки, у яких
перебувають слова-номінанти та слова-переможці українського конкурсу
“Слово року”, а також екстралінгвальні чинники, які спричинили
актуалізацію цих лексем.
Виклад основного матеріалу дослідження.
“Слово року” – це вербалізація найважливішого поняття (слова або
фрази) в суспільній думці в певному році. Є багато підходів до визначення
“слова року”. Вперше “слово року” було обрано в Німеччині 1971 року
Товариством німецької мови. Найчастіше “словами року” стають так звані
___________________________
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“модні” слова” [5].
Обрана тема вже привертала увагу російських дослідників, які
розглядали соціально-лінгвістичні російські проєкти “Слово року”,
“Словник року”, “Прес-слово року” тощо [Іссерс, 2015].
Так, на думку О. С. Іссерс, матеріали проєктів “Слово року” мають
лінгвістичну цінність з огляду на декілька причин. По-перше, вони
інформативні з погляду лексикографії, оскільки дають змогу точно
датувати появу лексичних новацій або ж активізацію застарілої лексики.
По-друге, за ними можна з великою ймовірністю реконструювати зміни
мовної картини світу, які відбуваються в масовій свідомості за минулий
рік. Незважаючи на різний ступінь методологічної обґрунтованості таких
масових опитувань, їхні результати вказують на пріоритети уваги
суспільства в певний період. Це погляд на мовне життя соціуму, обмежене
чіткими календарними межами: за словами-переможцями можна робити
висновок, якою була атмосфера певного періоду часу [Іссерс 2015, 25].
Розгляньмо сутність “модних” слів як потенційних “слів року”.
Поняття “модні” слова в лінгвістиці було введено в науковий обіг
порівняно недавно. У своїй дисертації Ю. В. Бічай дає їм таке визначення:
“Модні” слова – це специфічний пізнавальний шар лексики, що містить
слова як власні, так і іншомовні, але стилістично обмежені, які
відрізняються незвичністю звучання та семантики, високою частотою
використання, тобто такі, що перебувають у фокусі загостреної
мовленнєвої уваги сучасної людини” [Бічай 2003, 1–2].
У дисертації наводиться й інше тлумачення “модних” слів – “це
загальновживані слова, які перебувають не тільки у фокусі мовного смаку
й загостреної мовленнєвої уваги сучасника, але й в ефективній позиції
пізнавання через їхню належність до іншої мови та інших специфічних
стилів, що виявляється в незвичності звучання й семантики, у високій
частотності й семантичному коректуванні відповідно до модної
комунікації” [Бічай 2003, 14].
Ю. В. Бічай розмежовує “ключові” та “модні” слова з огляду на
змішування цих двох понять, характеризуючи їх у зіставному аспекті. Так,
зазначено, що “ключові” слова – дуже широке поняття, а не ілюстрація
певної епохальної події, вони більш прозаїчні, ніж модні, у яких наявні й
___________________________
Актуальні проблеми мовознавства [Актуальные проблемы языкознания]
© Богомолець-Бараш О. М. [Богомолец-Бараш А. Н.], bohomolets.barash@gmail.com
“Слова року” в українській літературній мові XXI століття як репрезентанти змін у мовній картині
світу українців [“Слова года” в украинском литературном языке ХХІ века как репрезентанты
изменений в языковой картине мира украинцев] (Українською / На укр. яз.)

37

ISSN 2411-1562
STUDIA LINGUISTICA, 2019. – Vol. 14 : 32-49

експресія, й емоційність, й елементи гри, й демонстрація незвичності. На
відміну від “ключових” слів, які наявні в будь-якій сфері життя, “модних”
слів небагато, але вони звучать постійно, вживаються контекстуально
широко, проходять шлях значних переоцінок [Бічай 2003, 14].
Водночас інші дослідники [Іссерс 2015] апелюють до терміна
“ключові слова теперішнього моменту” [Шмельова 1993, 2009]. Це слова
на позначення найбільш значущих понять, обговорюваних у різних
комунікативних ситуаціях, станом на певний момент [Шмельова 1993, 33].
Статус слова, яке потрапило в центр уваги, виявляється в численних
мовних і позамовних ознаках, які стосуються трьох аспектів існування
слова – текстового, лексичного і граматичного. Текстовий аспект
виявляється в частотності вживання слова, зокрема в заголовках як
максимально сильній позиції текстів масової комунікації. Крім того, так
слова стають об’єктом активної і масової мовної рефлексії, з’являється
маса дефініцій – висловлювань на кшталт Х – це … або Х – це не … Ми
погоджуємося з дослідницею, що “текстовий аспект існування ключового
слова найбільш помітний, відчутний, впадає в око кожному, хоча може
бути справді кваліфікованим лише лінгвістом” [Шмельова 2009, 63].
Лексичні параметри слова – його синтагматики й парадигматики –
зазнають змін, зокрема, розширюються можливості його метафоричного
вжитку, модифікуються синонімічні й антонімічні відношення. Часто такі
слова починають уживати як оніми [Шмельова 2009, там же].
Граматичні можливості слова, зокрема активізація його
дериваційного потенціалу, зумовлюють появу нових похідних,
розширення сфери їх уживання й семантики [Шмельова 2009, там же].
Як приклад такого “ключового слова теперішнього моменту”
Т. В. Шмєльова аналізує кризу (економічна криза в 2009 році) [Шмельова
2009].
Говорячи про “модні” слова, Ю. В. Бічай звертає увагу на саме
поняття “моди”. Дослідниця підкреслює, що функціонування моди –
процес постійний. Зміна мовної моди, як і її наявність, – константна ознака
всіх мов, культур на всіх етапах їхнього розвитку. Саме тому є певний
набір цінностей, що формує ціннісне ядро, яке й забезпечує відповідну
постійність. До таких цінностей належать сучасність, універсальність /
___________________________
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дифузність (випливає з міжмовності), масовість (різноманітні соціальні
класи тощо), демонстративність, причетність до професійної, вікової
гри (останні дві – універсальні елементи лінгвокультури) [Бічай 2003, 6].
У річищі вказаних цінностей, на нашу думку, й потрібно розглядати
так звані “слова року”, яким властиві всі ті ціннісні характеристики
“модних” слів, передусім – сучасність, універсальність та масовість.
“Слова року” неминуче пов’язані з модою, формуються новомодними
віяннями / феноменами тієї чи тієї країни (тобто є універсальними).
Перебуваючи в усіх на вустах / на слуху (що означає масовість), такі
слова відбивають актуальні явища в суспільстві (тобто є сучасними).
Водночас “слова року” у зв’язку з їхніми чіткими хронологічними
межами виступають як “ключові слова теперішнього моменту” (на кінець
певного року), а отже, їм властиві метафоричні й “текстогенні”
характеристики, зокрема ігровий потенціал, притаманний “ключовим
словам теперішнього моменту” [Шмельова 1993, 2009].
Л. О. Попова доповнює термінологічний ряд, пропонуючи вживати
термін “ключові слова сучасності”. Такі слова мають усі названі вище
характеристики “модних” слів, однак відрізняються від останніх тим, що
значною мірою усталюються в мові, з часом набуваючи статусу назв
концептів. Від “ключових слів теперішнього моменту” їх відрізняє те, що
вони “не стільки пов’язані з політично значущими подіями, які бурхливо
обговорюються протягом певного часу, скільки відбивають ціннісні,
культурні орієнтири сучасного суспільства загалом” [Попова 2017, 96].
Як ми вже з’ясували, традицію визначення “слів року”
започаткували в Німеччині вже досить давно. Згодом естафету підхопили
й інші, зокрема європейські, країни. В Україні “слово року” почали
визначати з 2013 року за версією онлайн-словника неологізмів та сленгу
сучасної української мови “Мислово”.
Які ж критерії та способи визначення “слова року” в різних
країнах?
“Слово року” обирають двома способами (що схоже на популярні
телевізійні талант-шоу): це вибір журі та суспільне опитування. Часто
названі підходи комбінують: так, протягом року користувачі соцмереж
надсилають свої варіанти, а наприкінці року авторитетна експертна комісія
___________________________
Актуальні проблеми мовознавства [Актуальные проблемы языкознания]
© Богомолець-Бараш О. М. [Богомолец-Бараш А. Н.], bohomolets.barash@gmail.com
“Слова року” в українській літературній мові XXI століття як репрезентанти змін у мовній картині
світу українців [“Слова года” в украинском литературном языке ХХІ века как репрезентанты
изменений в языковой картине мира украинцев] (Українською / На укр. яз.)

39

ISSN 2411-1562
STUDIA LINGUISTICA, 2019. – Vol. 14 : 32-49

обирає серед них найголовніше.
У деяких країнах, окрім звання власне “слова року”, є й інші
номінації, зокрема “антислово року”, “фраза року”, “неологізм року”,
“найоригінальніше слово року” тощо.
“Словом року” може стати як власне певне слово, так і фраза /
вислів / мем. Це може бути як іменник, так і інша частина мови (займенник
they, сполучник because … , афікс -ізм), навіть смайлик.
В Україні головними критеріями визначення “слова року” є його
популярність та соціальна значущість.
На основі результатів конкурсу в різних країнах ми виокремили такі
мікротеми:
– екологія довкілля (microplástico (‘дуже маленькі шматочки
пластику, які забруднюють довкілля’); single-use (‘одноразовий’ –
про пластикові відходи); toxic (‘токсичний’ – у широкому
контексті); бджола (у зв’язку з випадками масової загибелі бджіл
та відзначенням Усесвітнього дня бджіл);
– спільні сьогочасні тенденції й питання (гендер, фемінізм,
популізм, корупція, постправда (політика постправди);
– загальні поняття та цінності (наука, культура, справедливість);
– явища, що ширяться різними країнами (біженці – “слово року”
в Польщі, Німеччині, Іспанії, Росії, Данії та інших країнах);
– знакові локальні події (Євромайдан, брекзит, реновація,
Чемпіонат Європи, безвіз, томос);
– модні слова-тренди (твітер, хештег, селфі, вейп).
Подаємо зіставну таблицю “слів року” в різних вибраних країнах.
Додаток. “Слова року”. 1-й блок країн
Рік

Україна
(Онлайнсловник
“Мислово”)
2013 Євромайдан
2014 Кіборги

Білорусь
(Радіо
свобода)
вышыванка,
вышымайка),
(вышыватнік)

Польща
Чехія
Словенія
(Варшавський (газета
університет)
“Lidové
noviny”)
gender
kilometrówka
sankce
(серед
санкції
претендентів (на (проти
7 місці) –
Росії у
сепаратисти
зв’язку з

Росія
(блог
“Сноб”)
госдура
#крымнаш
(#КрымНаш,
#Крымнаш)

___________________________
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2015 блокада

набэлістка

2016 корупція
2017 безвіз

беларусафоб
дармаед

2018 томос

БНР
(Білоруська
народна
республіка)

(separatyści) у
Криму

анексією
Криму)

uchodźca
(біженець)
суд
резидент

-

konstytucja
(конституія)

-

-

беженцы

-

біженець Брексит
Чемпіонат реновация
Європи
(евфемістичний термін
для знесення
старих
блоків
(“хрущовок"),
що
спричинило
масштабні
протести).
бджола
Новичок
(Всесвітній
день
бджоли
2018)

2-й блок країн
Рік

Іспанія
(la Fundéu
BBVA)

2013 Escrache
(маніфестації)

2014 Selfi (Селфі)

2015 Refugiado
(біженець)

Великобританія Великобританія США
(Collins English та США
(MerriamDictionary)
(Oxford)
Webster
Dictionary).
Geek (ґік –
selfie (селфі)
science (наука)
людина
захоплена,
сучасними
технологіями)
to photobomb
to vape (‘палити culture
(випадково чи
електронну
(культура)
зумисно
цигарку’)
потрапити в кадр
без відома того,
хто фотографує)
Binge-watch
(шанувальник
серіалів)

😂 (Face With
Tears of Joy)

-ism
(Socialism,
Fascism,

Данія

Undskyld
(перепрошую)

MobilePay
(мобільний
додаток для
переказу
грошей між
приватними
особами)
Flygtningestrø
mme (потоки
біженців)
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2016 Populismo
(популізм)

Brexit (брекзит)

2017 Aporofobia
(страх,
зневага
бідноти)

fake news (хибні
новини)

2018 microplástico single-use
(‘дуже
(одноразовий)
маленькі
шматочки
пластику, що
забруднюють
довкілля’)

Racism,
Feminism…)
(суфікс “-ізм”)
post-truth
Surreal
(постправда)
(сюрреалістич
ний)
youthquake (букв. Feminism
‘молодіжний
(фемінізм)
землетрус’ –
‘значні
культурні,
політичні,
соціальні зміни
спричинені
діями або
впливом
молоді’).
toxic (токсичний) Justice

danskhed
(датськість)
kvindelandshol
det (жіноча
збірна)

hvidvask
(відмивання
грошей)

Зупинімося докладно саме на українській версії “Слова року”.
Уперше обраним словом стало Євромайдан у 2013 році. Редактори
порталу Gazeta.ua відзначили цікаву етимологію слова: префікс європрийшов до нас із Заходу в часи незалежності й до недавнього часу
асоціювався в пересічного українця з якісним ремонтом, а майдан –
давнє слово арабського походження, яке означає площу [10].
Під час подій Євромайдану в мовленні українців прижилися
запозичення твітер та хештег (які раніше вже було визнано
англійськими “словами року”), натомість увесь світ дізнався про
Євромайдан, а згодом – Революцію гідності. Варто зазначити, що саме́
поняття “Євромайдан” якраз і з’явилося у вигляді хештегу в мережі
“Твіттер”.
Тоді ж в українських періодичних виданнях було зафіксовано цілу
низку оказіоналізмів, утворених за тією ж моделлю, що і Євромайдан
___________________________
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(префіксоїд євро + іменник), так званих “єврослів”: євробандерівець,
єврогаличанин,
євроґвалт,
єврокиїв,
євролюбов,
євромолодята,
європіаніно, ЄвроСіч, євротітушка, єврощастя, євромрії тощо
[Богомолець-Бараш 2019].
У 2014 році “словом року” стали кіборги (захисники Донецького
аеропорту. У цьому значенні термін увів в узус проросійський бойовик).
Знаковими для того року назвали також слова волонтер, доброволець,
анексія, війна, АТО та ватники [15].
У 2015 році найбільш актуальним словом була блокада
(громадська, торгова, енергетична блокада анексованого Криму з боку
України). Серед інших слів, що викликали суспільний резонанс, були
корупція, переселенці та безвізовий режим [8].
А в 2016 році слово корупція посіло провідне місце, підсумовуючи
суспільну дискусію року. Також “словами-відкриттями року” стали
офшор та е-декларація [13].
Серед інших важливих слів “Мислово” виокремило банкопад
(‘масова ліквідація Національним банком проблемних банків’), безвіз
(‘скорочення від словосполучення безвізовий режим’), брекзит (‘вихід
Великої Британії з ЄС’), зрада/перемога (‘лексична пара, яку
використовують користувачі соцмереж для оцінки політичних подій’).
Того року “Мислово” вперше визначило “антислово року” (‘слово
чи вираз, які отримали широкий суспільний резонанс та є
дискримінаційними чи нелюдяними’). Ним стала фраза міністра
культури України Євгена Нищука “немає там ніякої генетики”, вжита
щодо мешканців сходу та півдня України [13].
У 2017 році в центрі інформаційного поля перебувало слово безвіз.
Редактори словника “Мислово” дали таку лінгвістичну оцінку цій
лексемі: “Цікавою є також і будова цього слова. Таке органічне
поєднання українського прийменника зі словом французького
походження в нову лексичну одиницю говорить про хорошу здатність
української мови засвоювати та перетворювати під свої потреби
іншомовні слова” [11].
Інші претенденти на звання “Слово року-2017” здебільшого також
мали політичне забарвлення: безкарність (як одна з ключових
___________________________
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політичних проблем, що руйнують країну зсередини); агент Кремля
(кліше, яке чинна влада без розбору навішує на своїх опонентів),
заручники (як інструмент, що активно використовує Росія в гібридній
війні проти України), євробляхи (‘нерозмитнені автівки на єврономерах,
що заполонили країну’), а також біткоїн (‘найвідоміша криптовалюта,
що цілий рік дивувала світ своїми стрибками’) та спінер (маленька
іграшка для крутіння руками, що набула надзвичайного поширення в
усьому світі, передусім – серед підлітків) [11].
У 2018 році “словом року” стало грецьке слово, що донедавна
було відоме лише вузькому колу посвячених у релігійну термінологію
людей, – томос. Обране слово засвідчило утворення в Україні
автокефальної помісної церкви та подальший відхід від ідеологічного
впливу Москви [12].
Серед претендентів на звання “Слово року-2018” були зафіксовані:
євробляхи, безкарність (уже були номіновані в 2017 році), агресія (у
зв’язку з виявом агресії Росії в Керченській протоці), воєнний стан
(запровадження воєнного стану в окремих областях країни спричинило
потужний резонанс у суспільстві), новічок (як лексичний репрезентант
політики Кремля, вживаний у численних світових медіа; російське
“Слово року-2018”).
Отже, на основі результатів конкурсу за останні 6 років можна
стверджувати, що “слова року” в Україні відображають актуальні для
українців події та явища. За коротким списком претендентів на звання
“слово року” та власне словами-лауреатами можна спостерігати динаміку
певних суспільних процесів і тенденцій. Так, у 2015 серед претендентів
на перемогу було слово корупція. А вже на наступний рік (очевидно, з
посиленням явища корупції) це слово актуалізувалося настільки, що
стало “Словом року-2016”. Така сама ситуація і з безвізом. Спершу його
довгий час обговорювали, а запровадили лише наступного року. Тоді ж
безвіз і став “Словом року-2017”. Інший приклад: усім відомі євробляхи
вже два роки номінують на звання “Слово року”, оскільки вони є
предметом жвавого обговорення українців.
Проте українців турбують не лише власні питання. У короткий
список кандидатів на перемогу в конкурсі у 2016 році потрапив брекзит
___________________________
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(‘вихід Великої Британії з ЄС’), а у 2018 – новічок (‘кодове позначання
сімейства отруйних речовин’).
Що ж є спільне, а що відмінне між “словами року” в Україні та
інших країнах?
За нашими спостереженнями, найближчою до України виявилася
Білорусь. “Слово року” там почали обирати майже одночасно з Україною
за ініціативи незалежного ресурсу “Радыё Свабода”. На основі аналізу
результатів конкурсу можна провести цікаві паралелі з нашими реаліями.
Насамперед, це обране в 2014 першим білоруським “словом року”
запозичення з української вишиванка (та похідні від неї – неологізм
вишимайка (майка, стилізована під вишиванку) та вишиватник (особа,
яка позиціонує себе як патріот, а насправді має проросійські погляди) [9].
По-друге, це набэлістка – фемінітив-новотвір на позначення
жінки, яка здобула Нобелівську премію. У 2015 цю престижну нагороду
присудили білоруській письменниці Світлані Алексієвич.
Як бачимо, тенденції до утворення фемінітивів (які нині
поширюються на наших теренах) активізувалися в Білорусі ще чотири
роки тому завдяки екстралінгвальним чинникам.
Ми окреслили деякі спільні риси в мовній картині світу українців і
білорусів. Пропонуємо переконатися, наскільки разючими можуть бути
відмінності.
Для цього звернімося до російської версії “Слова року”. До складу
експертної ради цього конкурсу входять авторитетні лінгвісти,
письменники, журналісти, літературознавці, філософи, педагоги,
культурологи на чолі з М. Епштейном (автором блогу “Сноб”, у якому
експерт оприлюднює результати конкурсу).
У 2013 році російським “словом року” ледь не став євромайдан,
посівши друге місце. Однак у номінації неологізми євромайдан упевнено
здобув першість, супроводжуваний тітушками на другому місці.
2014 рік приніс сумнозвісні для нашої країни події – анексію
Криму. Весь цивілізований світ категорично не визнав її законною
(зокрема, в цьому контексті в Польщі серед номінантів на звання “слово
року” були названі сепаратисти). В Україні “Словом року-2015” стала
блокада (економічна блокада Криму з боку України). У Росії ж
___________________________
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тріумфально пролунало нове одностайно обране “слово року” –
Крымнаш. Ось що пише з цього приводу колумністка К. Туркова (пер. з
рос.): “Крымнаш нині – це дещо більше, ніж чиясь радість із приводу
віднайдення Криму. Крымнаш не локальний, він не обмежується
географічним пунктом. Та й узагалі не про географію йдеться. Це явище,
філософія держави, яку підтримує влада, ура-патріотичний концепт.
Тепер не Крымнаш усередині Росії – це Росія всередині нього. Саме тому
Крымнаш – абсолютний, безумовний лідер – слово, що відображає
реальність, знак, під яким минув рік” [Туркова 2014]. Саме такою
викривленою та спотвореною і постає реальність у сприйнятті
прибічників цієї “філософії держави”.
Варто зазначити, що на російському конкурсі є номінація
“Антимова”, куди потрапляють вочевидь брехливі та / або
пропагандистські чи агресивні слова. Саме до цієї категорії, за
адекватної оцінки, і варто було б віднести крымнаш. Однак зрозуміло,
що це рішення Експертної ради було відверто політично вмотивованим.
З іншого боку, дослідники вказують на те, що понад 90 %
використання цього мема є іронічним, більш того – написання
крымнаш разом як одного слова найчастіше вживається саме в
негативному сенсі [Іссерс 2015, 27].
Росія не залишилася осторонь і в іншому випадку. Так, у
номінацію “неологізм року” потрапив сатиричний новотвір –
кличкомырдинки (див. черномырдинки) – ‘афористичні висловлювання
мера Києва В. Кличка’. У цьому випадку йдеться про ігрове
переосмислення вже наявної лексичної новації на позначення афоризмів
у мовленні відомої мовної особистості – В. Черномирдіна
(черномырдинки), її діалогічність з українськими реаліями.
Висновки та перспективи подальших розвідок.
На основі аналізу результатів конкурсу “Слово року” можна
стверджувати, що українська літературна мова
XXI століття
поповнюється новими лексемами, які поступово входять до вжитку
українців, стаючи частиною їхньої мовної картини світу. Ці слова
можуть бути частково або повністю запозиченими з інших мов, однак, як
засвідчує практика, органічно вливаються в український узус.
___________________________
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Проведений зіставний аналіз результатів українського конкурсу з
аналогічним білоруським і російським конкурсами виявив як спільні
риси, так і посутні відмінності у представників досліджуваних
лінгвокультур. Однак очевидною є політична маркованість розглянутих
слів. Не в останню чергу це зумовлено посиленням маніпулятивної
функції мови в контексті нинішньої інформаційної війни.
Яка ж подальша доля “слів року” загалом? Очевидно, що з часом
вони втрачають свою актуальність, а також інші ціннісні характеристики:
сучасність, універсальність, масовість. Можна сказати, послуговуючись
одним із новомодних запозичень, такі слова втрачають хайп (тобто
неймовірну комунікативну й соціальну активність).
Звичайно, все залежить від реалій певної країни. Якщо певне
“модне” слово може як увійти у тренд, так і вийти з нього, то інша річ –
серйозні явища й події, які залишають по собі вагомий слід. Зокрема,
йдеться про вербалізацію реалій нашої країни впродовж останніх років.
Такі “ключові слова теперішнього моменту” вже стають “ключовими
словами сучасності”, а в перспективі – мають усі передумови стати
“ключовими” для цілої епохи.
Перспективи дослідження вбачаємо, з одного боку, в
комплексному лінгвістичному аналізі нових “слів року”, які Україна та
світ уже незабаром мають визначити. З іншого боку, розглядані явища
важливі для поглибленого вивчення концепту ЄВРОПА в мовній картині
світу українців.
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ЕВОЛЮЦІЯ НЕПРЯМОГО СПОСОБУ В НІДЕРЛАНДСЬКІЙ МОВІ
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Стаття пов’язана з проблемою висвітлення еволюційних змін у дієслівній
системі нідерландської мови, а саме трансформаційним перетворенням такої
складної граматичної категорії, як непрямий (умовний) спосіб. Аналіз
морфологічних змін простежується на основі автентичних текстів, починаючи з
дуже обмеженого матеріалу ранньосередньонідерландського періоду, і закінчуючи
численними прикладами сучасного нідерландського періоду. Трансформація
морфологічної структури нідерландського умовного способу спрямована у бік
зростання ступеня аналітичних структур, одночасно спостерігається спрощення
і поступове зникнення синтетичних, флективних форм. Враховуючи той факт, що
непрямий спосіб найяскравіше репрезентується саме на синтаксичному рівні,
звертається увага на діахронічні зміни форм непрямого способу не лише у простих
реченнях, а й у розгалужених складнопідрядних утвореннях. Для чіткого
виокремлення конструкцій непрямого способу, а також з метою розмежування
схожих конструкцій, варіанти непрямого способу розглядаються у сукупності з
варіантами дійсного способу, що дозволяє здійснювати аналіз у межах дихотомії
індикатива і непрямого способу. Значну увагу приділено опису перифрастичних
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конструкцій, які утворилися на основі сполучення претерито-презентних дієслів з
інфінітивом у результаті граматикалізації двокомпонентного дієслівного
словосполучення.
Ключові слова: непрямий спосіб, умовний спосіб, дійсний спосіб,
претерито-презентне діеслово, аналітична форма, синтетична форма.
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The article is connected with evolution investigation of the grammatical category
which is recognized as the Oblique Mood in the Dutch language. The evolution of that
grammatical phenomenon is reconstructed involving authentic texts of different periods,
starting with very restricted material of early middle Dutch period and finishing with
numerous and different texts of modern Dutch period. The transformation of
morphological structure of the Dutch Oblique Mood moves into the direction of growing
analytical structures with the parallel degradation of synthetical forms with traditional
flexion markers. Taking into consideration the fact that the Oblique Mood is very well
reflected on the syntactical (sentence) level, the attention is focused not only on the
simple sentences but on the developed system of subordinate clauses. All the steps of
transformation are reflected in the stages of diachronical analysis too. For the better
definite differentiation of the Oblique Mood Construction and finding differences in the
constructions, all the variants of the Oblique Mood are compared with the variants of the
Indicative Mood. It helps to provide the comparison in the dichotomy of the Indicative –
___________________________
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Oblique Moods. The special attention is given to the description of periphrastic
constructions which were formed combining preterite-present verbs with infinitives I, II
and further grammaticalisation of two-component verb combination. The ruining of the
synthetical paradigm was caused by the reduction of corresponding suffix reflection.
There was the attempt to restore the synthetical forms in translation of the Bible from
Latin and Greek into Dutch, it was the marker of the literature language but not the
colloquial one. The influence of the French and German languages was definite but
sporadical. The analytical forms were created in the conditional clauses and were
recognized as the Conditional Mood I, II. This type of mood had some meaning of
supposition forming the corresponding subgroup of the Suppositional Mood. If the
preterite-present verb zullen was a productive form but willen was not involved into the
Oblique Mood analytical form creation, remaining outside of that grammatical category.
There is some resemblance between the Dutch and English Oblique Mood, in particular
the structure of analytical forms.
Key words: the Oblique Mood, the Conditional Mood, the Indicative Mood,
preterite-present verb, analytical form, synthetical form.
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Статья посвящена проблеме эволюционных изменений в глагольной
системе нидерландского языка, а именно трансформационным преобразованиям
такой сложной грамматической категории, как косвенное наклонение. Анализ
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морфологических изменений прослеживается на основе аутентичных текстов,
начиная с очень ограниченного материала раннего средне-нидерландского периода
и заканчивая многочисленными примерами современного нидерландского периода.
Трансформация морфологической структуры нидерландского сослагательного
наклонения направлена в сторону увеличения степени аналитичности структур,
одновременно
наблюдается
упрощение
и
постепенное
исчезновение
синтетических, флективных форм. Учитывая тот факт, что непрямой способ
ярче репрезентируется именно на синтаксическом уровне, внимание уделено
диахроническим изменениям форм косвенного наклонения не только в простых
предложениях, но и в разветвленных сложноподчиненных структурах. Для
четкого выделения конструкций непрямого способа, а также с целью
разграничения схожих конструкций, варианты косвенного наклонения
рассматриваются в совокупности с вариантами индикатива настоящего
времени, позволяющего осуществлять анализ в рамках дихотомии индикатива и
косвенного
наклонения.
Значительное
внимание
уделено
описанию
перифрастических конструкций, образовавшихся на основе сочетания претеритопрезентных глаголов с инфинитивом в результате грамматикализации
двухкомпонентного глагольного словосочетания.
Ключевые слова: косвенное наклонение, сослагательное наклонение,
активный залог, претерито-презентные глаголы, аналитическая форма,
синтетическая форма.

Постановка проблеми та їі зв’язки із важливими науковими та
практичними завданнями. Форми умовного способу (кон’юнктива) в
сучасній нідерландській мові практично повністю зникли. Вони широко
замінюються або відповідними формами дійсного способу, або
конструкціями з модальними дієсловами, а в умовному значенні формами кондиціоналіса (умовного способу).
Збереглися лише ізольовані (часто застиглі) форми непрямого
способу теперішнього часу, що мають значення побажання, припущення,
спонукання до дії або опосередкованого наказу, а також, дуже рідко,
форми простого минулого часу, наприклад: Het ga u goed! (Усього
найкращого!); De duivel hale je! (Нехай тебе нечистий візьме!); Moge dit
jaar u veel geluk brengen! (Нехай цей рік принесе Вам багато щастя!); Er
kome van wat wil (що буде, те і буде); Hoe het ook zij (Як би то не було);
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Hoezeer wenste ik dat hij kwame! (Як би я хотів тоді, щоб він прийшов!);
Als het ware (Наче це було) [Geesten, 327-329 b].
Кон’юнктив теперішнього часу зустрічається також у сполученні з
неозначеним займенником men в науковій літературі, інструкціях,
приписах: Men neme natriumcarbonaat (Візьмемо (візьміть) натрія
карбонат); Gelieve mij te zenden (Будьте ласкаві надіслати мені). У
цільовому значенні кон’юнктив теперішнього часу зустрічаєтсья також у
письмовій формі літературної мові у підрядних реченнях мети із
сполучником opdat (для того, щоб) [Overdiep, b. 171]. Форми кон’юнктиву
простого минулого часу і попереднього минулого практично повністю
зникли в нідерландській мові і замість них використовуються відповідні
форми минулого часу дійсного способу. Це сталося через те, що
кон’юнктивні форми втратили кінцевий голосний –е і співпали з формами
дійсного способу після редукції кінцевого голосного [Schönfeld, b. 149150]. У простих (переважно кличних) реченнях ці форми індикатива
виражають значення побажання, що стосується при вживанні простого
минулого часу до теперішнього або майбутнього часу (у цьому випадку
бажання нездійсненне або малоймовірне) або при вживанні
давньоминулого часу, спрямованого у минулий і тому нездійсненного.
Дієслово або дієвідмінювана частина виносяться на першу позицію,
оскільки сполучник часто пропускається: Was hij maar gezond! (Якби він
лише був здоровий!); Kwam zij vandaag maar bij mij! (Якби вона лише
прийшла до мене сьогодні!) Was zij gisteren maar bij mij gekomen! (Якби
вона лише прийшла до мене вчора!). Ці речення можуть розпочинатися
сполучником als, наприклад: Als hij nu maar kwam! (Якби він тільки но
прийшов!).
Форми простого минулого часу і позаминулого вживаються також в
нереальних умовних реченнях (як у головному, так і, особливо, у
підрядному), де простий минулий час також належить теперішньому або
майбутньому, а позаминулий – минулому (тут особливо чітко виявляється
значення нереальної умови), наприклад: Als ik nu daar was, deed ik het
(Якби я зараз був там, я б це зробив); Als ik gisteren daar geweest was, had
ik het gedaan (Якби я вчора був там, я б це зробив). Але в головних
реченнях ці форми заміщуються синонімічними формами умовного
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способу (кондиціоналіса) I і II, якому властивий додатковий модальний
відтінок припущення, невпевненості, сумніву, що пов’язаний із значенням
майбутнього часу [Weljnen (1971), b. 287].
Кондиціоналіс I особливо поширений в умовних реченнях і
утворюється шляхом поєднання форм zou – zouden (минулого часу
кон’юнктива допоміжного дієслова zullen, що формально збігається з
минулим часом дійсного способу цього дієслова / з інфінітивом I діеслова,
що дієвідмінюється, наприклад: Ik zou het doen, als ik daar was (Я би це
зробив, якби я був там). Співвідноситься з теперішнім або майбутнім
часом. Кондиціоналіс I (у головному реченні) узгоджується з простим
минулим часом дійсного способу в підрядному реченні. Кондиціоналіс II
утворюється шляхом поеднання форм zou – zouden з інфінітивом II
дієслова, що дієвідмінюється, і також вживається в умовних реченнях,
наприклад: Ik zou het gedaan hebben, als ik daar geweest was (Я би це
зробив, якби я був там тоді). Пов’язане з минулим часом. Кондиціоналіс
II (у головному реченні) узгоджується з позаминулим часом дійсного
способу в підрядному реченні [Overdiep, b. 181].
Лексичними засобами заміни кон’юнктиву є також претеритопрезентні дієслова: kunnen, mogen, moeten, willen. Особливо вживані у
цьому відношенні дієслова mogen (переважно, у формі теперішнього часу
moge) і willen (як правило, у формі кон’юнктива минулого часу (wou),
наприклад: Moge hij komen! (Нехай він прийде!) Ik wou, dat hij insliep
(Мені хотілося заснути); або Ik wou graag weten of hij ziek is (Мені б
(дуже) хотілося дізнатися, чи він хворий). В останньому прикладі
бажання належить до теперішнього часу [Overdiep, b. 214]. Наведені
приклади свідчать, що система нідерландського непрямого способу
перебуває на нестабільному етапі, що характеризується переходом від
синтетичних до аналітичних форм.
Постановка завдання (цілі статті). Основним завданням цієї статті
є висвітлення процесів аналітизації, які лежали у підґрунті формування
сучасних форм умовного способу нідерландської мови. Актуальність
дослідження полягає у тому, що процеси аналітизації сучасних
морфологічних структур нідерландської мови здійснювалися на підставі
граматикалізації, яка була реалізована за рахунок десемантизації окремих
___________________________
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складників майбутніх аналітичних формантів. Наукова новизна розвідки
полягає в тому, що дотепер не існує достатньо чітких поглядів на процеси
формування непрямого способу в нідерландській мові. Хоча і визнається,
що непрямий спосіб розмежовується на синтетичні та аналітичні
форманти, шляхи їхнього утворення не отримали достатнього висвітлення.
Об’єктом дослідження є джерела, які охоплюють розвиток нідерландської
мови, починаючи з VIII ст. і закінчуючи теперішнім часом. Предметом
дослідження є морфологічні утворення як флективної природи, так і
аналітичного походження, які слугували носіями граматичної категорії
непрямого способу. Аналіз останніх досліджень і публікацій буде
проведено у канві викладу основного матеріалу, оскільки
розпорошеність і безсистемність існуючих досліджень у цій сфері не
дозволяє виокремити їх в автономний підрозділ. Доречнішим виглядає
аналіз і критичне осмислення наявних досліджень паралельно з викладом
основного матеріалу, що й здійснено у цій публікації.
Виклад основного матеріалу. Розвиток нідерландського непрямого
способу характеризується двома взаємопов’язаними процесами:
руйнуванням первісного (синтетичного) непрямого способу і
формуванням описових, перифрастичних (аналітичних) засобів для
репрезентації
семантики
непрямого
способу.
Для
розвитку
нідерландського дієслова характерна радикальна перебудова категорії
способу, що має паралелі розвитку в інших германських мовах.
Найпомітнішими змінами є відмирання первинних синтетичних форм
непрямого спобобу, що переважно пов’язано з редукцією (синкопою і
апокопою) рефлексів відповідного суфікса. Через це формальне
протиставлення непрямого способа дійсному в середньонідерландській
період дуже нечітке. Якщо в мові «Вактендонських псалмів»
спостерігаються чітко марковані форми непрямого способу, наприклад, 1 і
3 особи однини презенса bede (нехай помолиться), singe (нехай співає),
quetle (нехай скаже), like (да буду живий), 1 і 3 особа однини претерита
gisagi (побачив би); 3 особа множини презенса uuerthin (нехай стануть),
то у середньонідерландському періоді марковані лише 3 особа однини
презенса (порівняйте індикатив hi woent, neemt і кондиціоналіс hi woene,
neme), а також 1 і 3 особи однини сильного претерита (порівняйте
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інтикатив iс, hi nam і кондиціоналіс ic, hi name), тоді як в усіх інших
формах способи не диференціюються. Мала місце постійна відсутність
диференціації в слабкому претериті, який був найвіддаленішим від
первісного стану і найпродуктивнішим в аспекті охоплення лексики
мікропарадигмою.
Але непрямий спосіб все ще широко використовується у
середньонідерландський період. У незалежному реченні презенс
репрезентує різні відтінки імперативного значення. Наприклад,
Vermaledijt so wese Cham! Danс hebbe God!; Men slaese do ot!; Gelove die
wille! (цитується за: [Stoett, b. 209-210]); Cont zij allen want wij anzien den
last ende den commer van der vors, stad. Для претеритальних форм
типовим є значення ірреаліса. Наприклад: had ic gheweten ...; waer ic
comen ... Переважно воно передбачає наявність ірреального умовного
періода, який функціонує у середньонідерландській мові у більш-менш
експліцитній формі. Наприклад, Ende sloghe een dorpman met handen enen
riddere, hi hadde die hant verloren; ... zo wie zijn leder niet en hadde, die
wairs up IIIIsp. Hollans; Mi ware liever vele, Dat men u hinghe bider kelen
... (Car. Eleg); Item, soewat gasthuysmeester in eenich gasthuys rybaude
herberchde, hij waers van elke rybaude of vijf ponde payments ... Hadde men
hem ooc niet wel saen Thulpen ghecomen ... Te pande hadd ire ghelaten
thovet (Wal.)
Широковживаний непрямий спосіб у різних типах підрядних
речень: декларативних, що залежать від дієслів і прикметників зі
значенням бажання, наказу, поради, дозволу, прагнення, остраху,
перешкоди, а також від заперечних головних речень; підрядних мети,
наслідків ірреального порівняння. Наприклад: ic hebbe liever dat men mi
prise dan ic u sloeghe met scampe; en es geen diet bevinde (цитується за:
[Stoet, b. 233; Weijnen (1971), b. 92-94]) ende vraghede watten ware ... (Car.
Eleg.) ; “Here”, seit hi, “nu hoert na mi. Ic wane, dat dit die beste raet si...”
(Fl. Bl.); Ic wille, hi hinghe an eenen boem ... (Rein. A.); ... soe willic dattu.
My sijs ...; Die selen om broot moegen gaen drie dage ende niet meer, of het
en ware dat ... zij een teken hadden van den heere ende van der stad ...; Hets
wel recht in alder tijt, Wie vore marien beelde lijt. Dat hi zijn oghen
derwaert sla Ende segge “ave”, eer hi ga ... (Be.). При цьому, через
___________________________
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редукцію показників непрямого способу, форми його у багатьох випадках
можуть бути ідентифіковані лише на підставі порядку слів або лексичних
засобів. Порівняйте: Al haddic gheweest een stinckende hond (Lansl.); Hi
woude trecken sijn sweert, Haddet die vrouwe niet gheweert ... (Car. Eleg.);
Hi dinct mi mesdoen in dien, Wilde hi der waerheit ghien, Dat hi daer toe
taelde; Waren die manne alsoe behoet, Dat si oghen, sin ende moet Wel
consten besniden, So ware vrouwen minnen spoet (Wap. Hart). Як видно із
прикладів, в умовному періоді диференціація омонімічних індикативу
форм умовного способу в одній з його частин полегшується наявністю
експліцитної форми непрямого способу в іншій частині. В цьому аспекті
особливо показовим є приклад, де через редукцію непрямий спосіб
маркований лише внутрішньою флексією: heets so sterc ende so grppt, het
waer scade, sloech ict doot (Car. Eleg.).
У підрядних реченнях, де синтаксичні і (або) лексичні засоби чітко
репрезентують специфічне значення непрямого способу, замість нього
вживається індикатив. Наприклад: Hij waent dat hi es mijn broeder (ESm.);
Aldus wie can gheweeten, oft waer es (Scr.); Dat men lettel ghetrouwe kint
Vrouwen, claghic niet een twint ... (Wap. Mart.) Ф.А. Стутт зазначав, що
подібне заміщення спостерігається у римі, а тому в межах одного і того ж
речення форми непрямого способу і індикативу можуть бути сусідами.
Наприклад: Dan eist recht dattem elc ontgort, ende indie covele gha vort,
end late sijn vel bliven dan; Die Vader ontboot doe hare, als, quame slapen
dare, dat soe taste ende besiet (цитується за [Stoett, b. 233]). При цьому
підрядне речення позначає факт, який вже відбувся [Weijnen (1971), b. 92],
передає значення реаліса. Але є випадки заміщення непрямого способу
індикативом поза римою. Наприклад, ... ende siede hem hastelike Algader,
hoet met haer stoet ende ware (Ferg.), де у підрядному реченні друге
дієслово (ware) має явні показнки непрямого спообу, тоді як перше (stoet)
має подвійну інтерпретацію і може розглядатися і як форма індикатива, і
як форма умовного способу з апокопою –е. Ритмічні та семантичні
чинники звуження сфери вживання непрямого способу поєднувалися з
процесами редукції і розвитку лексико-синтаксичних засобів позначення
залежного характеру речення. Скоже на те, що саме у подібних контекстах
з можливістю подвійного тлумачення форми і відбувалося у першу чергу
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відмирання тієї серії значень умовного способу, які отримали назву
«суб’юнктив»/«коментатив».
Непрямий спосіб репрезентований і у наступні періоди розвитку
нідерландської мови, доволі часто трапляючись у незалежному реченні аж
до XVII ст., де претерит має ірреально-оптативне або гіпотетичне
значення. Наприклад, у Бредеро: Ick waer veel liever doot (цитуеться за
[Weijnen (1971), b. 91]; у Вондела: Het waer onmoglijck dat hy dit horen
konde (Vond. Gy.); ’t waer tyd en meer dan tyd, dat ghy u kont beraede (Vond.
Gy). Для форми презенса характерно реальнооптативне значення.
Порівняйте у Бредеро: Den Hoochste spaar myn Oom de Keyser lang
ghesondt (цитується за [Weijnen (1971), b. 91]; у Вондела: ‘t Zy veer dat
Diedrick nu ‘s Katuizers vyand werde; Dat werde nimmer waer, O Goddelijck
geslaght (Vond. Gy.). Найчиткіше воно виявляється у приписах типу De
stijl zij snedigh(Vond. Aenl.). При адресації припису якійсь особі
вживається безособове речення із займенником men, дієслівна форма у
цьому випадку немає показника. Наприклад, у Вондела: Men breng hem
heir voor my; Men roep hen voor den dagh (Vond. Gy); Men leg hem in de
Ben (цитується за [Vooys, b. 156]. Історично в цьому випадку наявна
апокопа –е, хоча з суто синхронічної точки зору сполучення типу men
bring можа інтерпретувати як специфічні аналітичні утворення для
репрезентації оптативно-імперативного значення. У цьому відношенні
мова XVII ст. віддзеркалює послідовніше руйнування непрямого способу,
ніж сучасна літературна норма, де у сполученні з men рекомендовано
вживати форми із закінченням –е. Наприклад, Men neme een snufje zout
[Tacx, b. 66-67].
Форми непрямого способу зустрічаються також в різних типах
підрядних речень: в додаткових, що залежать від дієслів говоріння,
мислення, побоювання; в умовних допустових реченнях [Helten, b. 29-42;
Veel, b. 115]. Наприклад, XVI ст.: Wist ick diet mijn dee, ick hulp hem
verscoeren (Cooren); Troost my: als war ick siec noch zo cranck Van
liefden...(Co); у Вондела: Op op, bergh Gozewijn, voor al mijn eenigh pand,
Klaeris, mijn zoete zorg, aller, d’ abdije brand, of eenigh boo swicht haer
mishandel en misbruicke, Na zijn vervloekten lust, en zy haer oogen luicke;
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’t Is wij sheid datmen zich zomwijl te buiten ga, En zijn gewoonte staeck, en
stel ’t gevaer voor oogen; Uw vyand, wie ’t oock zy ... (Vond. Gy).
Своєрідна спроба реставрації морфологічних засобів непрямого
способу була зроблена при перекладі Біблії, де використана наступна
система показників [Heinsius, b. 72-75]:

1 особа 3 особа
однини однини

2 особа
1 особа
3 особа
однини;
множини множини
множини

презенс

-е

-e

-et

-en

-en

сильний
претерит

-е

-e

-t

-en

-en

-е

-e

-et

-en

-en

слабкий
претерит

Послідовне протиставлення форм індикатива й умовного способу
реалізоване лише в 3 особі однини презенса і 1 і 2 особах однини сильного
претерита. Для форми другої особи в мові перекладу Біблії характерна
синкопа –е, хоча і вона трапляється не так часто, як в індикативі. Усе це
підтверджує думку А.А. Вейнена, який вважав, що у XVII ст. вживання
непрямого способу у підрядному реченні було нетиповим у
повсякденному мовленні, але було специфічним маркером літературної
мови [Weijnen (1956), b. 80], де його форми, у свою чергу, часто
замінялися формами індикатива [Weijnen (1971), b. 96]. У то й же час
літературна мова користувалася вже належним авторитетом, через що
форми непрямого способу потрапили до мови фарсів, автори яких
намагалися послідовно відобразити особливості народної мови [Vooys, b.
156]. Стилістичні відмінності в продуктивності форм умовного способу
зберігаються і у XVIII ст., хоча у цей період непрямий спосіб не такий
частотний, як у XVII ст.
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Для усної форми сучасної літературної мови вживання непрямого
способу є нетиповим. Традиційно кажуть про його залишкове вживання
при висловлюванні сумніву, побажання, заборони. Наприклад: Hoe durve
ik ooit weestaan?; Zoo zij het; Niemand ete eenighe vrucht meer van U in
der eeuwigheid; Ik zal haar bidden dat zij U behoede; Moge de fest dag nog
menigmaal aanbreken; Het ga zoals het ga. Hoe dat ook zij (цитується за
[Overdiep (1949), b. 349, Vooys, b. 153]). Доволі вживаними є
прескриптивні речення з men. Наприклад: Men neme, Men herinnere zich.
Але вони вже переважно ідіоматичні, як і вирази на кшталт Leve de
koningin!; Het ga U goed!; De duivel hale je!; Moge dit jaar u veel
gelukbrengen!; Als het ware! (цитується за [Weijnen (1971), b. 91]. Для
характеристики статусу непрямого способу в сучасній мові показовим є
співставлення спостережень К.Г.Н. де Войса у період між I і II світовими
війнами і констатацій, що містяться у найсучасніших граматиках. Якщо
К.Г.Н. де Войс констатує практично повну відсутність непрямого способу
в усному мовленні, але його збереження у формальнішому спілкуванні, і
пояснює це впливом мови Біблії, а також прагненням авторів (особливо
авторів газетник матеріалів) до високого стилю [Vooys, b. 153-154], то
сучасна фундаментальна граматика радикально обмежує коло значень і
контекстів, що пов’язані із вживанням непрямого способу і підкреслює
ідіоматичність та архаїчність багатьох з них [Geesten, b. 448-450]. Умовний
спосіб практично відсутній у підрядних реченнях, а у псевдопідрядних
ірреального значення заміщується формами індикатива, які посідають
ініціальну позицію. Наприклад: Kwam hij maar thuis! Had hij me maar
geschreven! (цитується за [Tacx, b. 67]). Відповідно, казати про системність
значень непрямого способу в сучасній літературній мові навряд чи
доречно; скоріше його треба розглядати як маргінальне явище морфології,
яке частково зберігає деякі риси попереднього стану.
Руйнування морфологічних засобів репрезентації непрямого
способу є типовим переважно для західної частини нідерландського
ареалу, тоді як в лімбургськіх діалектах, де претерит кон’юнктива
маркований умлаутом (на кшталт середньонідерландських hedde, were),
він зберігає значення ірреаліса [Vooys, b. 152; Weijnen (1966), b. 306;
Weijnen (1971), b. 91]. Думка К.Г.Н. де Войса про зв’язки збереження
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кон’юнктива із впливом французької і німецької мов [Vooys, b. 154]
потребує уточнення, оскільки вплив французької мови можна припустити
не лише на лімбургський, але і на брабантський діалекти. Але і тут
непрямий спосіб потрапив під процес руйнування. Щодо впливу німецької
мови, доречніше казати про лімбургський як про перехідний ландшафт, де
спостерігалася така ознака німецькик діалектів, як маркування непрямого
способу умлаутом.
Ліквідація морфологічних засобів маркування умовного способу і
пов’язана з нею заміна непрямого способу індикативом у підрядному і
часто незалежному реченні стимулювала розвиток спеціальної форми для
репрезентації значення гіпотетичності, що традиційно називають
кондиціоналісом. Джерелом кондиціоналіса в нідерландскій мові стало
сполучення інфінітиву з модальними (претерито-презентними) дієсловами,
частина з яких мали значення, які були наближені до непрямого способу.
Наприклад, середньонідерландські God die moet mi vergheven (цитується
за [Stoett, b. 210]); Ic bidde gode, dat hijt u moet lonen (Lansl.); Ic wane, ghi
wint zingen gaen (Rein. A.). Особливо продуктивними виявилися
сполучення
з
претеритом
дієслова
zullen,
які
вже
у
середньонідерландський
період
можна
вважати
аналітичними
конструкціями кондиціоналіса [Loey, b. 46].
У першу чергу сполучення типу середньонідерландського періоду
soude + інфінітив функціонують у підрядних реченнях з непрямою мовою.
Наприклад: Soe bat mi dat ic soude maken Dese auentuere van Reynaerde
(Rein. A.); Sie bat mi uter maten sere, Dat ic u vraghen soude, edel here, Of
si u nemmermeer soude moghen sien (Car. Eleg.). Поєднання у наведених
прикладах кондиціоналіса у підрядному реченні з претеритом індикатива у
головному потребує розмежування кондиціоналіса і форми майбутнього у
минулому, що не пов’язана безпосередньо зі значенням гіпотетичності.
Чіткішими випадками вживання кондиціоналіса слід вважати речення
ірреального порівняння і допустові. Наприклад: Soe hadde liever hi ware
doot, dan si den ridder soude vergheten (цитується за: [Stoett, b. 236]); Ic sal
hem sinen sadel stelen, Al soudic hanghen bider kelen (Car. Eleg.).
Найчіткіше виокремлюється кондиціоналіс в головному реченні
ірреального умовного періоду, де значення гіпотетичності віддзеркалює
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можливість ситуації, що обумовлена певною іншою подією. Наприклад:
Quame nu een valcke van hogher aert Ghevloghen opdesen boem, ende
daelde, Ende ene bloeme daer af haelde, Ende daer na nemmermeer
neghene Noch noit en haelde meer dan ene, Soudi den boem daer omme
haten. Ende te copene daer omme laten? Саме такі контексти були
максимально сприятливими для розвитку кондиціоналіса у значенні
гіпотетичності.
Важливим етапом формування (граматикалізації) кондиціоналіса
була поява форми кондиціоналіса II, що свідчить про появу часової
диференціації у рамках кондиціоналіса, як вже сталося у рамках
індикатива. Через це форми кондиціонаіса потрапили в систему дієслівних
часових протиставлень, тоді як форми непрямого способу відривалися від
неї, оскільки у презенса і претерита розвинулися різні модальні значення.
У нідерландській мові форми кондиціоналіса виявлені не пізніше
початку XIV ст. (1306 р. Гент, скарга сукнарів графському
уповноваженому) в означальному підрядному реченні гіпотетичного
змісту: ... dwelke laken ic adde ghesent een minen vrient te Antwarpen diet
ghecocht soude ebben, maer het was hem te diere... A в XVI ст.
спостерігаються вже випадки вживання кондиціоналіса II в головному
реченні ірреального умовного періода: ... en swoer / waer Andreas in zijn
handen gheweest, ten soude ten besten met hem niet hebben afghelopen
(Gst.).
У XVII ст. кондиціоналіс вже є цілком сформованою аналітичною
структурою з власною часовою мікропарадигмою. Він регулярно
вживається у незалежному і підрядному реченні для репрезентації
значення гіпотетичності. Наприклад: Waer sammelt Eg mond nu? Hy zou
my hier verwachten (Vond. Gv.); De duisternis des nachts maeckt alle ding
ook gruwelijkck; Dan schijnt het, watmen daeghs zich schaemen zou...
(Vond. Gv.); De nieumaeren der voordele weeke zal ick ook niet weigheren,
ende zoude ze gezocht hebben bij U.E. ... (Hoofd Br.); de beleggers ...
pooghden de veste te bekruipen, zy voor een ‘ wondersaadt t’ hunner gunste
zouden gereeken hebben (Hooft. Hist.); jae en schijnt niet geloovelijck te
wesen, dat alle die ander Godtvreesende Vrouwen Christum volghende, sy,
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die met besondere liefde tot hem ontsteken was, soude ’t huys ghebleven
hebben ... (Bloed. Bruyd.)
У підрядних з опосередкованим мовленням кондиціоналіс
неможливо відрізнити від форми майбутнього у минулому, що
узгоджується з претеритом у головному реченні. Наприклад: Myn moeder
leered my, dat ick geen raed zou leven Met vyanden... De hoop was, dat de
tijd allengskens slyten zou De bitterheid des volx. (Vond. Gy.). У той же час
явний кондиціоналіс може поєднуватися з формою презенса у головному
реченні, тобто поводить себе як форма з абсолютним, але не з відносним
часовим значенням.
Сполучення інфінітива з дієсловом willen виявилися в
нідерландській мові менш перспективними, ніж сполучення з zullen. Хоча
у середньонідерландській період, коли вторинні аналогові форми
претериту типу wilde, що виникли у фламандському діалекті, конкурували
з брабантським і голандським варіантами типу woude [Schönfeld, b. 178],
окреслилося їх специфічне розмежування. Як зазначає Г.С. Овердіп,
варіанти на кшталт woude при спиранні на форми типу soude
використовувалися для репрезентації значення ірреаліса [Overdiep (1946),
b. 83-84]. Таке вживання сполучень з woude спостерігається у головному
реченні ірреаліса умовного періоду. Наприклад, Hi woude trecken sijn
sweert, Haddet die vrouwe niet gheweert... (Car. Eleg.). Сполучення з wilde
у такому значенні не зустрічалися: Doen wilde Karel danen riden; Die den
coninc wilden deren (Car. Eleg).
На відміну від сполучень із soude, сполучення з woude не
розвинулися в аналітичну дієслівну форму, хоча до XVII ст. обидва
дієслова могли вживатися на позначення очікуваної події, як це
репрезентовано у мові Вондела: ... ‘t wil tijd zijn dat ick eens verhuize
(цитується за [Helten, b. 36]). Скоріш за все, це можна пов’язати із
лексичними значеннями дієслова willen, що перешкоджало чіткій
диференціації оптативного і гіпотетичного значень, необхідного для
граматикалізації кондиціоналіса. У той же час десемантизація дієслова
zullen полегшилася завдяки близькості лексичного значення до значення
гіпотетичності, на відміну від лексичного значення дієслова willen, а
також з огляду на наявність синонімічного дієслова moeten, яке перебрало
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на себе значення, що раніше репрезентувалося дієсловом zullen. У зв’язку
з цим доречно згадати про складні та суперечливі стосунки відповідних
дієслів у сучасній німецькій мові.
Сполучення wou + інфінітив були широко вживані ще у XVII cт.
Наприклад, Ick wou om hunnent will alleen, mijn leven laeten ... (Vond.
Gy.). Мали місце у цей же час випадки сполучення дієслова із залежним
додатковим реченням: Ick wou weld at zijn smart een weynich waar
verquickt. (Bred. Sp. Br.). Для сучасної нідерландської мови таке вживання
(Ik wou graag weten of hij ziek is; Ik wou dat ik insliep) кваліфікується як
залишкове вживання претерита непрямого способу дієслова willen. Це
зайвий раз демонструє, що сполучення з wou вилучені із сфери засобів
репрезентації значення гіпотетичності.
Особливу проблему становить статус одиниці wou, сполучення якої
з інфінітивом в усній формі мови репрезентують оптативне значення для
будь-якої особи і числа: Ik, jij, hij, wij, jullie, zij wou het graag weten [Tacx,
b. 58]. Якщо в цьому випадку і можна казати про формування
специфічного способу (оптатива), то необхідно визнати його
беззастережний аналітичний характер, що близький у типологічному плані
до непрямого способу української мови. Хоча, wou не має такої рухомості
в реченні, на відміну від української частки би.
Висновки та перспективи подал ьших розвідок.
Щодо питання про появу і розповсюдження аналітичних форм
кондиціоналіса, то слід визнати, що ці процеси були спричинені
зникненням формального протиставлення індикатива і непрямого способу,
а також тенденціею до перетворення чотирьохкомпонентної опозиції
способів на двокомпонентну в германських мовах. Крім того, необхідно
враховувати також високий ступінь стандартності форми кондиціоналіса у
порівнянні з формами непрямого способу, яка дозволила відновити в його
мікропарадигмі часові відмінності.
Чітко організовану мікропарадигму кондиціоналіса сучасної
нідерландської мови доречно термінологічно відрізняти від реліктових
форм умовного способу. Це набирає важливості, оскільки відмінності
кондиціоналіса і непрямого способу мають місце насамперед у сфері
семантики, де кондиціоналіс пов’язаний зі значенням гіпотетичності, яке
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не властиве непрямому способу. Тому здається некоректним позначення
кондиціоналіса як «описового непрямого способу» (omschreven conjunctief)
деякими нідерландськими граматиками (наприклад, [Tacx, b. 67];
кондиціоналіс є основним опосередкованим способом сучасної
нідерландської мови і, маючи часову парадигму, може бути пов’язаний з
центральною частиною дієслівної системи на відміну від маргінальних
форм непрямого способу.
Прослідковується певна аналогія в аспекті формування непрямого
способу нідерландської та англійської мов. Помітними є спільні тенденції
до формування аналітичних конструкцій за рахунок об’єднання претеритопрезентних (модальних) дієслів з різними формами інфінітива, які несуть
на собі не лише лексичну диференціацію, а й часову відмінність. Має
місце схоже вживання діеслів zou, zouden і should, а також wou, would,
нідерландський інфінітив I функціонально наближений до англійського
Simple Infinitive, а Інфінітив II має відповідником Perfect Infinitive.
Відмінності полягають у тому, що англійський should формує
Suppositional Mood, тоді як would переважно пов’язаний з Conditional
Mood. В обох мовах ці аналітичні конструкції формують центральне ядро
непрямого способу. Нідерландський Aanvoegende wijs або de Conjunctief
споріднений з англійським Subjunctive Mood. Ці форми є переважно
синтетичними і знаходяться на периферії дієслівної категорії непрямого
способу. Їхні зв’язки на протогерманському та західногерманському
рівнях становлять інтерес для подальших досліджень.
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УДК 811.161.2’373.2’28(091)
УКРАЇНСЬКІ ОЙКОНІМИ, МОТИВОВАНІ НАЗВАМИ РОСЛИН, ЯК
ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Максим Олегович Бондаренко (м. Київ, Україна)
bondarenko.maxim97@gmail.com
магістр
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Інститут філології
У статті розглянуто українські ойконіми, мотивовані назвами рослин, як
важливе джерело дослідження історичного розвитку української мови; виявлено
низку екстралінгвальних чинників, що мали безпосередній вплив на процеси
номінації. На матеріалі одиниць, засвідчених в «Історії міст і сіл Української
РСР» та «Адміністративно-територіальному устрої України» за 2019 рік
(сучасний перелік ойконімів України), було проаналізовано динаміку українського
ойконімікону, мотивованого назвами рослин, а також окремі явища історії
української мови, відображені в назвах населених пунктів України. Досліджувані
одиниці фіксують давні фонетичні риси: відсутність чи наявність протетичних
звуків, явище зближення голосних звуків у ненаголошеній позиції, спрощення в
групах приголосних, явище неповноголосся та ін. Промовистими є лексичні
особливості ойконімів, мотивованих назвами рослин, що яскраво відображають
специфіку мовної картини світу давніх українців. Мотивувальною основою для
творення значної частини ойконімів стали флороніми народного походження, а
також прецедентні назви рослин, що є невід’ємним складником української етнота лінгвокультури. Ойконіми, мотивовані назвами рослин, у Східному та
Південному регіонах України позначені впливом російської мови. З огляду на
неоднорідність назв населених пунктів, зумовлену широкою зональністю певних
частин України, а також територіальними особливостями рельєфу, флори та
фауни, у статті також простежено регіональну специфіку ойконімів,
мотивувальною основою яких стали флороніми. У назвах українських міст і сіл
широко представлені діалектні риси, які виступають вузькорегіональними
___________________________
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маркерами і дозволяють порівняти світоглядні особливості та специфіку
мислення давніх українців, що проживали на різних територіях України.
Ключові слова: ойконім, топонім, флоронім, історія української мови,
діалектні риси.

UKRAINIAN OIKONYMS MOTIVATED BY PLANT NAMES AS THE
SOURCE OF STUDYING HISTORY OF THE UKRAINIAN
LANGUAGE
Maksym O. Bondarenko (Kyiv, Ukraine)
bondarenko.maxim97@gmail.com
Master of Arts
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Institute of Philology
The article analyzes the Ukrainian oikonyms motivated by plant names as an
important source of studying the historical development of the Ukrainian language. It
also identifies a number of extralinguistic factors that had a direct impact on the naming
processes. The units, fixed in the «History of Cities and Villages of the Ukrainian SSR»
and «Administrative and Territorial System of Ukraine» for 2019 (current list of
Ukrainian oykonyms), give an opportunity to trace the dynamics of the Ukrainian
oykonymikon motivated by plant names and investigate certain phenomena of the history
of the Ukrainian language reflected in the names of Ukrainian settlements. The studied
units record the old phonetic features: the absence or presence of prosthetic sounds, the
phenomenon of forthcoming vowels in the unstressed position, the simplification in the
groups of consonants, the phenomenon of sound combinations rо, lо, ra, la, rе, lе and
others. In addition, the lexical features of the oikonyms motivated by plant names, which
as wide as possible reflect the specifics of the lingual model of the world of our
ancestors, are noticeable. Plant names of folk origin, as well as the precedent plant
names, which are an integral part of Ukrainian ethno- and linguoculture, were the
motivational basis for the creation of a large part of the oikonyms. The emergence of
oikonyms motivated by plant names in the Eastern and Southern regions of Ukraine is
characterized by the significant influence of the Russian language. Taking into account
the heterogeneity of the names of settlements, due to the wide zoning of certain parts of
Ukraine, as well as the territorial features of the relievo, flora and fauna, we also have
analyzed the regional specificity of oikonyms motivated by plant names. In this case
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dialect traits, which are widely represented in the names of Ukrainian cities and villages,
serve as narrow regional markers and make it possible to compare the outlook and
specific thinking of our ancestors who lived within different territories of Ukraine.
Key words: oikonym, toponym, vocabulary denominating plant names, history of
Ukrainian language, dialectal features.

УКРАИНСКИЕ ОЙКОНИМЫ, МОТИВИРОВАННЫЕ
НАЗВАНИЯМИ РАСТЕНИЙ, КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ
ИСТОРИИ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА
Бондаренко Максим Олегович (г. Киев, Украина)
bondarenko.maxim97@gmail.com
магистр
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
Институт филологии
В статье рассмотрены украинские ойконимы, мотивированные
названиями растений, как важный источник изучения исторического развития
украинского языка; выявлен ряд экстралингвистических факторов, которые
непосредственно влияли на процессы номинации. На материале единиц,
представленных в «Истории городов и сел Украинской ССР» и
«Административно-территориальном делении Украины» за 2019 год
(современный перечень ойконимов Украины), была проанализирована динамика
украинского ойконимикона, мотивированного названиями растений, а также
явления истории украинского языка, зафиксированные в названиях населенных
пунктов Украины. Исследуемые единицы отображают давние фонетические
особенности: отсутствие или наличие протетических звуков, явление сближения
гласных звуков в безударной позиции, упрощение в группах согласных, явление
неполногласия и др. Красноречивыми являются лексические особенности
ойконимов, мотивированных названиями растений, которые ярко отображают
специфику языковой картины мира древних украинцев. Мотивирующей основой
для создания большого количества ойконимов явились флоронимы народного
происхождения, а также прецедентные названия растений, которые выступают
неотъемлемой частью украинской этно- и лингвокультуры. Ойконимы,
мотивированные названиями растений, в Восточном и Южном регионах Украины
возникли под влиянием русского языка. Учитывая неоднородность названий
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населенных пунктов, обусловленную широкой зональностью отдельных частей
Украины, а также территориальными особенностями рельефа, флоры и фауны,
мы также проанализировали региональную специфику ойконимов, мотивирующей
основой которых стали флоронимы. В названиях украинских городов и сел широко
представлены диалектные особенности, выступающие узкорегиональными
маркерами и позволяющие сравнивать мировоззренческие особенности и
специфику мышления древних украинцев, проживавших на разных территориях
Украины.
Ключевые слова: ойконим, топоним, флороним, история украинского
языка, диалектные особенности.

Важливою й надзвичайно інформативною частиною українського
ойконімікону є ойконіми, мотивовані назвами рослин. Такі слова зазвичай
є давніми за походженням, тому нерідко засвідчують явища історичного
розвитку української мови, а також проливають світло на деякі питання,
пов’язані з культурою, історією, місцем проживання та побутом минулих
поколінь. Вивчення ойконімів, мотивованих назвами рослин, дає змогу
комплексно розглянути цілу низку екстралінгвальних чинників, які
значною мірою визначали вектор розвитку української мови на різних
історичних зрізах.
Актуальність дослідження. Сучасне молоде покоління щодня
втрачає надзвичайно важливі фрагменти мовної свідомості, що є
своєрідним медіатором між різними поколіннями українців. Цей процес
має деструктивну природу та становить небезпеку для збереження
цілісності нашої нації. Саме тому сьогодні гостро постає проблема
національної пам’яті, мови, культури, історії. Дослідження ойконімів,
мотивованих назвами рослин, дає змогу не лише виявити та
проаналізувати давні риси на різних мовних рівнях, а й відтворити систему
уявлень наших предків про світ, зрозуміти хід думок давніх українців,
з’ясувати їхню систему цінностей, ідеалів та вкотре нагадати, що
споконвіків природа та людина були невіддільними.
Мета статті – на основі системного дослідження ойконімів,
мотивованих назвами рослин, виявити й проаналізувати явища історії
української мови, зафіксовані в цих одиницях.
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Об’єктом дослідження є українські ойконіми, мотивовані назвами
рослин.
Предмет дослідження – явища історичного розвитку української
мови та діалектні риси, засвідчені в ойконімах, мотивованих назвами
рослин.
Наукова новизна проведеного дослідження полягає в тому, що в
ньому вперше в українському мовознавстві комплексно проаналізовано
явища історії розвитку української мови, засвідчені в ойконімах,
мотивованих назвами рослин, а також розглянуто зафіксовані в назвах
населених пунктів діалектні риси, що є маркерами різних регіонів України.
Джерельною базою здійсненої розвідки є 26-томне енциклопедичне
видання «Історія міст і сіл Української РСР». Кожен том присвячений
детальному опису населених пунктів певної області. З огляду на те, що це
видання ще 1980-их років, ми також послуговувалися «Адміністративнотериторіальним устроєм України» за 2019 рік (сучасний перелік ойконімів
України), представленим на сайті Верховної Ради України, що дало змогу
простежити й динаміку українських ойконімів, мотивованих назвами
рослин. В «Історії міст і сіл Української РСР» засвідчено лише важливі
промислові та сільськогосподарські центри Радянського Союзу. Значна
частина населених пунктів, менших за територією та кількістю населення,
узагалі не представлена в цьому виданні, що спричинило певні труднощі в
дослідженні ойконімів. Усі без винятку назви населених пунктів сучасної
України зафіксовано в «Адміністративно-територіальному устрої України»
за 2019 р., проте подано їх без наголосів та жодних етимологічних
коментарів. Коли виникали труднощі, пов’язі зі встановленням етимології
розгляданих одиниць, доводилося використовувати різноманітні історичні
(герби, прапори), етнографічні, фольклорні джерела (оповідання, легенди,
перекази), аби простежити народні версії походження тієї чи тієї назви.
Ойконіми як невід’ємна частина топонімікону України були
об’єктом лінгвістичних досліджень багатьох мовознавців. Зокрема,
вузькорегіональну специфіку топонімів досліджували Ю. О. Карпенко
[Карпенко Ю., 1964; Карпенко Ю. 1964; Карпенко Ю. 1982], К. К. Цілуйко
[Цілуйко,
1954],
Є. М. Посацька-Черняхівська
[ПосацькаЧерняхівська, 1962] та ін.; структурні особливості топонімів розглядали у
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своїх працях Д. Бучко [Бучко, 2013], Л. Л. Гумецька [Гумецька, 1958],
В. І. Добош [Добош, 1962], П. П. Чучка [Чучка, 1962] та ін.;
функціонування топонімів у художніх тестах різних українських
письменників
проаналізували
Г. Л. Аркушин
[Аркушин
2008],
Т. Ю. Кальченко [Кальченко, 2016] та ін. Найґрунтовнішою працею,
присвяченою українській ономастиці, де детально розглянуто ойконіми і
гідроніми, є «Нарис словотворчої системи української актової мови XIV –
XV ст.» Л. Л. Гумецької [Гумецька, 1958]. Структурні особливості
давньоруських та староукраїнських топонімів, похідних від назв рослин,
які ввійшли в реєстри «Материалов для словаря древнерусского языка»
І. І. Срезневського та «Словника староукраїнської мови ХIV–ХV ст.»,
аналізує Г. А. Марко. Ґрунтовна праця дослідника дає уявлення не лише
про формальну організацію топонімів, а й про певні особливості
поширення деяких рослин у минулому. Автор доводить, що «найбільш
численними є суфіксальні топоніми і утворення, що ще раз свідчить про
перевагу суфіксації у словотворі слов’янської топонімії. ˂…> та сама
основа може оформлятись різними суфіксами і входити в різні словотворчі
ряди» [Марко 1986, 83].
Аби глибше проаналізувати особливості ойконімікону України,
мотивувальною основою творення якого стала рослинна лексика, з’ясувати
його регіональну специфіку та подати детальну лінгвістичну
характеристику, ми поділили територію України на 5 регіонів: Західна
Україна, Східна Україна, Північна Україна, Південна Україна та
Центральна Україна.
В «Енциклопедії історії України» зазначено, що термін «Західна
Україна» може вживатися у двох значеннях (вужчому й ширшому), проте
здебільшого його використовують саме в ширшому значенні для
«означення тер. 7 областей – 3-х галицьких (Львівська область, ІваноФранківська область, Тернопільська область), а також Волинської області,
Рівненської області, Чернівецької області і Закарпатської області»
[Енциклопедія історії України, 290–291]. З огляду на специфіку
історичного розвитку України до Західної України зараховуємо ще й
Хмельницьку область.
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Інформації про поділ України на інші регіони «Енциклопедія історії
України» не подає, тому, враховуючи історичний розвиток та географічні
особливості сучасних українських областей, виокремлюємо Східну
Україну (Донецька область, Луганська область, Харківська область),
Північну Україну (Житомирська область, Київська область, Сумська
область, Чернігівська область), Південну Україну (АР Крим,
Дніпропетровська область, Запорізька область, Миколаївська область,
Одеська область, Херсонська область) та Центральну Україну (Вінницька
область, Кіровоградська область, Полтавська область, Черкаська область).
Ойконіми, мотивовані назвами рослин, відображають важливі
явища історичного розвитку української мови, часто фіксують
репрезентативні діалектні риси певних регіонів України.
Серед давніх фонетичних явищ, засвідчених в аналізованих
ойконімах, увагу привертає насамперед відсутність чи наявність
протетичних [в] та [г]. Це явище яскраво представлено в усіх
досліджуваних регіонах України. Наприклад, у Північному регіоні
ойконіми, мотивовані дендронімом вільха, відображають відсутність
протетичного [в]: с. Ольшанка [Ж, Ром], с. Ольшаниця [Ки, Рок], с. Нова
Ольшана [Черніг, Ічн]. У Чернігівській області зафіксовано також ойконім
с. Олишівка [Черніг, Черн], що утворився, очевидно, від ойконіма
с. Ольшанка (проміжний етап), який походить від флороніма вільха.
Цікавим є те, що в Східному та Західному регіонах зафіксовано лише по 1
ойконіму, мотивованому дендронімом вільха, що засвідчує відсутність
протетичного [в]: с. Ольхькі Дворики [До, Шах]; с. Ольшани [Во, Кам].
Привертає увагу зворотний процес – збереження протетичного [в] при
словотворенні. Зокрема, натрапляємо на це фонетичне явище в ойконімах,
мотивованих флоронімом овес чи похідним вівсяний, Південного,
Центрального та Західного регіонів: с. Вівсянівка [М, Новоб]; с. Вівсяники
[Ві, Коз], с. Вівсяник [Кі, Віл]; с. Вівся [Т, Коз], с. Вівся [Хм, Чем],
с. Вівсяники [Хм, Дер].
В ойконімах, мотивованих назвами рослин, усіх 5 регіонів України
послідовно відображене явище відсутності протетичного [г]: с. Оріхове
[Ки, Каг]; с. Оріхуватка [До, Слов], с. Оріхове [Лу, Стар]; с. Оріхівка [О,
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Бол], с. Оріхове [Дн, Сол], с. Новооріхівка [П, Луб], с. Оріхівщина [П, Хор];
с. Мале Оріхове [Во, Рат], с. Оріхівка [Хм, Старок] та ін.
Привертають увагу зафіксовані в Північному, Центральному та
Західному регіонах України ойконіми: с. Нова Тарнавщина [Черніг, Прил];
с. Тарнава [Черк, Мон]; с. Тарнавка [Т, Чорт], с. Тарнівці [Зак, Уж],
с. Лісна Тарновиця [Ів, Над] та ін. Зокрема, ойконім с. Тарнівці [Зак, Уж],
очевидно, походить від флороніма терен [Тарнівці]. Назви інших
населених пунктів мають доволі затемнене походження, трапляються лише
поодинокі вказівки на мотивувальну основу терен. На нашу думку, усі
зазначені ойконіми мотивовані саме цим флоронімом (за аналогією до
схожих ойконімів), до того ж цікавим явищем, послідовно відбитим в усіх
аналізованих одиницях цієї групи, є коренева заміна [е] на [а].
У написанні ойконімів, мотивованих флоронімами клен і ясен,
відображено явище наближення [е] до [и] в ненаголошеній позиції – [еᵘ].
Цю рису послідовно засвідчено в усіх регіонах України, окрім Північного.
У процесі словотворення наголос часто зміщувався з кореня на суфікс,
саме тому кореневий голосний [е], що опинявся не під наголосом,
вимовлявся нечітко, з наближенням до іншого голосного – [и]. Мешканці
населених пунктів записували назви своїх сіл/міст, орієнтуючись на
споконвічну вимову, притаманну ще їхнім предкам. Ось чому сьогодні
кореневий голосний флороніма та ойконіма, мотивованого цим
флоронімом, часто відрізняються. Наприклад, м. Ясинувата [До, Ясин],
смт Ясинівка [До, Яс]; с. Ясинувате [Зап, Віл], с. Ясинове [О, Под];
с. Ясинове [Кі, Ол], с. Ясинуватка [Кі, Онуф]; с. Ясинівка [Р, Дуб] та ін.
Опрацьовуючи ойконіми в «Історії міст і сіл Української РСР» й
«Адміністративно-територіальному устрої України» за 2019 рік, ми
зіштовхнулися з проблемою: група ойконімів мала затемнене походження,
важко було зрозуміти, що саме покладено в їхню основу – клен чи клин.
Проте під час ретельного дослідження позамовних факторів було
з’ясовано, що кілька ойконімів справді мотивовані флоронімом клен, хоча
й мають кореневий голосний [и], це пояснюємо названою вище
фонетичною ознакою. Походження інших ойконімів аналізованої групи
встановити надзвичайно важко, а інколи й не можливо. На нашу думку, ці
ойконіми теж мотивовані флоронімом клен (за аналогією до схожих
___________________________
Актуальні проблеми мовознавства [Актуальные проблемы языкознания]
© Бондаренко М. О. [Бондаренко М. О.], bondarenko.maxim97@gmail.com
Українські ойконіми, мотивовані назвами рослин, як джерело вивчення історії української мови
[Украинские ойконимы, мотивированные названиями растений, как источник изучения истории
украинского языка] (Українською / На укр. яз.)

77

ISSN 2411-1562
STUDIA LINGUISTICA, 2019. – Vol. 14 : 70-90

ойконімів), заміна кореневого голосного в процесі словотворення
пояснюється явищем наближення голосних звуків. Наприклад, с. Клинове
[До, Бах], с. Клинове [Ха, Нов]; с. Клинівка [Кр, Сім]; с. Клинове [Кі, Гол];
с. Нове Клинове [Зак, Вин], с. Клинове [Хм, Гор], с. Клинівка [Чернів, Стор]
та ін.
Привертає увагу поодиноке вживання [и] замість [і] в ойконімі,
похідному від флороніма барвінок, засвідченому в Північному регіоні: с.
Барвинівка [Ж, Нов]. Очевидно, відбулося накладання множинної форми
від лексеми барва на флоронім барвінок у зв’язку з фонетичною
подібністю.
В ойконімах Північного та Центрального регіонів (с. Нарцизівка [Ж,
Пул], с. Нарцизівка [Ві, Лип]), що мотивовані флоронімом нарцис,
спостерігаємо явище заміни приголосного [c] на [з]. Назва могла
утворитися внаслідок одзвінчування приголосного в кінці слова.
Привертають увагу й окремі фонетичні риси, що трапляються лише
в межах певного регіону. Скажімо, у Східному регіоні натрапляємо на
ойконім с. Мурафа [Ха, Краснок] (мотивований флоронімом мурава).
Ураховуючи значний вплив російської мови на мешканців Східної
України, можемо пояснити й фіксацію ф на місці в в ойконімі. У
російській мові ці приголосні утворюють корелятивну пару дзвінкого і
глухого ([в] – [ф]), саме тому у вимові ойконіма під впливом російської
мови відбулося оглушення приголосного. В ойконімі с. Тросне [Ха, Змі],
мотивованому флоронімом тростина, відображено явище спрощення в
групі приголосних ([стн] → [сн]).
У Південному регіоні привертає увагу ойконім с. Сокорове [О, Вел],
мотивований флоронімом осокір. В основу ойконіма було покладено
варіант лексеми осокір – сокір, що активно функціонував у розмовному
мовленні українців. Це підтверджує позначка розмовне в Академічному
тлумачному словнику української мови в 11 томах [СУМ, ІХ, с. 439]. В АР
Крим натрапляємо на ойконім с. Миндальне [Кр, Сон]. Очевидно, ойконім
мотивований російським флоронімом миндаль (українською – мигдаль),
адже вплив російської мови значною мірою відбитий на ойконімії
Південного регіону.
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У Центральному регіоні натрапляємо на ойконім с. Лузанівка [Черк,
Кам] (мотивований флоронімом лоза), у якому кореневий голосний [o]
замінено на [у] в позиції перед [а], де явище наближення відбуватися не
повинне, бо не створено відповідних умов (наступний склад з
наголошеним голосним [у] або [і]).
Якщо ж говорити про Західний регіон України, то доволі цікавою з
погляду історії української мови є неповноголосна форма ойконіма
с. Брестів [Зак, Мук], хоча для української мови характерне явище
повноголосся. У Тернопільській області натрапляємо на ойконім с. Бодаки
[Т, Збар], у якому нічим не вмотивовано заміну кореневого голосного [у]
на [о]. Ойконім с. Орихівчик [Льв, Брод] демонструє явище ствердіння
приголосного [р] (голосний [і] замінено на [и]). Привертає увагу ойконім
с. Неліпино [Зак, Свал], мотивований, очевидно, флоронімом липа. Це
підтверджує
легенда,
розміщена
на
сайті
Свалявської
райдержадміністрації та районної ради [Село Неліпино]. У розгляданому
ойконімі засвідчено заміну кореневого [и] голосним [і].
Глибше проаналізувати український ойконімікон, мотивований
назвами рослин, допомагає фіксація в ньому діалектних особливостей, що
безпосередньо відображають історичний розвиток української мови.
Скажімо, у межах Північного та Західного регіонів засвідчено ойконіми,
мотивувальною основою яких стала лексема праслов’янського походження
рожь, що сьогодні не функціонує в українській літературній мові, а
побутує в розмовному, а також у діалектному мовленні, наприклад,
с. Рожівка [Ки, Бров], с. Ровжі [Ки, Виш], смт Ржищів [Ки, Каг],
с. Рожів [Ки, Мак], с. Ржане [С, Ямп], с. Рожнівка [Черніг, Ічн];
с. Ржищів [Во, Гор], смт Рожище [Во, Рож], с. Рожнів [Ів, Кос],
с. Рожневі Поля [Ів, Снят].
У деяких випадках мотивувальною основою творення ойконімів є
флороніми народного походження: рокита – народна назва деяких видів
верби (Північний регіон: с. Рокитне [Ж, Ов], с. Рокитне [Ки, Рок],
с. Рокитне [Ки, Яг], с. Рокитне [С, Конот], с. Рокитне [Черніг, Бобр];
Східний регіон: с. Мокра Рокитна [Ха, Нов], с. Рокитне [Ха, Нов],
с. Рокитне [Ха, Пер]; Центральний регіон: с. Рокита [П, Вел],
с. Рокитне [П, Крем], с. Рокитне-Донівка [П, Крем], с. Рокити [П, Сем];
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Західний регіон: с. Рокитне [Льв, Бус], с. Рокитне [Льв, Явор], с. Рокита
[Во, Стар], с. Рокитне [Р, Кос], смт Рокитне [Р, Рок], с. Рокитне [Р, Рок],
с. Рокитне [Хм, Із], с. Рокитне [Чернів, Нов]), ромен – народна назва
ромашки (Північний регіон: м. Ромни [С, Ром]; Центральний регіон: с.
Петрівка-Роменська [П, Гад]).
Розглядаючи ойконіми Східного та Південного регіонів,
натрапляємо на значну кількість одиниць, які формувалися під
безпосереднім впливом російської мови. Наприклад, у Харківській області
зафіксовано ойконім с. Ландишове [Ха, Вал], мотивований флоронімом
ландыш, поширеним у сучасній російській мові (український відповідник –
конвалія). Привертає увагу ойконім с. Огірцеве [Ха, Вов], у якому на місці
[к] (український флоронім огірок) зафіксований [ц] (очевидно, під
впливом флороніма огурец, що функціонує в російській мові). У
Південному регіоні натрапляємо на ойконім с. Земляничне [Кр, Біл],
мотивований флоронімом земляника, який активно вживається в сучасній
російській мові, його український відповідник – суниця. Окрім цього,
вплив російської мови простежуємо ще й в ойконімах с. Арбузівка [Кр,
Джан], с. Арбузове [Кр, Пер], смт Арбузинка [М, Ар], мотивованих, на
нашу думку, флоронімом арбуз, який функціонує в російській мові. Хоча
М. Янко, аналізуючи ойконім смт Арбузинка [М, Ар], указає на те, що
«походження назви остаточно не встановлено. Припускають за можливе
утворення назви від гарбуз: Гарбузин, Гарбузинка» [ТСУ, 27]. Погодитися
з цим припущенням ми не можемо, адже, по-перше, подібні ойконіми
засвідчені лише в Південному регіоні, де ойконімія формувалася під
значним впливом російської мови, на іншій території України натрапляємо
на ойконіми, мотивовані вже флоронімом гарбуз; по-друге, паралельно з
наведеними вище ойконімами існують с. Кавунівка [Зап, Мих], с-ще
Кавуни [М, Ар], це ще раз підтверджує те, що й український флоронім
кавун і російський флоронім арбуз могли бути покладені в основу
ойконімів. Привертає увагу ойконім с-ще Сирень [Кр, Бах], мотивований
флоронімом російської мови сирень (український варіант – бузок).
У Південному та Західному регіонах натрапляємо на ойконіми
с. Табачне [Кр, Бах], с. Табачне [Кр, Джан], с. Табаки [О, Бол], с. Табачуки
[Р, Рад], мотивовані лексемою табак, що є давнім запозиченням «через
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французьку (фр. tabac) і польську (форма таба́ка) мови з іспанської»
[ЕСУМ, V, 498], хоча паралельно функціонують назви населених пунктів,
мотивовані лексемою тютюн, що частіше функціонувала в мовленні
наших предків (с. Тютюнники [Ж, Чуд], с. Тютюнникове [С, Нед],
с. Тютюнники [Ві, Він]). Окремо варто наголосити на ойконімі с. Кобаки
[Ів, Кос], очевидно, мотивованому лексемою кабака, що в наших предків
означало нюхальний тютюн. В «Історії міст і сіл Української РСР»
вказано, що, «можливо, ця назва походить від слова «кобак» – корчма чи
від «кабака» – тютюну для нюхання, що тут вирощувався з давніх-давен»
[Історія міст і сіл Української РСР, Івано-Франківська область, 358].
Слід наголосити на тому, що поряд з ойконімами, мотивованими
флоронімом верба, у Центральному регіоні натрапляємо на ойконім с. Івча
[Ві, Літ], мотивувальною основою якого є лексема іва, що має
праслов’янське походження.
Доволі цікавим, на нашу думку, є ойконім Південного регіону
України с. Кринівка [Зап, Новом]. Оскільки походження ойконіма до кінця
не з’ясоване, можемо припустити, що назва походить від давньої назви
лілії – крин, яка була невід’ємним складником мовної картини світу наших
предків.
Окремо варто проаналізувати ойконіми Південного регіону:
с. Березань [О, Біляїв], с. Березань [М, Очак], смт Березанка [М, Березан].
На перший погляд, ці топоніми мотивовані флоронімом береза, адже
мають типовий рослинний корінь берез-. Однак радянський ономаст
В. Никонов, посилаючись на праці М. Фасмера «Untersuchungen über die
ältesten Wohnsitze der Slaven. І. Die Iranier in Südrussland» [Vasmer, 1923] й
Т. Лер-Сплавінського «O pochodzeniu i praojczyźnie Slowian» [LehrSpławiński, 1946], зазначає, що топонім о. Березань, від назви якого й
утворилися наведені вище ойконіми, може походити «з іранської
(імовірно, скіфської) brezant «високий», за круті береги» [КТС, 51]. Тобто
спостерігаємо надзвичайно цікаве явище: іраномовна назва, що лягла в
основу ойконімів, для наших предків була чужою, не відповідала їхній
мовній картині світу. Українці переосмислили (завдяки фонетичній
подібності) ойконіми як більш зрозумілі для них слова, похідні від кореня

___________________________
Актуальні проблеми мовознавства [Актуальные проблемы языкознания]
© Бондаренко М. О. [Бондаренко М. О.], bondarenko.maxim97@gmail.com
Українські ойконіми, мотивовані назвами рослин, як джерело вивчення історії української мови
[Украинские ойконимы, мотивированные названиями растений, как источник изучения истории
украинского языка] (Українською / На укр. яз.)

81

ISSN 2411-1562
STUDIA LINGUISTICA, 2019. – Vol. 14 : 70-90

берез-. Ось чому ці назви сприймаються сучасними носіями української
мови як ойконіми, мотивовані флоронімом береза.
В Одеській області натрапляємо на ойконім м. Березівка [О, Бер].
Детальної інформації про походження ойконіма немає, лише М. Янко у
«Топонімічному словнику України» вказує на те, що село «засноване 1802
на місці чумацької стоянки. Назва, імовірно, принесена переселенцями»
[ТСУ, 40]. Проте народні перекази засвідчують доволі реалістичну версію
походження цього населеного пункту. Неможливість творення ойконіма
від флороніма береза пояснюється тим, що ця рослина не росте в степовій
зоні. Назва, за переказами, походить ще з тих давніх часів, коли в селі
проводили ярмарки, на яких часто наймали працівників. Наймити
виставляли таблички, на яких було написано бери і зови (‘бери та клич’)
[Рудоманов, 2018]. Унаслідок злиття слів із суфіксацією утворився
ойконім м. Березівка, що не має нічого спільного з флоронімом береза.
Нашу увагу привернули ойконіми Східного регіону (м. Ізюм [Ха, Із],
с. Ізюмське [Ха, Бор]), в основу яких покладено лексему ізюм. Відомо, що
це «запозичення з тюркських мов, найімовірніше з турецької; тур üzüm
‘виноград’» [ЕСУМ, ІІ, 293]. Тобто ці ойконіми, хоча й мотивовані
лексемою ізюм, що є запозиченням, мають те саме значення, що й
ойконіми, мотивовані флоронімом виноград. Це дає підставу розглядати їх
у межах однієї групи.
Промовистими є діалектні явища, засвідчені в ойконімах,
мотивованих назвами рослин. Велика кількість ойконімів, зафіксованих у
всіх регіонах України, походить від старої праслов’янської назви осики –
*osa, що функціонує сьогодні лише в діалектному мовленні (Північний
регіон: с. Осники [Ж, Чер], с. Осинівка [Черніг, Бах], с. Великі Осняки
[Черніг, Ріп]; Східний регіон: с. Осинове [Лу, Новоп], с. Новоосинове [Ха,
Куп], с. Осиново [Ха, Куп]; Південний регіон: с. Осинівка [О, Шир];
Центральний регіон: с. Осняги [П, Гад], с. Осняг [П, Чорн]; Західний
регіон: с. Велика Осниця [Во, Ман], с. Мала Осниця [Во, Ман], с. Оса [Во,
Тур], с. Осницьк [Р, Рок], с. Осники [Т, Лан]). На цьому наголошує
О. Карпенко: «Форми власних назв є цінними лінгвістичними свідченнями
на користь діалектного існування в Україні старої праслов’янської назви
осики – *osa. На східнослов’янському терені безсуфіксальна форма *osa і
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утворені від неї збірні лексеми та інші суфіксальні похідні найкраще
збереглися в говірках білоруської мови» [Карпенко О.]. Поширення цих
форм у Північному та Західному (природна зона Полісся) регіонах України
й говірках білоруської мови свідчить про діалектну основу саме північного
наріччя. А функціонування цих ойконімів у межах Східного, Південного
та Центрального (частково) регіонів можемо пояснити ще й значним
впливом російської мови на топонімію цієї частини України, адже
український флоронім осика має російський відповідник – осина.
У Чернігівській області натрапляємо на ойконім с. Конотоп [Черніг,
Гор], а в Сумській області – на ойконім м. Конотоп [С, Конот]. Існує
велика кількість гіпотез щодо походження назв цих населених пунктів,
серед яких важливе місце посідає версія про те, що в основу ойконімів
було покладено діалектну лексему конотоп, що позначає лікарську
рослину спориш. Проте це питання ще потребує докладного
лінгвістичного вивчення, тому одностайного висновку не робимо.
Цікавими є й ойконіми, зафіксовані в Центральному та Західному
регіонах, с. Ружичеве [Кі, Ол]; с. Ружична [Хм, Хме], с. Ружичанка [Хм,
Хме], с. Ружа [Хм, Чем], мотивовані флоронімом ружа (літературний
варіант рожа). Лексема ружа функціонує в діалектному мовленні, це
підтверджує позначка діалектне в академічному тлумачному словнику
української мови в 11 томах (Ру́жа, і, ж., діал. Троянда [СУМ, VIII, 897]).
У Північному регіоні натрапляємо на ойконім с. Раска [Ки, Бород],
що фіксує ствердіння [р]. Ця риса є індикатором саме північного
(поліського наріччя).
Дослідження регіональних особливостей українського ойконімікону
не можливе без з’ясування його лінгвістичної специфіки. Розглядані
одиниці, давні за походженням, фіксують важливі явища історії
української мови, дозволяють зрозуміти особливості мовної системи
певного синхронного зрізу. Показово, що в частині ойконімів засвідчено
діалектні особливості, що виступають яскравими регіональними
маркерами. Отже, українські ойконіми, мотивовані назвами рослин, є
важливим джерелом вивчення історії української мови; вони певною
мірою проливають світло на специфіку мислення наших предків, систему
їхніх поглядів та ціннісних орієнтацій.
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Список скорочень районів і областей України:
Ві, Він – Вінницький район Вінницької області.
Ві, Коз – Козятинський район Вінницької області.
Ві, Лип – Липовецький район Вінницької області.
Ві, Літ – Літинський район Вінницької області.
Во, Гор – Горохівський район Волинської області.
Во, Кам – Камінь-Каширський район Волинської області.
Во, Ман – Маневицький район Волинської області.
Во, Рат – Ратнівський район Волинської області.
Во, Рож – Рожищенський район Волинської області.
Во, Стар – Старовижівський район Волинської області.
Во, Тур – Турійський район Волинської області.
Дн, Сол – Солонянський район Дніпропетровської області.
До, Бах – Бахмутський район Донецької області.
До, Слов – Слов’янський район Донецької області.
До, Шах – Шахтарський район Донецької області.
До, Яс – Ясинівська селищна рада Кіровського району міста Макіївки Донецької
області.
До, Ясин – Ясинуватська міська рада Донецької області.
Ж, Нов – Новоград-Волинський район Житомирської області.
Ж, Ов – Овруцький район Житомирської області.
Ж, Пул – Пулинський район Житомирської області.
Ж, Ром – Романівський район Житомирської області.
Ж, Чер – Черняхівський район Житомирської області.
Ж, Чуд – Чуднівський район Житомирської області.
Зак, Вин – Виноградівський район Закарпатської області.
Зак, Мук – Мукачівський район Закарпатської області.
Зак, Свал – Свалявський район Закарпатської області.
Зак, Уж – Ужгородський район Закарпатської області.
Зап, Віл – Вільнянський район Запорізької області.
Зап, Мих – Михайлівський район Запорізької області.
Зап, Новом – Новомиколаївський район Запорізької області.
Ів, Кос – Косівський район Івано-Франківської області.
Ів, Над – Надвірнянський район Івано-Франківської області.
Ів, Снят – Снятинський район Івано-Франківської області.
Ки, Бород – Бородянський район Київської області.
Ки, Бров – Броварський район Київської області.
Ки, Виш – Вишгородський район Київської області.
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Ки, Каг – Кагарлицький район Київської області.
Ки, Мак – Макарівський район Київської області.
Ки, Рок – Рокитнянський район Київської області.
Ки, Яг – Яготинський район Київської області.
Кі, Віл – Вільшанський район Кіровоградської області.
Кі, Гол – Голованівський район Кіровоградської області.
Кі, Ол – Олександрівський район Кіровоградської області.
Кі, Онуф – Онуфріївський район Кіровоградської області.
Кр, Бах – Бахчисарайський район АР Крим.
Кр, Біл – Білогірський район АР Крим.
Кр, Джан – Джанкойський район АР Крим.
Кр, Пер – Первомайський район АР Крим.
Кр, Сім – Сімферопольський район АР Крим.
Кр, Сон – Сонячнодолинська сільська рада м. Судака АР Крим.
Лу, Новоп – Новопсковський район Луганської області.
Лу, Стар – Старобільський район Луганської області.
Льв, Брод – Бродівський район Львівської області.
Льв, Бус – Буський район Львівської області.
Льв, Явор – Яворівський район Львівської області.
М, Ар – Арбузинський район Миколаївської області.
М, Березан – Березанський район Миколаївської області.
М, Новоб – Новобузький район Миколаївської області.
М, Очак – Очаківський район Миколаївської області.
О, Бер – Березівський район Одеської області.
О, Біляїв – Біляївський район Одеської області.
О, Бол – Болградський район Одеської області.
О, Вел – Великомихайлівський район Одеської області.
О, Под – Подільський район Одеської області.
О, Шир – Ширяївський район Одеської області.
П, Вел – Великобагачанський район Полтавської області.
П, Гад – Гадяцький район Полтавської області.
П, Крем – Кременчуцький район Полтавської області.
П, Луб – Лубенський район Полтавської області.
П, Сем – Семенівський район Полтавської області.
П, Хор – Хорольський район Полтавської області.
П, Чорн – Чорнухинський район Полтавської області.
Р, Дуб – Дубенський район Рівненської області.
Р, Кос – Костопільський район Рівненської області.
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Р, Рад – Радивилівський район Рівненської області.
Р, Рок – Рокитнівський район Рівненської області.
С, Конот – Конотопський район Сумської області.
С, Нед – Недригайлівський район Сумської області.
С, Ром – Роменська міська рада Сумської області.
С, Ямп – Ямпільський район Сумської області.
Т, Збар – Збаразький район Тернопільської області.
Т, Коз – Козівський район Тернопільської області.
Т, Лан – Лановецький район Тернопільської області.
Т, Чорт – Чортківський район Тернопільської області.
Ха, Бор – Борівський район Харківської області.
Ха, Вал – Валківський район Харківської області.
Ха, Вов – Вовчанський район Харківської області.
Ха, Змі – Зміївський район Харківської області.
Ха, Із – Ізюмська міська рада Харківської області.
Ха, Краснок – Краснокутський район Харківської області.
Ха, Куп – Куп’янський район Харківської області.
Ха, Нов – Нововодолазький район Харківської області.
Ха, Пер – Первомайський район Харківської області.
Хм, Гор – Городоцький район Хмельницької області.
Хм, Дер – Деражнянський район Хмельницької області.
Хм, Із – Ізяславський район Хмельницької області.
Хм, Старок – Старокостянтинівський район Хмельницької області.
Хм, Хме – Хмельницький район Хмельницької області.
Хм, Чем – Чемеровецький район Хмельницької області.
Черк, Кам – Кам’янський район Черкаської області.
Черк, Мон – Монастирищенський район Черкаської області.
Чернів, Нов – Новоселицький район Чернівецької області.
Чернів, Стор – Сторожинецький район Чернівецької області.
Черніг, Бах – Бахмацький район Чернігівської області.
Черніг, Бобр – Бобровицький район Чернігівської області.
Черніг, Гор – Городнянський район Чернігівської області.
Черніг, Ічн – Ічнянський район Чернігівської області.
Черніг, Прил – Прилуцький район Чернігівської області.
Черніг, Ріп – Ріпкинський район Чернігівської області.
Черніг, Черн – Чернігівський район Чернігівської області.

___________________________
Actual Problems of Linguistics [Aktual'ni problemy movoznavstva]
© Bondarenko M. O. [Bondarenko M. O.], bondarenko.maxim97@gmail.com
Ukrainian Oikonyms Motivated by Plant Names as the Source of Studying History of the Ukrainian
Language [Ukrayins`ki ojkonimy`, moty`vovani nazvamy` rosly`n, yak dzherelo vy`vchennya istoriyi
ukrayins`koyi movy`] (in Ukrainian)

86

ISSN 2411-1562
STUDIA LINGUISTICA, 2019. – Вип. 14 : 70-90

Література:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

Аркушин, Г. «Поліські топоніми в листах Лесі Українки та сучасна
проблема їх написання.» Леся Українка і сучасність 4, кн. 2 (2008): 299–
306.
Бучко, Д. Г. «Проблемні питання деривації українських ойконімів.»
Актуальні проблеми філології та перекладознавства 6 (2) (2013): 10–20.
Гумецька, Л. Л. Нарис словотворчої системи української актової мови
ХІV – ХV ст. (Київ, Видавництво АН УРСР, 1958), 298.
Добош, В. І. До питання словотвору і правопису назв населених пунктів
(Ужгород, 1962).
Енциклопедія історії України: у 10 т., т. 3, Інститут історії України;
редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. (Київ, Наукова думка, 2005), 672.
Кальченко, Т. Ю. «Топоніми у поетичній мові В. Герасим’юка:
функціонально-семантичний аспект.» Вісник Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна, Серія: Філологія 74 (2016): 64–67.
Карпенко, О. З топонімії Житомирщини: Осни, http://kulturamovy.
univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine50-16.pdf.
Карпенко, Ю. О. «Особливості гідронімічного словотвору (на матеріалі
назв річок Чернівецької області).» Українська діалектологія і
ономастика: збірник статей, голов. ред. К. Цілуйко (Київ, Наукова
думка, 1964): 185–193.
Карпенко, Ю. О. Топоніміка гірських районів Чернівецької області:
Конспект лекцій (Чернівці, 1964).
Карпенко, Ю. А. «О гидронимах Днепр, Днестр, Турунчук.» Русское
языкознание (Киев, Вища школа, 1982): 11–14.
Марко, Г. А. «Давньоруські і староукраїнські топоніми, похідні від назв
рослин.» Давньоруська ономастична спадщина в східнослов'янських
мовах (Київ, Наукова думка, 1986): 80–83.
Посацька-Черняхівська, Є. М.
«Питання
словотворчої
структури
топонімічних назв Львівщини.» Питання топоніміки і ономастики (Київ,
1962).
Рудоманов, О. Березівка-Беризовка (2018), https://ukr.lb.ua/blog/oleksandr_
rudomanov/390979_ berezivkaberizovka.html.
Село Неліпино,http://www.svalyava-vlada.gov.ua/filelib/sou.pdf.
Тарнівці, https://uk.wikipedia.org/wiki/.
Цілуйко, К. К. «Топоніміка Полтавщини як джерело історії краю.»
Полтавсько-київський діалект – основа української національної мови
(Київ, 1954).

___________________________
Актуальні проблеми мовознавства [Актуальные проблемы языкознания]
© Бондаренко М. О. [Бондаренко М. О.], bondarenko.maxim97@gmail.com
Українські ойконіми, мотивовані назвами рослин, як джерело вивчення історії української мови
[Украинские ойконимы, мотивированные названиями растений, как источник изучения истории
украинского языка] (Українською / На укр. яз.)

87

ISSN 2411-1562
STUDIA LINGUISTICA, 2019. – Vol. 14 : 70-90
17. Чучка, П. П. До питання нормалізації словотвору від топонімічних
прикметників (Ужгород, 1962).
18. Lehr-Spławiński, T. O pochodzeniu i praojczyźnie Slowian (Poznań, 1946).
19. Vasmer, M. Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. І. Die
Iranier in Südrussland (Leipzig, 1923).

Список джерел ілюстративного матеріалу:
20. Адміністративно-територіальний устрій областей України за 2019 р.,
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html.
21. Історія міст і сіл Української РСР: у 26 т., редкол.: П. Т. Тронько (голов.
ред. та ін.); АН УРСР, Інститут історії (Київ, Головна редакція УРЕ АН
УРСР, 1967), «Полтавська область.» (1967), 1027; «Харківська область.»
(1967), 664; «Вінницька область.» (1972), 777; «Волинська область.»
(1970), 767; «Житомирська область.» (1973), 752; «Запорізька область.»
(1970), 790; «Івано-Франківська область.» (1971), 640; «Київ.» (1968), 587;
«Одеська область.» (1969): 930; «Луганська область.» (1968), 940;
«Львівська область.» (1968), 998; «Дніпропетровська область.» (1969),
958; «Закарпатська область.» (1969), 810; «Чернівецька область.» (1969),
704; «Донецька область.» (1970), 992; «Київська область.» (1971), 791;
«Миколаївська область.» (1971), 798; «Хмельницька область.» (1971), 708;
«Кіровоградська область.» (1972), 816; «Херсонська область.» (1972), 688;
«Черкаська область.» (1972), 788; «Чернігівська область.» (1972), 780;
«Ровенська область.» (1973), 680; «Сумська область.» (1973), 696;
«Тернопільська область.» (1973), 664; «Кримська область.» (1974), 833.

References:
1.

2.

3.

4.

Arkushy`n, G. «Polis`ki toponimy` v ly`stax Lesi Ukrayinky` ta suchasna
problema yix napy`sannya [= Polissya Toponyms in Lesya Ukrainka’s Letters
and the Modern Problem of Their Spelling].» Lesya Ukrayinka i suchasnist` 4,
kn. 2 (2008): 299–306, (In Ukr.).
Buchko, D. G. «Problemni py`tannya dery`vaciyi ukrayins`ky`x ojkonimiv
[= Problematic issues of derivation of Ukrainian oikonyms].» Aktual`ni
problemy` filologiyi ta perekladoznavstva 6 (2) (2013): 10–20, (In Ukr.).
Gumec'ka, L. L. Nary`s slovotvorchoyi sy`stemy` ukrayins`koyi aktovoyi movy`
XIV – XV st. [= An outline of the word-forming system of the Ukrainian
language of the XIV – XV centuries] (Ky`yiv, Vy`davny`cztvo AN URSR,
1958), 298, (In Ukr.).
Dobosh, V. I. Do py`tannya slovotvoru i pravopy`su nazv naseleny`x punktiv
[= On the question of word formation and spelling of the names of settlements]
(Uzhgorod, 1962), (In Ukr.).

___________________________
Actual Problems of Linguistics [Aktual'ni problemy movoznavstva]
© Bondarenko M. O. [Bondarenko M. O.], bondarenko.maxim97@gmail.com
Ukrainian Oikonyms Motivated by Plant Names as the Source of Studying History of the Ukrainian
Language [Ukrayins`ki ojkonimy`, moty`vovani nazvamy` rosly`n, yak dzherelo vy`vchennya istoriyi
ukrayins`koyi movy`] (in Ukrainian)

88

ISSN 2411-1562
STUDIA LINGUISTICA, 2019. – Вип. 14 : 70-90
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

Encyklopedija istorii' Ukrai'ny: u 10 t. [= Encyclopedia of History of Ukraine:
in 10 volumes], t. 3, Insty`tut istoriyi Ukrayiny`; redkol.: V. A. Smolij (golova)
ta in. (Ky`yiv, Naukova dumka, 2005), 672, (In Ukr.).
Kal'chenko, T. Ju. «Toponimy` u poety`chnij movi V. Gerasy`m'yuka:
funkcional`no-semanty`chny`j aspekt [= Toponyms in the poetic language of
V. Gerasymjuk: the functional and semantic aspects].» Visny`k Xarkivs`kogo
nacional`nogo universy`tetu imeni V. N. Karazina, Seriya: Filologiya 74
(2016): 64–67, (In Ukr.).
Karpenko, O. Z toponimiyi Zhy`tomy`rshhy`ny`: Osny` [= From the toponymy
of Zhytomyr region: Osni], http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/
Magazine50-16.pdf, (In Ukr.).
Karpenko, Ju. O. «Osobly`vosti gidronimichnogo slovotvoru (na materiali nazv
richok Chernivecz`koyi oblasti) [= Features of the hydronomic word formation
(based on the names of the rivers of Chernivtsi region)].» Ukrayins`ka
dialektologiya i onomasty`ka: zbirny`k statej, golov. red. K. Cilujko (Ky`yiv,
Naukova dumka, 1964): 185–193, (In Ukr.).
Karpenko, Ju. O. Toponimika girs`ky`x rajoniv Chernivecz`koyi oblasti:
Konspekt lekcij [= Toponymics of mountain areas of Chernivtsi region: Lecture
notes] (Chernivci, 1964), (In Ukr.).
Karpenko, Ju. A. «O gydronymah Dnepr, Dnestr, Turunchuk [= About
hydronyms Dnipro, Dniester, Turunchuk].» Russkoe jazykoznanye (Ky`ev,
Vy`shha shkola, 1982): 11–14, (In Russ.).
Marko, G. A. «Davn'orus'ki i staroukrai'ns'ki toponimy, pohidni vid nazv
Roslyn [= Old-Rus’ and old Ukrainian toponyms derived from plant names].»
Davn'orus'ka onomastychna spadshhyna v shidnoslov'jans'kyh movah (Ky`yiv,
Naukova dumka, 1986): 80–83, (In Ukr.).
Posac'ka-Chernjahivs'ka, Je. M.
«Pytannja
slovotvorchoi'
struktury
toponimichnyh nazv L'vivshhyny [Problem of word-forming structure of
toponymic names of Lviv region].» Pytannja toponimiky i onomastyky (Ky`yiv,
1962), (In Ukr.).
Rudomanov, O. Berezivka-Beryzovka [= Berezivka-Beryzovka] (2018),
https://ukr.lb.ua/blog/oleksandr_rudomanov/390979_berezivkaberizovka.html,
(In Ukr.).
Selo
Nelipyno
[= Nelipyno
village],
http://www.svalyavavlada.gov.ua/filelib/sou.pdf, (In Ukr.).
Tarnivci [= Tarnivtsi], https://uk.wikipedia.org/wiki/, (In Ukr.).
Cilujko, K. K. «Toponimika Poltavshhyny jak dzherelo istorii' kraju
[= Toponymics of Poltava region as a source of history of the region].»

___________________________
Актуальні проблеми мовознавства [Актуальные проблемы языкознания]
© Бондаренко М. О. [Бондаренко М. О.], bondarenko.maxim97@gmail.com
Українські ойконіми, мотивовані назвами рослин, як джерело вивчення історії української мови
[Украинские ойконимы, мотивированные названиями растений, как источник изучения истории
украинского языка] (Українською / На укр. яз.)

89

ISSN 2411-1562
STUDIA LINGUISTICA, 2019. – Vol. 14 : 70-90

17.

18.
19.
20.

21.

Poltavs'ko-kyi'vs'kyj dialekt – osnova ukrai'ns'koi' nacional'noi' movy (Ky`yiv,
1954), (In Ukr.).
Chuchka, P. P. Do pytannja normalizacii' slovotvoru vid toponimichnyh
prykmetnykiv [= On the normalization of word formation of toponymic
adjectives] (Uzhgorod, 1962), (In Ukr.).
Lehr-Spławiński, T. O pochodzeniu i praojczyźnie Slowian (Poznań, 1946).
Vasmer, M. Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. І. Die
Iranier in Südrussland (Leipzig, 1923).
Administratyvno-terytorial'nyj ustrij oblastej Ukrai'ny za 2019 r.
[= Administrative and territorial structure of Ukraine for 2019],
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html, (In Ukr.).
Istorija mist i sil Ukrai'ns'koi' RSR: u 26 t. [= History of Cities and Villages of
the Ukrainian SSR], redkol.: P. T. Tron`ko (golov. red. ta in.); AN URSR,
Insty`tut istoriyi (Ky`yiv, Golovna redakciya URE AN URSR, 1967),
«Poltavs`ka oblast`.» (1967), 1027; «Xarkivs`ka oblast`.» (1967), 664;
«Vinny`cz`ka oblast`.» (1972), 777; «Voly`ns`ka oblast`.» (1970), 767;
«Zhy`tomy`rs`ka oblast`.» (1973), 752; «Zaporiz`ka oblast`.» (1970), 790;
«Ivano-Frankivs`ka oblast`.» (1971), 640; «Ky`yiv.» (1968), 587; «Odes`ka
oblast`.» (1969): 930; «Lugans`ka oblast`.» (1968), 940; «L`vivs`ka oblast`.»
(1968), 998; «Dnipropetrovs`ka oblast`.» (1969), 958; «Zakarpats`ka oblast`.»
(1969), 810; «Chernivecz`ka oblast`.» (1969), 704; «Donecz`ka oblast`.»
(1970), 992; «Ky`yivs`ka oblast`.» (1971), 791; «My`kolayivs`ka oblast`.»
(1971), 798; «Xmel`ny`cz`ka oblast`.» (1971), 708; «Kirovograds`ka oblast`.»
(1972), 816; «Xersons`ka oblast`.» (1972), 688; «Cherkas`ka oblast`.» (1972),
788; «Chernigivs`ka oblast`.» (1972), 780; «Rovens`ka oblast`.» (1973), 680;
«Sums`ka oblast`.» (1973), 696; «Ternopil`s`ka oblast`.» (1973), 664;
«Kry`ms`ka oblast`.» (1974), 833, (In Ukr.).

Список скорочень лексикографічних джерел:
ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: у 7 т., редкол.:
О. С. Мельничук (голов. ред. та ін.) (Київ, Наукова думка, 1982 – 2012): Т. 1 (1982),
632; Т. 2 (1985), 571; Т. 3 (1989), 551; Т. 4 (2004), 656; Т. 5 (2006), 704.
КТС – Никонов, В. А. Краткий топонимический словарь (Москва, Мысль,
1966), 509.
СУМ – Словник української мови: в 11 т., редкол.: І. К. Білодід та ін. (Київ,
Наукова думка, 1970–1980).
ТСУ – Янко, М. Т. Топонімічний словник України: Словник-довідник (Київ,
Знання, 1998), 432.
___________________________
Actual Problems of Linguistics [Aktual'ni problemy movoznavstva]
© Bondarenko M. O. [Bondarenko M. O.], bondarenko.maxim97@gmail.com
Ukrainian Oikonyms Motivated by Plant Names as the Source of Studying History of the Ukrainian
Language [Ukrayins`ki ojkonimy`, moty`vovani nazvamy` rosly`n, yak dzherelo vy`vchennya istoriyi
ukrayins`koyi movy`] (in Ukrainian)

90

ISSN 2411-1562
STUDIA LINGUISTICA, 2019. – Вип. 14 : 91-106
Стаття надійшла до редакції 21.01.2019
Перевірено на плагіат 01.02.2019 р.
унікальність – 100 %

https://doi.org/10.17721/StudLing2019.14.91-106

УДК 81:39
IMAGINEA UCRAINEANULUI ÎN MENTALITATEA POLONEZILOR.
STUDIU DE CAZ PORNIND DE LA CARTEA BORŞ UCRAINEAN A
JURNALISTULUI PIOTR POGORZELSKI
Cristina Godun (București, România)
cristina.godun@lls.unibuc.ro
Lector universitar dr.
Universitatea din București,
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Articolul urmărește prezentarea imaginii geopolitice, sociale și culturale a
Ucrainei, văzută prin ochii autorului, jurnalistul polonez Piotr Pogorzelski, fost
corespondent la Kiev al radioului național Radio Polonia. Portretul acesta imagologic,
care ne poartă prin istorie și stereotipuri naționale, are menirea de a apropia Ucraina
cititorilor români. În pofida imediatei vecinătăți și a prezenței comunității ucrainene în
România, românii își cunosc destul de puțin vecinii de la nord, generațiile mai vechi
manifestând idei preconcepute și o memorie istorică distorsionată. Cartea lui Piotr
Pogorzelski, tradusă în limba română și publicată în anul 2015, la scurt timp după
dramaticele evenimente de pe Maidanul Independenței, are menirea de a sensibiliza
opinia publică și a atrage atenția asupra potențialului socio-cultural și politic al
ucrainenilor. Același scop urmărește „Borș ucrainean” și în Polonia, o țară unde
Ucraina este o temă de discuţie frecventă în paginile publicațiilor, iar legătura dintre
Polonia şi Ucraina a fost întotdeauna foarte puternică, în pofida istoriei comune,
adeseori dificile. Mulţi polonezi tratează Ucraina cu un sentiment de profundă afecţiune
datorită rădăcinilor de familie sau a nostalgiei faţă de teritoriile de vest ale Ucrainei,
care au aparţinut cândva Poloniei. Şi totuşi, nici în rândurile polonezilor, chiar dacă
există o deschidere sau un interes mai mare faţă de Ucraina şi ucraineni, imaginea
Ucrainei şi a poporului vecin nu depăşeşte cu mult sfera strâmtă a stereotipurilor
naţionale, evident preponderent nefavorabile. Pe fundalul actualelor evenimente politice
şi ţinând cont de lipsa de cunoştinţe despre Ucraina din societatea românească, cartea
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„Borş ucrainean” despre realităţile ucrainene pare un instrument indispensabil şi
adecvat pentru conturarea portretului colectiv al ucrainenilor şi al societăţii ucrainene
actuale.
Cuvinte cheie: Ucraina, stereotip, masacrul de la Volînia, istorie, limbă.

ОБРАЗ УКРАЇНЦЯ В МЕНТАЛЬНОСТІ ПОЛЯКІВ
(на матеріалі книги «Український борщ» журналіста Петра
Погожельського)
Христина Годун (м. Бухарест, Румунія)
cristina.godun@lls.unibuc.ro
д.філол.н., доцент
Бухарестський університет,
Факультет іноземних мов та літератур
У статті розглядається геополітичний, соціальний і культурний образ
України, побачений очима
автора, польського журналіста
Петра
Погожельського, колишнього кореспондента Польського радіо в Києві. Цим
імагологічним портретом, який веде нас через історію та національні
стереотипи, робиться спроба наблизити Україну до румунських читачів.
Незважаючи на безпосереднє сусідство та присутність української громади в
Румунії, румуни досить мало знають про своїх північних сусідів, старші покоління
керуються упередженими ідеями і спотвореною історичною пам'яттю. Книга
Петра Погожельського, перекладена на румунську мову і опублікована в 2015 році,
незабаром після драматичних подій на Майдані Незалежності, покликана
підвищити обізнаність громадськості та привернути увагу до соціокультурного
потенціалу українців. Ту ж саму мету «Український борщ» переслідує і в Польщі,
де українська тема часто обговорюється на сторінках друкованих та
електронних видань, тому що зв'язок між Польщею та Україною завжди був
дуже міцним, не зважаючи на складну історію. Багато поляків ставляться до
України з почуттям глибокої прихильності, заснованої на родинному корінні або
ностальгії по західних територіях України, які колись належали Польщі. Однак,
хоча й спостерігається підвищений інтерес до України та українців, у поляків
образ України та її мешканців не виходить далеко за межі вузьких, значною мірою
негативних, стереотипів. На тлі чинних політичних подій і з огляду на прогалини в
уявленнях про Україну в румунському суспільстві, книга «Український борщ», у якій
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йдеться про українські реалії, видається цінним інструментом для створення
колективного портрета українців і сучасного українського суспільства.
Ключові слова: Україна, стереотип, Волинська різанина, історія, мова.

THE IMAGE OF UKRAINIANS IN POLES’ MENTALITY. A CASE
STUDY BASED ON JOURNALIST PIOTR POGORZHELSKI’S BOOK
“UKRAINIAN BORSCH”
Cristina Godun (Bucharest, Romania)
cristina.godun@lls.unibuc.ro
Associate Professor, PhD.
University of Bucharest,
Faculty of Foreign Languages and Literatures
The article aims at presenting the geopolitical, social and cultural image of
Ukraine, seen through the eyes of the author, the Polish journalist Piotr Pogorzhelski,
former Kiev correspondent of the National Radio Polonia. This imagological portrait,
which carries us through the history and national stereotypes, means to bring Ukraine
closer to Romanian readers. Despite the neighborhood and the presence of the Ukrainian
community in Romania, Romanians don’t know their northern neighbours very well,
older generations show preconceived ideas and a distorted historical memory. Piotr
Pogorzhelski's book, translated into Romanian and published in 2015 shortly after the
dramatic events on the Maidan Nezalezhnosti, aims to raise public awareness and draw
attention to the political and socio-cultural potential of Ukraine and the Ukrainians. The
same goal pursues «The Ukrainian Borsch» in Poland, a country where Ukraine is a
frequent topic of discussion in the press, because the connection between Poland and
Ukraine has always been very strong, despite some historical difficulties. The majority of
Poles treat Ukraine with a sense of deep affection due to family roots or nostalgia for the
western territories of Ukraine, which once belonged to Poland. And yet, among the Poles
who manifest openness and an increased interest in Ukraine, the image of this country
and its inhabitants is due to narrow negative stereotypes. On the background of current
political events and taking into the account the lack of knowledge about Ukraine in
Romania, «The Ukrainian Borsch» seems to be an indispensable and appropriate tool
for shaping the collective portrait of Ukrainians and contemporary Ukrainian society.
Key words: Ukraine, stereotype, massacre in Volynia, history, language.
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Погожельского)
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д.филол.н., доцент
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Факультет иностранных языков и литератур
В статье рассматривается геополитический, социальный и культурный
образ Украины, увиденный глазами автора, польского журналиста Петра
Погожельского, бывшего корреспондента Польского радио в Киеве. Этим
имагологическим портретом, который ведет нас через историю и национальные
стереотипы, делается попытка приблизить Украину к румынским читателям.
Несмотря на непосредственное соседство и присутствие украинской общины в
Румынии, румыны довольно мало знают о своих северных соседях, старшие
поколения преимущественно руководствуются предвзятыми идеями и искаженной
исторической памятью. Книга Петра Погожельского, переведенная на румынский
язык и опубликованная в 2015 году, вскоре после драматических событий на
Майдане Независимости, призвана повысить осведомленность общественности и
привлечь внимание к социокультурному потенциалу украинцев. Ту же цель
«Украинский борщ» преследует и в Польше, где украинская тема часто
обсуждается на страницах печатных и электронных изданий, так как связь
между Польшей и Украиной всегда была очень сильной, несмотря на сложную
историю. Многие поляки относятся к Украине с чувством глубокой
привязанности, основанной на семейных корнях или ностальгии по западным
территориям Украины, которые когда-то принадлежали Польше. Однако, хотя и
наблюдается открытость и повышенный интерес к Украине и украинцам, среди
поляков образ Украины и ее обитателей сформирован в рамках в значительной
степени негативных стереотипов. На фоне текущих политических событий и в
контексте наличия пробелов в представлениях об Украине в румынском обществе,
книга «Украинский борщ» об украинских реалиях предстает как эффективный
инструмент для создания коллективного портрета украинцев и современного
украинского общества.
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Cu toate că Ucraina şi România sunt ţări vecine şi relaţiile
diplomatice cu Ucraina independentă datează din 2 februarie 1992, pentru
cetăţenii de rând din ambele ţări cunoştinţele despre vecinii lor sunt foarte
puţine şi nu exagerăm afirmând că ele sunt, preponderent, formate din
preconcepţii. Românii nu ştiu cine sunt ucrainenii – şi vice versa – , iar în
mentalitatea românească sunt adânc înrădăcinate stereotipurile negative
legate de vecinul lor slav, căruia de cele mai multe ori îi aplică pur şi simplu
eticheta de homo sovieticus. Evenimente care au avut loc în anul 2014 în
Kiev precum şi teatrul de război din estul Ucrainei fac tot mai mulţi români
să se intereseze de Ucraina, cu care solidarizează. În Polonia, în schimb,
Ucraina este frecvent o temă de discuţie care aproape nu părăseşte primele
pagini ale mijloacelor de informare în masă, iar legătura dintre Polonia şi
Ucraina a fost întotdeauna foarte puternică, în pofida istoriei adeseori
dificile. Mulţi polonezi tratează Ucraina cu un sentiment de profundă
afecţiune datorită rădăcinilor de familie sau a nostalgiei faţă de teritoriile de
vest ale Ucrainei, care au aparţinut cândva Poloniei. Şi totuşi, nici în
rândurile polonezilor, chiar dacă există o deschidere sau un interes mai mare
faţă de Ucraina şi ucraineni, imaginea Ucrainei şi a poporului vecin nu
depăşeşte cu mult sfera strâmtă a stereotipurilor naţionale, evident
preponderent nefavorabile. Foarte nimerit prezintă această realitate Ernest
Zozuń, moderator al Programului 3 al Radioului Polonez, care spunea că: În
restaurantele poloneze sub numele de borş ucrainean se servesc tot felul de
supe, de cele mai multe ori fără nicio legătură cu adevăratul borş
ucrainean. Şi tot aşa cum ni se pare că ştim să gătim borş ucrainean, la fel
ni se pare că ştim cum este Ucraina. În realitate, în cap ne zboară numai
frânturi de informaţii. Nu cunoaştem istoria acestui popor, îi confundăm pe
ucraineni cu ruşii. Nu cunoaştem nici paginile tragice ale istoriei noastre
comune şi ne lăsăm purtaţi de emoţii când cineva pomeneşte de o oarecare
aniversare. Dacă ar fi să-i întrebi pe polonezi care este capitala Ucrainei,
jumătate din ei vor sta pe gânduri. Aşadar haideţi să cunoaştem Ucraina şi
acest borş ucrainean, pentru că a cunoaşte înseamnă a şti, a şti înseamnă a
înţelege, iar a înţelege înseamnă a putea trage nişte concluzii. Iar dacă
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Актуальні проблеми мовознавства [Актуальные проблемы языкознания]
© Годун Х. [Годун К.], cristina.godun@lls.unibuc.ro
Образ українця в ментальності поляків (на матеріалі книги «Український борщ» журналіста Петра
Погожельського) [Образ украинца в ментальности поляков (на материале книги «Украинский
борщ» журналиста Петра Погожельского)] (Румунською / На румынском яз.)

95

ISSN 2411-1562
STUDIA LINGUISTICA, 2019. – Vol. 14 : 91-106

tragem concluzii, nu mai repetăm greşelile făcute mai înainte [Zozuń,
2013].
Trăim într-o lume globală care aproape că tinde să înghită diferenţele
şi ne împinge spre uniformizare, însă preconcepţiile şi reprezentările
negative dispar greu din conştiinţa oamenilor. Întrucât tema pe care o
discutăm este, pe cât de interesantă, pe atât de vastă şi generoasă în surse
bibliografice, ne vom limita în acest studiu doar la reprezentarea
ucraineanului în ochii polonezilor contemporani, aşa cum reiese ea din
reportajele lui Piotr Pogorzelski, corespondent al Radioului Polonez la Kiev.
Pe fundalul recentelor evenimente politice şi ţinând cont de lipsa de
cunoştinţe despre Ucraina din societatea românească, cartea Borş ucrainean
despre realităţile ucrainene pare un instrument indispensabil şi adecvat
pentru conturarea portretului colectiv al ucrainenilor şi al societăţii
ucrainene actuale. Autorul cărţii demonstrează că Ucraina este o ţară aparte,
care are propria ei identitate, cultură şi propriul specific. O ţară cu o
istorie bogată, cu propria sa limbă, dar mai ales cu un stil original şi diferit
de abordare a celor mai importante lucruri – citim pe coperta a patra a
cărţii părerea politicianului, publicistului şi istoricului polonez Paweł
Kowal.
În Polonia există în prezent o puternică şcoală de reportaj, genul
acesta paraliterar bucurându-se de foarte mare trecere atât în rândurile
cititorilor, cât şi ale criticilor. Părintele reportajului polonez modern - ca
specie la graniţa dintre publicistică şi beletristică - este considerat Ryszard
Kapuścinski, deşi nu am putea să trecem sub tăcere scriitori care s-au
remarcat cu mult înaintea lui, de pildă Zofia Nałkowska cu asceticele şi
cutremurătoarele sale Medalioane, inspirate din tematica holocaustului, sau
Tadeusz Borowski, ale cărui povestiri despre realitatea lagărelor naziste
îmbină elementele reportajului şi prozei poetice, dezbătând probleme etice,
religioase sau filozofice fundamentale. Numărul mare de scriitori polonez i
interesaţi de genul acesta al „literaturii faptelor” 1, cum este definit reportajul

1

Hanna Krall, Wojciech Tochmann, Jacek Hugo-Bader, Lidia
Ostałowska, Filip Springer, Małgorzata Remer, Ziemowit Szczerek,
pentru a enumera doar câteva nume de reporteri literari polonezi.
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în Polonia, l-a inspirat pe scriitorul Mariusz Szczygiel să înfiinţeze în anul
2010 fundaţia Institutul Reportajului şi, în cadrul ei, Şcoala Poloneză de
Reportaj. Cartea jurnalistului polonez Piotr Pogorzelski nu reprezintă o
provocare pe plan literar, stilul clar şi simplu, fără înflorituri stilistice sau
pretenţii artistice în care sunt prezentate informaţiile o apropie mai mult de
publicistică, studiu sociologic şi analiză politică, dar este foarte bine
documentată şi ne oferă posibilitatea să spicuim din ea informaţii
interesante, care conturează portretul socio-politic şi cultural al
ucraineanului de azi. Chiar dacă, în mod evident, Borş ucrainean este o
carte pozitivă, scrisă de un foarte bun cunoscător al Ucrainei şi al
ucrainenilor, pe care îi tratează cu bunăvoinţă, nu putem să nu remarcăm
câteva stereotipuri ce transcend persoana scriitorului ca individualitate şi ţin
de mentalul colectiv polonez.
Ucraina a fost întotdeauna pentru mine, şi este în continuare, o ţară
fascinantă. Aici totul mi se părea - şi în continuare mi se pare - mai mare,
mai impunător, mai expresiv... – aflăm din introducere. - Oarecum ca borşul
ucrainean din titlu care nu e o zeamă chioară de sfeclă, ci o mâncare deasă
cu multe legume şi carne. Dacă există bogăţie în Ucraina, atunci e o bogăţie
opulentă; dacă există rock’en roll, atunci e plin de emoţii; dacă există
patriotism, atunci el îmbracă o haină extremistă, naţionalistă; dacă există
corupţie, atunci e neţărmurită, cuprinzând toate sferele vieţii; dacă există
femei, ele nu pot fi altfel decât excepţional de frumoase... [Pogorzelski,
2014, p. 5]
Şi iată că nici nu am intrat bine în conţinutul cărţii şi ne izbim de: 1)
stereotipul Ucrainei ca ţară a oligarhilor, opulenţei şi corupţiei pentru că
toate merg mână în mână; 2) stereotipul ucraineanului naţionalist -extremist,
partizan al mişcării UPA-ONU şi al lui Stepan Bandera; 3) stereotipul femeii
ucrainene nemaipomenit de frumoase, deşi nu numai... Trebuie să
recunoaştem că ele funcţionează la fel de bine şi în mentalitatea românilor
care s-au obişnuit să citească în presă cu referire la Ucraina doar ştiri despre
oligarhii ucraineni cu averi colosale, adunate în urma „privatizărilor
defectuase ale activelor statului” şi deţinători ai monopolului asupra massmedia, sistemului bancar, telecomunicaţilor, industriei oţelului, căbunelui şi
industriei grele sau despre ultranaţionalismul ucrainean.
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Ucraina e o ţară nemaipomenit de interesantă – ba chiar aş spune
exotică – aflată la graniţa de răsărit a Poloniei. Şi tocmai lucrul acesta este
fascinant la ucraineni: vedem în ei oameni asemenea nouă, vedem străzi şi
oraşe adeseori similare cu cele europene, şi cu toate acestea simţim că aici
este cu totul şi cu totul altfel decât în Polonia. Şi descoperirea aceasta este
corectă. Societatea, care a trăit anii comunismului, funcţionează după alte
principii, modul de a gândi este altul. Pe de altă parte, oamenii aceştia au
trăsături foarte similare cu ale noastre. Şi sentimentul acesta este corect. –
citim în Borş ucrainean [Pogorzelski, 2014, p. 6]. Alteritatea ucrainenilor,
problematică şi de neînţeles pentru mulţi polonezi, dă naştere de cele mai
multe ori, din ignoranţă, la convingeri eronate de genul „ucrainenii sunt
nişte polonezi de calitate mai proastă” sau „la noi a fost aşa acum 10 ani”,
avertizează autorul Borşului ucrainean. E păcat că aproape nu întâlneşti în
rândurile polonezilor asociaţii pozitive cu Ucraina. Singura excepţie
probabil este Vitali Klichko, pentru că borşul ucrainean nu trezeşte o
imagine pozitivă – mai adaugă Piotr Pogorzelski [Pogorzelski, 2014, p. 7].
Unul dintre primele lucruri care ne vin în minte, ca români, când ne
gândim la Ucraina este, fără îndoială, „catastrofa de la Cernobîl” şi
„revoluţia portocalie”, în timp ce, românilor mai educaţi nu le sunt străine
Rusia Kieveană sau numele unor scriitori de renume precum Taras
Şevcenko, Vasîl Stus, Oksana Zabușko, Serhii Jadan. Foarte complexă şi
interesantă este însă istoria Ucrainei şi destinul ei istoric sub ocupaţie
sovietică, relaţia complicată dintre polonezi şi ucraineni care transpare şi din
Borş ucrainean.
Problema Istoriei
Rolul stereotipurilor în societate este de a ordona lumea, de a o
compartimenta şi eticheta din nevoia firească de a ne explica tot ceea ce ne
înconjoară, iar stereotipurile naţionale sau etnoculturale sunt printre cele mai
numeroase: nemţii sunt bine organizaţi, serioşi, punctuali, ruşii sunt
comunişti, barbari şi agresivi, britanicii – beţivi, arabii sunt terorişti şi
fanatici religioşi, italienii sunt gigolo, mafioţi şi macaronari, românii sunt
ţigani. Asemenea asumpţii formează sisteme de credinţe şi încearcă să facă
necunoscutul mai accesibil şi să ne apropie realitatea socio-culturală sau
politică specifică altor zone, chiar dacă, fireşte, reprezintă o viziune
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subiectivă și limitată asupra lumii. Şi, de regulă, viziunea aceasta subiectivă
se dovedeşte a fi şi preponderent negativă.
Şi în relaţia dintre polonezi şi ucraineni predomină stereotipurile
depreciative, iar autorul cărţii Borş ucrainean promite să ofere o explicaţie a
originii unora dintre aceste păreri preconcepute care probabil vor avea şansa
să dispară din mentalul colectiv odată cu schimbarea generaţiilor şi cu
deschiderea spre toleranţă şi globalizare.
Istoria este unul din domeniile care naşte cele mai multe tensiuni în
relaţiile bilaterale dintre Polonia şi Ucraina, iar secolul XX ne oferă cel
puţin două asemenea momente critice din existenţa celor două naţiuni:
acţiunea Vistula şi masacrul din Volînia – considerat de Piotr Pogorzelski
neîndoielnic cel mai dificil capitol al acestei cărţi şi cel mai spinos din
istoria relaţiilor polonezilor şi ucrainenilor [Pogorzelski, 2014, p. 223].
Unul din lucrurile care par de neînţeles în Ucraina pentru străini îl
constituie atitudinea faţă de istorie şi memoria naţională. La peste 20 ani de
la declararea independenţei, în Ucraina continuă să domine viziunea
sovietică asupra istoriei şi se sărbătoresc cu multă amploare tocmai acele
sărbători care au constituit şi pilonii propaganei sovietice: 1 Mai
muncitoresc şi 9 Mai – Ziua Victoriei, care a pus capăt marelui război pentru
apărarea patriei.
În Ucraina nu există o singură viziune asupra istoriei – ea este întrun fel în estul ţării, şi altfel în vest - este de părere autorul cărţii Borş
ucrainean. Pentru unii ucraineni, soldaţii Armatei Roşii sunt nişte eroi,
pentru alţii, eroi sunt luptătorii UPA. În realitate, totul este atât de
amestecat, în una şi aceeaşi familie pot exista două persoane dintre care
una a luptat pentru comunism, iar cealaltă pentru Ucraina independentă
[Pogorzelski, 2014, p. 217].
Diferenţele atât de mari de opinie între vest şi est se explică şi prin
faptul că partea de est a Ucrainei a stat sub comunism cu 22 de ani mai mult
decât cea de vest, industrializarea a distrus mai mult structura socială a
populaţiei locale, iar majoritatea locuitorilor au fost, de fapt, strămutaţi din
alte zone - sunt venetici, cu rădăcini în alte părţi ale fostei URSS. Aşadar,
zona de răsărit a Ucrainei este mai lipsită de identitate naţională decât vestul
şi realitatea ei a fost preponderent una sovietică. Nu e un secret pentru
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nimeni faptul că regimul sovietic a fost unul dintre cele mai criminale din
istoria omenirii, iar locuitorii fostei URSS au trăit sub ameninţarea
deportărilor, persecuţiilor şi pedepselor capitale pentru orice act de
„subminare a puterii”. Au ajuns să aibă „teama codificată în gene”, spune
istoricul Oleksandr Zincenko, iar ea era atât de puternică, încât nici măcar
acasă, în familie, nu se discuta istoria şi nimeni nu încerca să rectifice
viziunea sovietică, oficială, asupra faptelor. Pereţii aveau urechi, copiii se
puteau scăpa din întâmplare, nimeni nu era dispus să rişte. Chiar şi pe patul
de moarte oamenii se fereau să vorbească despre ce li s-a întâmplat, întrucât,
chiar dacă pe ei nu-i mai putea atinge urgia sistemului, rămâneau în urmă
copiii sau nepoţii care ar fi putut avea de suferit de pe urma unor informaţii
incomode. Aşa se explică de ce atât de puţini ucraineni au cunoştinţă despre
cimitirul de la Bîkivnea, o pădure de lângă Kiev, unde în gropi comune se
află înhumate trupurile a 30 mii de victime ale regimului sovietic. Iar
cimitirul de la Bîkivnea este unul din multele asemenea memoriale ale
genocidelor săvârşite de NKVD, pe lângă celebrele crime de la Katin sau
Piatihatki, de lângă Harkov. Istoricul ucrainean Iuri Şapoval pune neştiinţa
pe seama faptului că subiectul crimelor totalitariste nici măcar nu există în
manualele şcolare de istorie. Nu sunt informaţi nici profesorii care şi-au
făcut studiile încă în perioada URSS. Dacă subiectul acesta nu este dezbătut
la orele de istorie din şcoli, de unde să aibă ucrainenii informaţii?
[Pogorzelski, 2014, p. 127]. Prima sursă care vine în minte este, evident,
familia, însă istoricul Oleksandr Zincenko este de părere că transmiterea
istoriei de la o generaţie la alta s-a desfăşurat în Ucraina sovietică altfel
decât în Polonia, unde una învăţau copiii la şcoală, şi alta aflau apoi acasă de
la părinţi. Iar de multe ori refuzul de a vorbi nici măcar nu era pus pe seama
teamei de represalii, ci pe seama nevoii psihologice de a uita. Oamenii pur şi
simplu nu mai doreau să-şi aducă aminte.
Fenomenul acesta este bine cunoscut de sociologi şi psihologi sub
numele de amnezie disociativă. În Ucraina s-a ajuns la o amnezie colectivă,
nu din aversiunea faţă de cunoaşterea propriului trecut sau din loialitate
faţă de puterea sovietică, nici măcar sub presiunea propagandei, ci pur şi
simplu din cauza fricii de propriile sentimente dureroase [Pogorzelski,
2014, p. 214] – consemnează Piotr Pogorzelski în cartea sa opinia istoricului
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Oleksandr Zincenko, care consideră că majoritatea polonezilor nu înţeleg
dimensiunea coşmarului pe care ucrainenii l-au trăit în timpul URSS și
tocmai de aceea le e greu să înţeleagă atitudinea ucrainenilor faţă de istorie.
La fel de puţin informați sunt ucrainenii despre evenimentele care
au avut loc în Volînia între 1943-1944, când zeci de mii de civili polonezi au
fost masacraţi de Armata Insurecţională Ucraineană şi alte grupuri înarmate,
în încercarea de epurare etnică a regiunii. Iar cei care ştiu despre ce este
vorba – în principal naţionaliştii radicali, tind să arunce întreaga
responsabilitate pe autorităţile poloneze din perioada celei de-a II-a
Republici Poloneze, care au desfăşurat o politică antiucraineană, șovinistă și
de polonizare forţară a populaţiei ucrainene de pe teritoriile recuperate de
Polonia în urma tratatului de pace semnat la Riga, în anul 1921, după
încheierea războiului polono-rus. Polonezii, în schimb, pun lipsa unor scuze
oficiale din partea oficialităților ucrainene pentru masacrul din Volînia pe
seama nepăsării și lipsei de interes a ucrainenilor faţă de propria istorie, dar
şi pe nivelul scăzut al dezbaterilor sociale. În 2013, cu prilejul comemorării
a 70 de ani de la masacrul din Volînia, mass media a prezentat preponderent
evenimentele ca fiind un conflict etnic polono-ucrainean în care ambele
părţi au fost deopotrivă de afectate [Pogorzelski, 2014, p. 238]. Probabil,
neînţelegerile pe seama acestui delicat moment din istorie nu vor putea fi
depăşite atâta vreme cât nu există dorinţă de dialog, iertare şi înţelegere
reciprocă.
Atitudinea faţă de bunul comun versus proprietatea privată
Pentru Piotr Pogorzelski, condiţia blocurilor ucrainene, cu mizeria
care domneşte pe casa scării, cu lifturile devastate sau mormanele de
gunoaie care duhnesc, reprezintă o imagine şocantă, cu care nu a reușit să se
obişnuiască în timpul șederii la Kiev. Spaţiul extralocativ i se părea a fi
„pământul nimănui”. Situaţia care domneşte pe casele scărilor blocurilor
ucrainene este o moştenire a vremurilor când nu exista respect pentru
proprietatea comună, dar nici pentru cea privată şi când îngrijirea spaţiu lui
extralocativ ţinea de competenţa asociaţiilor de locatari: Ceea ce nu
aparţinea cuiva în mod concret, era şi este în continuare drept comun, adică
al nimănui [Pogorzelski, 2014, p. 19], observă autorul Borşului ucrainean
şi, evident, din atitudinea aceasta transpare mentalitatea homo sovieticus, cu
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lipsa sa de respect faţă de bunul comun şi credinţa că, de vreme ce un lucru
nu este al meu, nici nu-mi pare rău de el. Această atitudine, este de părere
autorul, se răsfrânge mai târziu asupra întregului stat şi a felului cum merg
lucrurile.
Problema limbii
[...] într-un stat care se numeşte Ucraina nu e deloc un fapt evident
că locuitorii ţării vorbesc limba ucraineană [Pogorzelski, 2014, p. 51],
citim în Borş ucrainean şi situaţia aceasta îi miră nu numai pe polonezii care
ajung în Ucraina, ci pe mulţi alţi străini. Kievul este un spaţiu bilingv şi a
vorbi în ucraineană sau rusă e o opţiune personală, însă este greu de
imaginat că ar putea exista persoane care au trăit o viaţă întreagă în Ucraina
fără să cunoască limba şi fără să manifeste cea mai mică intenţie de a o
învăţa. Din cauza moștenirii totalitare, multă vreme s-a considerat că
ucraineana o vorbeau acei ucraineni consideraţi de restul societăţii
naţionalişti sau străinii. Atitudinea față de limba ucraineană îşi are rădăcinile
în vremurile sovietice, când rusa era considerată limba intelectualilor de la
oraş, iar ucraineana limba vulgului din zona rurală. [...] persoanele care
vorbeau în viaţa de zi cu zi numai în ucraineană nu aveau şanse la o funcţie
înaltă. – ne spune Piotr Pogorzelski. - În rusă vorbeau, de pildă, cadrele de
conducere din fabrici şi inginerii, iar muncitorii se străduiau să le urmeze
exemplul. Bineînţeles, la nivelele mai de jos, fiecare putea vorbi cum dorea,
dar de vreme ce ajungeai la oraş, unde locuia elita, se cuvenea să vorbeşti
în rusă. Convingerea aceasta a rămas adânc înrădăcinată în subconştientul
unora până în ziua de azi [Pogorzelski, 2014, p. 51]. De aceea, mulţi
ucraineni care vin de la sate la oraş, în căutare de lucru, renunţă la
ucraineană în favoarea rusei, chiar dacă nu o stăpânesc bine. Piotr
Pogorzelski menţionează fenomenul vânzătoarelor din supermarcheturile din
Kiev care între ele vorbesc în ucraineană, dar cu clientul trec pe rusă, chiar
dacă acesta le vorbeşte tot în ucraineană. Ele se jenează să vorbească în
ucraineană pentru a nu fi considerate needucate şi sfârşesc prin a vorbi, de
fapt, o rusă incorectă, plină de influenţe ale limbii ucrainene, numită surjîk.
Limba ucraineană e marginalizată şi, chiar dacă este oficial limba statului şi
a culturii, e suficient să arunci o privire la mass media pentru a constata că e
atacată zilnic de cultura de masă rusă, de serialele de televiziune stupide şi
___________________________
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de muzica pop [Pogorzelski, 2014, p. 51], comentează Piotr Pogorzelski.
Majoritatea publicaţiilor din presa scrisă apar în limba rusă, iar televiziunile,
chiar dacă au jurnalele de ştiri în limba ucraineană, au şi foarte multe
programe în limba rusă.
Dacă aruncăm un ochi la harta Ucrainei, putem spune în linii mari
că estul şi sudul sunt de limbă rusă, iar vestul ucrainean. – scrie Piotr
Pogorzelski în Borş ucrainean. - Problema este că afirmaţia de mai sus este
valabilă în principal în privinţa oraşelor. La sat, chiar şi în regiunea
Luhansk, imediat la graniţa cu Rusia, se vorbeşte mai degrabă în
ucraineană sau în aşa-numitul surjîk, care reprezintă un amestec al celor
două limbi [Pogorzelski, 2014, p. 52].
Multe s-au schimbat cu timpul şi după revoluţia portocalie. Oamenii
au început să se străduiască să vorbească în ucraineană din dorinţa de a-şi
găsi propria voce şi identitate. De aceea elita intelectuală alege în mod
conştient să vorbească ucraineana pentru a-şi evidenţia alteritatea, chiar dacă
îşi atrage tot felul de comentarii ironice. În ucraineană vorbesc, în general, şi
politicienii, deoarece îi obligă legea, găseşte Piotr Pogorzelski explicaţia. –
O lege pe care, de altfel, o parte dintre ei oricum o ignoră. Marea majoritate
a societăţii însă se conformează şi se adaptează la tendinţa generală,
considerând că „oricum toată lumea vorbeşte rusa. Și nu oricine are, la
urma urmelor, curajul de a ieşi în evidenţă [Pogorzelski, 2014, p. 56]. – mai
adaugă jurnalistul polonez. Iar în opinia scriitoarei Irena Karpa: Chiar şi cei
care obişnuiesc să vorbească în mod curent în ucraineană, imediat ce ajung
la Kiev, trec la rusă, căzând în conformism. E absurd ca în Ucraina trebuie
să fii un soi de microerou ca să poţi vorbi în ucraineană [Pogorzelski, 2014,
p. 56].
Foarte mulţi tineri se străduiesc totuşi să schimbe starea aceasta de
fapt şi să ucrainizeze Kievul, este de părere Piotr Pogorzelski. Limba
ucraineană este tot mai des asociată cu partea activă, liberală, prooccidentală
şi dornică de schimbări a societăţii şi cu organizaţiile nonguvernamentale. În
perioada premergătoare evenimentelor Maidanului, a fi vorbitor de
ucraineană era o chestiune de dispoziţie şi depindea de factori precum
situaţia economică. Alegerea limbii se făcea şi în funcţie de identitatea
asumată de fiecare: de cetăţean al Europei sau al fostei URSS, întrucât în
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continuare există mulţi cetăţeni ucraineni care „mental trăiesc încă în
vemurile URSS” [Pogorzelski, 2014, p. 59]. Lucrurile au şanse să se
schimbe şi ucraineana să dobândescă statutul său bine meritat, cu toate că
Există, bineînţeles, un grup de oameni care nu doresc să înveţe ucraineana
şi nu recunosc Ucraina ca stat. Se plâng că e greu să citească în ucraineană
informaţiile de pe medicamente şi documentele oficiale. Toţi îşi dau seama
de faptul că în decursul celor peste 20 ani ar fi putut să înveţe să vorbească
ucraineana, însă ei nu doresc să facă asta din principiu. Sunt, preponderent
oameni în vârstă. [Denis Kazanski, ziarist şi bloger din Donieţk, apud
Pogorzelski, 2014, p. 59].
Femeile din Ucraina
Că femeile din Ucraina sunt nemaipomenit de frumoase nu e un
stereotip, ci un adevăr, stereotipice sunt însă celelalte atribute cu care sunt
înzestrate ucrainencele: frumoase, dar vulgare, adeseori deocheat și provocator
îmbrăcate. Stereotipul socio-cultural dominant în societatea poloneză este cel al
ucrainencelor femei de serviciu sau prostituate, cu toate că, surprinzător, studiile
sociologice demonstrează că polonezele „cedează” mai uşor la propunerile
bărbaţilor decât ucrainencele care, e drept, visează la o partidă reuşită şi la o
situaţie financiară bună, dar nu sunt dispuse chiar la orice fel de compromisuri.
Și în acest caz, stereotipul nu corespunde realităţii. Mulţi dintre „sexturiştii”
care vin în Ucraina cu gândul unei vacanţe aventuroase şi al unor prăzi uşoare
au parte de surprize neaşteptate. Americanul Roosh V a scris o carte pe baza
unui experiment personal despre cum să agăţi cele mai feminine din femeile
lumii. Vreme de trei luni a locuit la Harkov, pe urmă şi-a descris aventurile întrun ghid intitulat sugestiv Bang Ukraine. Cea mai mare surpriză pentru american
– aflăm din Borş ucrainean - a fost faptul că ucrainenele nu sunt deloc femei
uşoare, chiar dacă bărbaţii locali nu reprezintă în viziunea lui o concurenţă
serioasă. În Polonia, raportul dintre numărul femeilor şi numărul bărbaţilor este
mult mai prost (adeseori o femeie la trei bărbaţi) şi totuşi era mult mai uşor să
agăţi o femeie, este de părere Roosh V, care are la activ mai multe cărţi în seria
Bang..., una dintre ele fiind dedicată Poloniei. Autorul observă că, din păcate, cu
femeile din Ucraina trebuie să vorbeşti (lucru care nu e deloc uşor din cauza
cunoaşterii slabe a englezei), ba chiar mai mult de atât, nici nu beau prea mult
alcool, aşa că să atragi o femeie în pat e o adevărată provocare. Concluzia unui
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adevărat expert: o americancă la prima întâlnire e o ucraineancă la a patra.
Evident, surprinderea sexturiştilor e cauzată de neverificarea în practică a
stereotipului etnic dominant în societatea lor, conform căruia ucrainencele sunt
femei uşoare care doresc cu orice chip să ajungă în străinătate. În realitate,
majoritatea femeilor ucrainence, de pildă cele care apelează la serviciile
agenţiilor matrimoniale, nu doresc orice bărbat, ci unul care mai întâi să le
cucerească, apoi să le ocrotească, spune Piotr Pogorzelski. Nici nu trebuie ca
bărbatul străin să fie milionar – e suficient să-şi permită să o întreţină pe aleasa
lui. Străinii sunt văzuţi mai bine decât bărbaţii ucraineni, care beau, fumează şi
înjură, subliniază proprietara unei asemenea agenţii matrioniale. Pe lângă toate
acestea, bărbaţii ucraineni sunt percepuţi de autorul Borşului ucrainean ca
preponderent neîngrijiţi, sexişti, tradiţionalişti în raport cu femeile. Iar în
Polonia, imaginea emigrantului tipic e [Pogorzelski, 2014, p. 29], de regulă, în
construcţii sau în gospodării private. Imaginea aceasta alimentează în continuare
un alt stereotip care funcţionează în mentalitatea ambelor societăţi, poloneză şi
ucraineană, şi anume cel al polonezului care e înstărit şi al ucraineanului care e
sărac. Iar Ucraina este considerată de Polonia sora mai mică, pe care în ultimii
ani se străduieşte să o ocrotească. Astăzi, cu puţine excepţii care ţin de răni ale
trecutului, imaginea Ucrainei şi a ucrainenilor nu este una ostilă, ba dimpotrivă,
stârneşte compasiune şi afecţiune. În atitudinea polonezilor faţă de vecinii lor
răsăriteni se poate simţi în ziua de azi deschidere, simpatie şi dorinţa de a
împărtăşi cu Ucraina din propriile experienţe. Relaţiile reciproce continuă să
stea sub semnul stereotipurilor, dar acestea nu sunt ameninţătoare, ba chiar
servesc la apropierea, într-un fel sau altul, a poporului vecin. Mai mult decât
atât, cartea Borş ucrainean ne apare ca o dovadă a faptului că, în prezent,
majoritatea stereotipurilor despre ucraineni sunt, cel puțin în Polonia, în curs de
revalorizare.
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УДК 81’42
ІДЕОЛОГІЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОГО УКРАЇНСЬКОГО ТА
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Інститут філології
Для українського та румунського теоретичного мовознавства середини і
другої половини ХХ ст. властиве нав’язування офіційної державної ідеології
(марксизму-ленінізму) як провідної методології розв’язання проблем природи та
сутності людської мови, дослідження внутрішньої структури мовної системи,
використання методів лінгвістичних досліджень, що становить предмет
загального мовознавства. Залишаємо осторонь питання, пов’язані з русифікацією
(українізацією, румунізацією, мадяризацією): предметом дослідження є
проникнення офіційної державної ідеології в дискусії щодо природи і сутності
людської мови взагалі (що є предметом саме загального мовознавства),
відображення панівної ідеології у методах лінгвістичного дослідження.
В українському радянському теоретичному мовознавстві 1930-1940-х рр.
офіційно насаджувався марризм як пролетарська ідеологія, спрямована проти
буржуазної компаративістики, окремі українські лінгвісти услід за тодішнім
офіційним
керманичем
радянського
мовознавства
І. І. Мещаніновим
використовували ім’я Марра як «щит», починали з цитування Марра власні праці,
однак це особливо не відчувалося на змісті викладу мовного матеріалу (так робив,
зокрема, академік М. Я. Калинович (1888-1949) та ін.). Після появи праці Сталіна
«Марксизм і питання мовознавства» (1950) в українське та румунське теоретичне
мовознавство рясно стали проникати загальновідомі цитати з цього опусу
(засудження класового характеру мови, ідеї революційних переворотів у ній,
необхідність діалектичного поєднання вивчення мови в нерозривному зв’язку з
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історією суспільства), що подавалися в лінгвістичній літературі України до
ХХІІ з’їзду КПРС (1961), а в Румунії – до смерті Г. Георгіу-Дежа (1965). Лише з
цього часу розпочинається розвиток лінгвістичного структуралізму, оскільки
мовознавчі «праці» вождя дозволяли осмислювати мовні факти лише в межах
порівняльно-історичної (й описової) парадигми.
Ключові слова: загальне мовознавство, румунська мова, українська мова,
історико-філологічні концепції, дакійський субстрат.
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The imposition of official state ideology (Marxism-Leninism) is characteristic for
Ukrainian and Romanian theoretical linguistics of the middle and second half of the 20th
century. It was the leading methodology for solving the problems of nature and essence
of the human language. With its help, it was possible to study internal structure of the
linguistic system and use linguistic research methods, which are the subject of general
linguistics. Issues that are related to the problems of ideology and specific linguistics
(Ukrainization, Russification, Romanization, Magyarization, etc.) are not considered and
addressed. The subject of research is the penetration of official state ideology into
linguistic questions about the nature and essence of language, its reflection in the
methods of linguistic research. In Ukrainian Soviet theoretical linguistics of the 1930–
1940s, Marism was officially propagated as a proletarian ideology directed against
bourgeois comparative studies. Some Ukrainian linguists, following Ivan Meshchaninov
(which then was the official head of Soviet linguistics), used the name Marr as a
“shield”. They started with quoting Marr in their own works, but that did not affect much
the language material investigation (for example, Academician Mykhailo Kalynovych
(1888-1949) and others). After appearance of Stalin's work “Marxism and Problems of
Linguistics” (1950), well-known quotes from this work occured widely in Ukrainian and
Romanian theoretical linguistics. They were about the class nature of the language,
___________________________
Actual Problems of Linguistics [Aktual'ni problemy movoznavstva]
© Luchkanyn S. M. [Luchkanin S. M.], luchkanyn@ukr.net
The Features of Ideologization of General Linguistics in Ukrainian and Romanian Science about Language
st
(the XX century) [Ideologizaciya teoretichnogo ukrayinskogo ta rumunskogo movoznavstva v ХХst.: spilne
ta vidminne] (in Ukrainian)

108

ISSN 2411-1562
STUDIA LINGUISTICA, 2019. – Вип. 14 : 107-117
developed the ideas of revolutionary upheavals in it, stated the need for a dialectical
combination of language learning with the history of the society. They have been quoted
in the linguistic literature of Ukraine until the 22nd Congress of the CPSU (1961). In
Romania, they have been quoted until the death of Gheorghe Gheorghiu-Dej (1965).
Only by this time the development of linguistic structuralism had begun, because the
linguistic outlook of the “leader” allowed comprehending lingual facts exclusively
within the framework of comparative-historical and descriptive paradigm.
Key words: general linguistics, the Romanian language, the Ukrainian language,
historical-philologic conceptions, Dacian substrate.

ИДЕОЛОГИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УКРАИНСКОГО И
РУМЫНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В ХХ В.: ОБЩЕЕ И ОТЛИЧНОЕ
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д.филол.н., профессор
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Для украинского и румынского теоретического языкознания середины и
второй половины ХХ в. характерно навязывание официальной государственной
идеологии (марксизма-ленинизма) как ведущей методологии изучения проблем
природы и сущности человеческого языка, исследования внутренней структуры
языковой системы, использования методов лингвистического исследования. В
статье не рассматриваются вопросы, связанные с украинизацией, русификацией,
румынизацией, мадьяризацией и т.д.; предметом исследования является
проникновение официальной государственной идеологии именно в лингвистические
вопросы о природе и сущности языка как общественного явления, общественноисторической категории, системно-структурного образования.
В украинском советском теоретическом языкознании 1930–1940-х гг.
официально насаждался марризм как пролетарская идеология, направленная
против буржуазной компаративистики. Отдельные украинские лингвисты вслед
за тогдашним официальным главой советской лингвистики И. И. Мещаниновым
использовали имя Марра как «щит», начинали свои опусы с цитирования Марра в
собственных работах, но это особо не сказывалось на анализе языкового
материала (например, академик М. Я. Калинович (1888-1949) и др.). После
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появления работы Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» (1950) в
украинскую и румынскую теоретическую лингвистику начали обильно проникать
общеизвестные цитаты из этого труда (осуждение классового характера языка,
идеи революционных переворотов в нём, необходимость диалектического
единства в изучении языка и истории общества), что происходило в Украине до
ХХІІ съезда КПСС (1961), а в Румынии – до смерти Г. Георгиу-Дежа (1965). К
этому времени начинается развитие лингвистического структурализма,
поскольку лингвистические труды «вождя» допускали осмысление языковых
фактов лишь в рамках сравнительно-исторической (и описательной) парадигмы.
Ключевые слова: общее языкознание, румынский язык, украинский язык,
историко-филологические концепции, дакийский субстрат.

Людина стала виявляти інтерес до мови відтоді, як усвідомила себе
людиною, homo sapiens. Із практичних потреб відбулося становлення
давньоіндійського мовознавства, про те, що „спочатку було слово“, говорить
християнство, за римського імператора Веспасіана (69-79) вчителі-мовники
були звільнені від державних та військових повинностей, а штатні
граматики і ритори перейшли на утримання імперії. Відомі політики різних
епох і народів переймалися мовними питаннями – фараон Псамметіх, Гай
Юлій Цезар, Карл Великий, король Франції Франціск І (XVI ст.), діячі
Великої Французької буржуазної революції 1789-1794 рр., також, як
побачимо далі, і В. І. Ленін (Ульянов) та Й. В. Сталін (Джугашвілі), навіть
сучасні політики, депутати парламентів, урядовці. Усе це відомо,
називається в мовознавстві мовною політикою, чимало написано з історії
лінгвоциду. Залишаємо осторонь питання, пов’язані з русифікацією
(українізацією,
румунізацією,
мадяризацією),
предметом
нашого
дослідження є проникнення офіційної державної ідеології в дискусії щодо
природи і сутності людської мови взагалі (що є предметом саме загального
мовознавства), відображення панівної ідеології у внутрішній структурі
мовної системи, методах лінгвістичного дослідження, чого аж ніяк не
спостерігалося в історичному поступові загальномовознавчих ідей і теорій в
українській і румунській лінгвістиці до ХХ ст. Розуміємо „ідеологічну
боротьбу“ не як витіснення внаслідок великодержавної імперської мовної
політики однієї (кількох) мови іншою (панівною), а „методологічно“, як
філософсько-ідеологічне осмислення природи мови, її системно-структурної
організації, методів дослідження мови тощо.
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У Радянському Союзі величезного значення надавалося ідеологічній
пропаганді, тому саме офіційна ідеологія марксизму-ленінізму стала
наріжним каменем радянського (а з ним і українського, після Другої світової
війни – і в країнах „соціалістичної співдружності“, зокрема, у Румунії,
безумовно, неоднаковою мірою) теоретичного мовознавства, щоправда, не
відразу. Якщо образи Маркса та Леніна в радянську літературу й мистецтво
проникли майже відразу, то в гуманітарні науки, зокрема і в радянське
теоретичне мовознавство, марксистсько-ленінська ідеологія стала проникати
лише з 1930-х. Одним із перших, хто став приблизно з 1927-1928 залучати
до своїх творів цитати з Маркса, Енгельса, Леніна, а потім і Сталіна, став
творець так званого „нового вчення про мову“ М. Я. Марр, заявивши про
„пролетарський“ характер власних ідей, як-от: мова є надбудовою над
базисом, тому їй властива класова природа; стрибкоподібний характер
розвитку мови, відповідність мовних стадій суспільно-економічним
формаціям; через схрещування кількість мов поступово зменшується;
методом дослідження є чотириелементний палеонтологічний аналіз зі
сумновідомими sal, ber, jon, roð. Учення Марра насаджувалося як
пролетарська ідеологія, спрямована проти буржуазного компаративізму.
Окремі українські мовознавці, услід за талановитим учнем Марра
І. І. Мещаніновим (1883-1967), використовували ім’я Марра як „щит“,
починали з цитування Марра власні праці, однак далі на викладі мовного
матеріалу ці цитати на змісті аж ніяк не позначалися. Певну данину
марризму змушений був віддати і видатний український лінгвіст Михайло
Якович Калинович (1888-1949), який у повоєнний час завідував кафедрою
загального мовознавства Київського університету імені Тараса Шевченка,
хоча як учений він формувався на лінгвістичних теоріях кінця ХІХ ст. В
одній зі статей, написаній у співавторстві з Д. Дріновим – „Ліквідувати
націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології“ (1935),
знаходимо такі посилання на Марра та Леніна: „В українській мові є багато
слів спільних не тільки з російською і білоруською мовою, а й з іншими
мовами, – слів, запозичених з інших мов. Українська мова не становить
щодо цього винятку, бо взагалі нема жодної мови, яка була б позбавлена
іншомовних елементів. Спілкування різних груп людства між собою,
контакт економічний, політичний і культурний, спільні класові інтереси в
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міжнародному масштабі, – все це має наслідком взаємовплив мов,
схрещення і взаємопереймання їх. Цей загальновідомий факт дістав всебічне
соціально-економічне висвітлення в революційному новому вченні про мову
акад. Марра і його школи. Ленін дає блискучий приклад на
інтернаціоналізацію вже в перші роки Жовтневої революції слова „совет“
[цит. за: Українська мова 2005, 239]. М. Я. Калинович volens-nolens ужив
термін „схрещення мов“, на якому так наполягав Марр, а нині в
лінгвістичній літературі це поняття найчастіше називають „мовними
контактами“ або „взаємодією мов“.
Подальший виток ідеологізації теоретичної лінгвістики пов’язаний із
т.зв. „вільною дискусією з мовознавства“, що розгорілася на сторінках
„Правди” у травні-серпні 1950 р., під час якої 20 червня з’явилася стаття
Сталіна „Стосовно марксизму в мовознавстві“, до якої згодом додалися
чотири „відповіді читачам”, які разом склали брошуру „Марксизм і питання
мовознавства”, негайно видану мільйонними накладами й оголошену
„геніальною”. Сталінські писання з мовознавства, як відомо, містили різку
критику вчення Марра й реабілітовували порівняльно-історичне
мовознавство ХІХ ст. у його молодограматичному розумінні. Зараз уже
відомо, що консультували Сталіна в лінгвістичних питаннях прибічники
порівняльно-історичного мовознавства – А. П. Чикобава, В. В. Виноградов
та Б. О. Серебренников, у його розпорядженні був також підручник „Вступ
до мовознавства“ Д. М. Кудрявського (1913), що став для Сталіна основним
теоретичним джерелом. У праці Сталіна критикуються відверто абсурдні
тези марризму щодо „чотирьох елементів“ (їх довести й неможливо),
спеціально згадується й засуджується „аракчеєвський режим у
мовознавстві“, що „не властивий науці та людям науки“, який настав після
наступу марристів у 1948-початку 1950. Сталін твердив, що порівняльноісторичний метод, який при його „серйозних недоліках“ (їх не
конкретизовано – цим уже займуться далі лінгвісти), усе-таки „штовхає до
праці, до вивчення мов“; сталінський виступ знімав із компаративістики
звинувачення марристів у „буржуазності й расизмі“, що тяжів над нею у
1920-1940-х. У Радянському Союзі почалися проробки й каяття „вчорашніх
марристів“ на чолі з І. І. Мещаниновим (хоча він і вийшов за межі „нового
вчення про мову“, не підтримував крайніх репресивних заходів, на відміну
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від Г. П. Сердюченка та Ф. П. Філіна). „Брошуру вождя в умовах культу
його особи було оголошено геніальною працею, що відкрила новий, вищий
етап розвитку радянського мовознавства. Викладений Сталіним текст
сприймався як догма, яку не можна уточнити, переглянути чи творчо
осмислити. Дозволялося лише цитувати цю брошуру, супроводжуючи
голосними епітетами ім’я її автора“ [Семчинский 1989, 38]. З одного боку, у
сталінських працях містилися речі, які й сьогодні ніхто не заперечуватиме:
засудження класового характеру мови, ідеї революційних переворотів у ній,
необхідність діалектичного поєднання вивчення мови „в нерозривному
зв’язку з історією суспільства, з історією народу, якому належить виучувана
мова і який є творцем і носієм цієї мови“ з „вивченням внутрішніх законів
розвитку мови“; визнання, що „жодна наука не може розвиватися й досягати
успіхів без боротьби думок, без свободи критики“. З іншого боку, наявні й
фактичні помилки, найвідоміша з яких – зауваження Сталіна про те, що
сучасна російська літературна мова сформувалася на основі орловськокурського діалекту, а не середньоросійських, передусім московських
говорів: за часів Другої світової війни широко вживався вислів „орловськокурська дуга“, очевидно, він і вплинув на сталінську лінгвістичну обмовку,
якої вимушено „не помічали“ кілька років. Також відомо, що після
„дискусії“ на певний час призупинилося дослідження проблем, які мали
наукове значення в „новому вченні про мову“ – проблеми мови та мислення,
типології мов, окремі питання соціолінгвістики, адже Сталін усю соціальну
диференціацію мови звів винятково до салонних жаргонів. „Марксизм і
питання мовознавства“ на початку 1950-х усіляко пропагували й
перевидавали – саме втручання „вождя“ в науку про мову було командноадміністративним і в дусі свого часу, цитати зі сталінської роботи стали
обов’язковими не лише для лінгвістичних праць, але й для звичайних
граматик та словників, статей заледве чи не з будь-якої проблеми (навіть
дріб’язкової)
філології,
історії,
мистецтвознавства,
філософії.
А. О. Білецький у статті „Значення праці Й. В. Сталіна „Марксизм і питання
мовознавства“ для розвитку класичної філології“ 1952 р., де, поряд із
обов’язковим цитуванням „геніальних лінгвістичних праць“, наявний і
ретельний аналіз стану тогочасної класичної філології в Україні, ставляться
цілком науково питання історичної еволюції класичних мов, кожна
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актуальна для класичної філології проблема (вивчення старогрецьких
діалектів, лексики та фразеології класичних мов, етимологічні дослідження
матеріалу класичних мов із застосуванням досягнень порівняльноісторичного методу, вивчення класичних мов на всіх щаблях їхнього
розвитку, переклади творів кращих античних авторів) „підтримується“
посиланням на відповідні рядки зі сталінської праці, часто їх притягнуто
умовно.
У СРСР посилання на праці Сталіна з мовознавства зменшуються вже
з 1954-1955. У „Вступі до мовознавства” Р. О. Будагова (1958; 1961 –
переклад румунською мовою Г. Міхеіле) згадок Сталіна немає зовсім, на
відміну від попереднього видання цього підручника (1953), що рясніє зі
сталінських цитат і критики Марра. Цікаво, що Р. О. Будагов чи не першим
відмовився від цитувань „Марксизму і питань мовознавства“, хоча його
праці, як в жодного іншого солідного радянського мовознавця, просякнуті
марксистсько-ленінською
ідеологією,
діалектичним
матеріалізмом.
Натомість запеклий антимаррист О. О. Реформатський, який уважавася
заледве чи не „дисидентом“ радянської лінгвістики до 1950 (саме в його
першому виданні підручника „Вступ до мовознавства“ (1947) відомий
маррист Г. П. Сердюченко вбачав „цілковите плазування перед
загниваючою буржуазною наукою“), щедро цитує Сталіна як у 2-му виданні
„Вступу до мовознавства“ (1955; це не дивина), так і в третьому виданні
власного класичного підручника вже 1960: весь другий параграф – „Мова як
явище суспільне“ – це, по суті, набір сталінських цитат; чимало їх у
параграфах, присвячених словниковому складу мови та її основному
словниковому фонду, граматиці, порівняльному методу в мовознавстві,
основним закономірностям розвитку мов, не кажучи вже про наскрізь
заідеологізований розділ „Мова в соціалістичному суспільстві“. І це вже
після ХХ з’їзду КПРС і появи перших праць із засудженням „культу особи“
протягом 1956-1960.
Як відомо, після закінчення Другої світової війни 1939-1945 Румунія
опинилася у складі керованого колишнім СРСР соціалістичного табору, у
цей період румунська лінгвістика аж до 1989 р. перебувала під ідеологічним
пресом правлячої компартії (недарма період 1948-1962 у сучасній
румунській історіографії отримав назву „obsedantul deceniu”, „темне
___________________________
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десятиліття“). Так, у 1950-1952 у румунському мовознавстві прокотилася
хвиля „викриття марристів“ (за радянським зразком): своєрідне
„запозичення” досвіду „старших товаришів” виявилося відображенням
кривого дзеркала, бо основний удар партійні діячі від науки завдали у 19501953 саме блискучим фахівцям з історичного й порівняльно-історичного
мовознавства – академікам Александру Росетті (Alexandru Rosetti, 18951990), Йоргу Йордану (Iorgu Iordan, 1888-1986) та Александру Грауру
(Alexandru Graur, 1900-1988). Оскільки румунське міжвоєнне мовознавство
розвивалося переважно в порівняльно-історичній парадигмі, то з наукового
погляду критика ідей Марра в Румунії була зайвою. Однак, безумовно,
румунські партійні ідеологи не могли не помітити „радянської лінгвістичної
дискусії“ та її наслідків. 25 липня 1951 у газеті ЦК РРП „Scînteia“ („Іскра“)
з’являється редакційна стаття „Pentru înflorirea lingvisticii în ţara noastră“ („За
розквіт мовознавства в нашій країні“), у якій піддається критиці академічна
наука, яка зовсім залишає поза увагою прикладні потреби, зокрема –
необхідність реформування етимологічної орфографії (невдовзі її замінили
фонетичною 1953, при тому навіть назву країни – România – стали писати з î
– Romînia, щоб розірвати зв’язок румунської мови з іншими романськими;
таке написання залишалося чинним до 1965). У березні й липні 1951
відбулися сесії АН РНР, на яких пролунала гостра критика А. Росетті,
Й. Йордана та А. Граура, що й підготувало ґрунт для появи 13 червня 1952
доповідної записки „Щодо ворожої діяльності мовознавців А. Росетті,
Й. Йордана та А. Граура“ тодішнього головного ідеолога Румунської
робітничої партії Леонте Реуту (Leonte Răutu, справжнє ім’я і прізвище –
Lonea Oighenstein, народився в Бессарабії 1910), що використовував
псевдонім „Malvoglio“. А. Росетті доволі жорстко критикують у редакційній
статті „Задачи советского языкознания в свете трудов И. В. Сталина”
першого номера „Вопросов языкознания“ (1952), румунські ідеологи просто
не могли не зважати на звинувачення А. Росетті в надзахопленні
семантикою з боку солідного радянського лінгвістичного видання. У праці ж
Сталіна, як відомо, містилося зауваження, що зловживання семантикою
привело Марра до ідеалізму, а в ті роки ніхто з учених не бажав бути
звинуваченим в ідеалізмі, що було рівноцінно втраті роботи або навіть й
арешту. Але потім акцентовано, що його дослідження „повторюють
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ідеалістичні
концепції
Ф. де Соссюра,
повністю
розкритиковані
радянськими лінгвістами-матеріалістами“.
Й. Йордан критикується за непоодинокі посилання на праці західних
лінгвістів, у той час як радянські ідеологи в повоєнні роки нестримно
повторювали гасла про „маразм” і „збідніння” сучасної західної науки
(відсилаємо до передовиці „Вопросов языкознания“ за 1952, № 1), за
відсутність праць із чітко вираженою новою „всеперемагаючою ідеологією
Маркса-Енгельса-Леніна-Сталіна“. Не оминається й редагований А. Грауром
часопис „Cum vorbim” („Як ми говоримо”), у якому, за Л. Реуту, „значне
місце займає аналіз різноманітних тривіальних слів та висловів”, як-от:
ticălos „мерзотник”, putred de bogat „грошовий мішок”, pleava societăţii
„покидьки суспільства”, a-şi da arama pe faţă „показати своє справжнє
обличчя”, chilipirgiu „шахрай, дурисвіт”, chiulangiu „нероба, гульвіса”,
servil „раболіпник”, mişel „мерзотник” та ін.; ці „вислови“, очевидно, не
відповідали новим часам „розгорнутого будівництва нового суспільства“.
А. Граур змушений був займатися самобичуванням: „Поява праці Сталіна
„Марксизм і питання мовознавства” у червні-липні 1950 мала дар негайного
знищення туману марризму, який покривав наші очі... Жахливі помилки,
яких я припустився під впливом М. Я. Марра, стали зрозумілими для всіх і
для мене самого. Усе-таки я маю визнати, що протягом кількох місяців я
добре не усвідомлював, чим слід тепер займатися мовознавцям, я не бачив
жодної теми загальнолінгвістичного дослідження, яке можна було б вивчати
у світлі сталінської теорії. Я мав відчуття, що все, що слід було б висловити,
сказав Й. В. Сталін” [Graur 1955, 5-6].
Якщо в радянській лінгвістиці, як ми бачили, посилання на праці
Сталіна з мовознавства зменшуються вже з 1954-1955, то в „Короткій
історії мовознавства“ А. Граура та Л. Валд перших двох видань 1961 і
навіть 1965 уславлюються „заслуги“ Сталіна у викритті марризму.
Цитуємо видання 1965: „У подібних умовах [марризму – С. Л.]
марксистське мовознавство не могло рухатися вперед. Щоб покласти край
незадовільній ситуації, „Правда“, центральний орган КПРС, відкрила
9 травня 1950 дискусію з лінгвістичних проблем, у якій узяв участь Й.В.
Сталін, опублікувавши три статті (перша побачила світ 20 червня 1950). Ці
роботи потім опублікували окремою брошурою під назвою „Марксизм і
___________________________
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питання мовознавства“. Цей виступ спричинив до цілковитого знищення
марризму й розчищення місця для побудови справді марксистського
мовознавства“ [Graur, Wald 1965, 175].
У нацистській Німеччині говорили про „арійську“ фізику, а у
фашистській Італії Вергілія проголошували предтечею італійського
гегемонізму. У Радянській Україні, як і в усьому СРСР, говорили про
ідеологічну боротьбу між „марксистсько-ленінською“ та „буржуазною“
лінгвістикою. Наявність класів та класової боротьби відкрили ще французькі
історики в першій половині ХІХ ст. після Наполеонівських воєн. І зараз не
варто заперечувати класову диференціацію суспільства, слід говорити про
соціальну диференціацію мови. Однак науку за класовою ознакою ділити не
можна, навіть лінгвістику.
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BUCUREȘTI: ISTORIC ȘI PERSPECTIVE
Nedelcu Octavia (București, România)
octavia.nedelcu@lls.unibuc.ro
profesor dr. universitar
Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Articolul de față realizează o radiografie pertinentă a situației studiului limbii
ucrainene la Universitatea din București din perspectivă diacronică și sincronică.
Relaţiile româno-ucrainene, în ansamblul lor, fie că e vorba de cele la nivel politic,
administrativ sau chiar economic, au fost fondate şi dezvoltate, fără contestare, pe
baza şi în contextul cu totul special al relaţiilor culturale. Mai bine de trei decenii în
România se organizează manifestări științifice internaționale de către instituțiile
academice în parteneriat cu cele guvernamentale și locale care vizează relațiile
româno-ucrainene, în trecut și prezent. Având în vedere relaţiile româno-ucrainene
străvechi, manifestate în plan lingvistic şi cultural, nu numai la nivelul vecinătăţii, ci
şi prin numărul mare de localităţi cu populaţie mixtă (româno-ucraineană sau
ucraineană), o dezvoltare a acestora a reprezentat nu doar o necesitate ci o
armonizare a relaţiilor dintre cele două ţări. Învăţământul a constituit dintotdeauna o
componentă de bază a culturii unui popor, indiferent de orânduirea socială ori de
nivelul de studiu: primar, gimnazial, liceal ori universitar, acest ultim nivel fiind tema
lucrării noastre. În afară de Universitatea din București cu o bogată tradiție,
programul de studii universitare de licență Limba și literatura ucraineană în paralel
cu o limbă și literatură modernă, respectiv cu limba și literatura română se studiază în
prezent în România și la Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, în cadrul
Facultății de Litere și Științe ale comunicării de pe lângă Catedra de limba și
literatura română, precum și la Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în
cadrul Facultății de Litere, pe lângă Departamentul de Limbi și Literaturi
slave.Preocupările privind studiul ucrainisticii la nivel universitar în România încep
să apară odată cu înființarea filologiei românești, în secolul al XIX-lea, mai precis,
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odată cu constituirea slavisticii ca disciplină științifică. Un rol definitoriu în acest
sens îl are marele Bogdan Petriceicu Hașdeu, academician, lingvist, folclorist și
filolog, una dintre cele mai mari personalități ale culturii românești, preocupat de
reflexul istoriei românilor în creația populară ucraineană pe care o consideră „drept
una dintre cele mai avute și mai interesante” căreia îi dedică câteva studii. Folclorul
ucrainean și opera marelui scriitor Taras Șevcenko fac parte și din preocupările
traducătorului Grigore N. Lazu și ale criticului literar Constantin DobrogeanuGherea. Despre relațiile literare româno-ucrainene scriu și cercetătorii:
P. P. Panaitescu, Șt. Ciobanu, Zamfir Arbore ș.a. În cadru instituțional, predarea
limbii și literaturii ucrainene începe din 1948, după Reforma învățământului, în
unitățile de învățământ din localitățile cu populație ucraineană, școli primare,
gimnaziale, licee, școli pedagogice și universități. Secția de limba și literatura
ucraineană de la Universitatea din București a fost înființată în 1952 în cadrul
Catedrei de Limbi slave a Facultății de Filologie.De la întemeietorul secției,
profesorul Constantin Drapaca, până în prezent, componența cadrelor didactice a
cunoscut o dinamică descendentă și ascendentă, funcționând de-a lungul timpului
specialiști reputați precum Nicolae Pavliuc, Magdalena Laszlo-Kuțiuk, Stelian Gruia,
Dan Horia Mazilu, Ioan Rebușapcă, Micola Corsiuc, Roman Petrașuc, Maria Hoșciuc
și Aliona Bivolaru. Aceștia și-au adus contribuția prin lucrările lor de referință, prin
zecile de generații de absolvenți la promovarea și prestanța ucrainisticii românești și
întărirea relațiilor dintre România și Ucraina.
Cuvinte cheie: slavistica românească; relații culturale româno-ucrainene;
ucrainistica românească; predarea limbii și literaturii ucrainene;contribuții la
păstrarea identității naționale.

ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В БУХАРЕСТСЬКОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Октавія Неделку (м. Бухарест, Румунія)
octavia.nedelcu@lls.unibuc.ro
д.філол.н., професор Бухарестського університету,
Факультет іноземних мов і літератур
У даній статті проводиться детальна рентгенографія вивчення
української мови в Бухарестському університеті з діахронічної і синхронічної
перспективи. Румуно-українські відносини в цілому, будь то на політичному,
адміністративному або навіть економічному рівні, ґрунтувалися та розвивалися
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на основі і в контексті культурних відносин. Уже більше трьох десятків років
академічними інститутами Румунії організовуються міжнародні наукові заходи
в партнерстві з урядовими та місцевими організаціями з метою вивчення
минулого та сьогодення румуно-українських відносин. З огляду на давні румуноукраїнські відносини у площині лінгвістики й культури, не тільки завдяки
сусідству країн, а й завдяки великій кількості населених пунктів зі змішаним
населенням (румуно-українське або українське), відбувалася гармонізація
відносин між двома країнами. Освіта завжди було основним компонентом
культури будь-якого народу, незалежно від суспільного ладу або освітнього
рівня: початковий, середній, університетський. Цей останній навчальний рівень
і є предметом нашої работи. Крім Бухарестського університету з багатими
традиціями в сфері славістики, зараз в Румунії вивчається українська мова
паралельно з другою новітньою мовою, на Факультеті словесності і
комунікаційних наук Університету ім. Штефана чел Маре в Сучаві, а також в
Університеті «Бабеш-Боляй» в Клуж-Напоці, на Факультеті словесності, при
кафедрі слов'янських мов. Вивчення української мови на університетському рівні
в Румунії почалося після створення такої дисципліни, як румунська філологія, в
19-му столітті, точніше, коли славістику було визначено як окрему наукову
дисципліну. Однією з найвеличніших постатей румунської культури є академік,
мовознавець, фольклорист і філолог Богдан Петричейку Хаждеу, який зіграв
визначальну роль у цьому сенсі, будучи першим дослідником відображення
історії Румунії в українській народній творчості. Український фольклор та
творчість Тараса Шевченка також є частиною досліджень перекладача
Григорія Н. Лазу і письменника Костянтина Доброджану-Геря. Про румунськоукраїнські літературні відносини пишуть такі дослідники,як П. П. Панаітеску,
Т. Чобану, Замфір Арбор та ін. В інституційних рамках викладання української
мови і літератури в навчальних закладах в населених пунктах з українським
населенням, початкових школах, середніх школах, ліцеях, педагогічних школах і
університетах починається з 1948 року, після реформування румунської освіти,.
Відділення української мови і літератури Бухарестського університету було
створено в 1952 році на філологічному факультеті. З часу заснування кафедри
професором Костянтином Драпак і досьогодні колектив викладачів (Микола
Павлюк, Магдалена Ласло-Кузюк, Стеліан Груя Дан Хорія Мазілу, Іоан
Ребошапка, Микола Корсюк, Роман Петрашук, Марія Хощук і Алена Біволаре та
ін.) роблять вій внесок в україністику, піднімають її престиж і зміцнюють
відносини між Румунією та Україною.
Ключові слова: румунська славістика, румуно-українські культурні зв'язки,
румунська україністика, викладання української мови та літератури, внесок у
збереження національної самобутності.
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THE STUDY OF THE UKRAINIAN LANGUAGE AT THE
UNIVERSITY OF BUCHAREST: HISTORY AND PERSPECTIVES
Octavia Nedelcu (Bucharest, Romania)
octavia.nedelcu@lls.unibuc.ro
PhD., Professor of University of Bucharest,
Faculty of Foreign Languages and Literatures
The article presents an analysis of the status of the Ukrainian language studies
at the University of Bucharest from a diachronic and synchronic perspective. The
Romanian-Ukrainian relations (political, administrative or economic), were founded
and developed on the basis and in the context of cultural relations. For more than
three decades, in Romania, international scientific events have been organized by the
academic institutions in the partnership with governmental and local ones in order to
maintain the Romanian-Ukrainian relations. Education has always been a basic
component of people's culture, regardless of the social world order or the level of
education: primary school, secondary school, high school or university, the latter
being the topic of our paper. Apart from the University of Bucharest, which has a rich
tradition, in Romania, the undergraduate studies of the Ukrainian language and
literature together with modern language and literature study (the Romanian language
and literature) are currently provided by the “Stefan cel Mare" University of Suceava,
within the Department of the Romanian Language and Literature of the Faculty of
Letters and Communication Sciences, as well as by the "Babeș-Bolyai" University of
Cluj-Napoca, within the Department of Slavic Languages and Literatures of the
Faculty of Letters. Ukrainian studies at the university level in Romania have emerged
since the very foundation of the Romanian philology in the 19 th century, more precisely
since forming the Slavic studies as a scientific discipline. Bogdan Petriceicu Hasdeu,
one of the greatest personalities in the Romanian culture, (linguist, folklorist and
philologist) played a big role in this sense, studying the way Romanian history had
been reflected in the Ukrainian folklore. The Ukrainian folklore and the works of
Taras Shevchenko were studied by the translator Grigore N. Lazu and the literary
critic Constantin Dobrogeanu-Gherea. P. P. Panaitescu, Șt. Ciobanu, Zamfir Arbore
and other researchers also wrote about the Romanian-Ukrainian literary relations. In
the institutional framework, i.e. in primary schools, secondary schools, high schools
and universities, the Ukrainian language and literature had been taught since 1948,
after the Education Reform. The Department of Ukrainian Language and Literature of
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the University of Bucharest was established within the Department of Slavic
Languages of the Faculty of Philology in 1952. Since founding of the Department by
Professor Constantin Drapaca, such specialists as Nicolae Pavliuc, Magdalena
Laszlo-Kuțiuk, Stelian Gruia, Dan Horia Mazilu, Ioan Rebușapcă, Micola Corsiuc,
Roman Petrașuc, Maria Hoșciuc and Aliona Bivolaru made their contribution into
promoting and increasing the prestige of the Ukrainian studies in Romania, as well as
to strengthening relations between Romania and Ukraine.
Keywords: Romanian Slavic Studies; Romanian-Ukrainian cultural relations;
Ukrainian Studies in Romania; teaching the Ukrainian language and literature;
contributions to preserving the national identity.

ИЗУЧЕНИЕ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА В БУХАРЕСТСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Октавия Неделку (г. Бухарест, Румыния)
octavia.nedelcu@lls.unibuc.ro
д.филол.н., профессор Бухарестского университета,
Факультет иностранных языков и литератур
В данной статье проводится детальный анализ изучения украинского
языка в Бухарестском университете в диахронической и синхронической
перспективах. Румыно-украинские отношения в целом, будь то на
политическом, административном или даже экономическом уровне,
основывались и развивались в контексте культурных отношений. Уже более
трех десятков лет академическими институциями Румынии организуются
международные научные мероприятия в партнерстве с правительственными и
местными организациями с целью изучения прошлого и настоящего румыноукраинских отношений. Учитывая давние румыно-украинские отношения,
проявившиеся в лингвистическом и культурном плане не только благодаря
соседству стран, но благодаря большому количеству населенных пунктов со
смешанным населением (румыно-украинское или украинское), отношения между
двумя странами гармонизировались. Образование всегда было основным
компонентом культуры любого народа, независимо от общественного строя или
образовательного уровня: начального, среднего, университетского. Этот
последний учебный уровень и представляет предмет изучения в нашей работе.
Кроме Бухарестского университета с богатыми традициями в сфере
славистики, в настоящее время в Румынии изучается украинский язык
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параллельно со вторым современным языком, на Факультете словесности и
коммуникационных наук Университета им. Штефана чел Маре в Сучаве, а
также в Университете «Бабеш-Боляй» в Клуж-Напоке, на Факультете
словесности, при кафедре славянских языков. Изучение украинского языка на
университетском уровне в Румынии началось после создания такой дисциплины,
как румынская филология, в 19-ом веке, точнее, когда славистика была выделена
в отдельную научную дисциплину. Одна из величайших фигур румынской
культуры, академик, лингвист, фольклорист и филолог Богдан Петричейку
Хаждеу играет определяющую роль в этом смысле, будучи первым, кто
исследовал отражение истории Румынии в украинском народном творчестве.
Украинский фольклор и творчество Тараса Шевченко также являются частью
исследований переводчика Григория Н. Лазу и писателя Константина
Доброджану-Геря. О румыно-украинских литературных отношениях пишут
такие исследователи, как П. П. Панаитеску, Т. Чобану, Замфир Арборе и др. В
институциональных рамках преподавание украинского языка и литературы в
учебных заведениях населенных пунктов, где живут украинцы; начальных,
средних школах, лицеях и университетах начинается с 1948 года, после
реформирования румынского образования. Отделение украинского языка и
литературы Бухарестского университета было создано в 1952 году на
филологическом факультете. Со времени основания кафедры профессором
Константином Драпако и до сегодняшнего дня коллектив преподавателейславистов (Николай Павлюк, Магдалена Ласло-Кузюк, Стелиан Груя, Дан Хория
Мазилу, Иоан Ребошапка, Микола Корсюк, Роман Петрашук, Мария Хощук и
Алена Биволару) вносят свой вклад в украинистику, поднимают ее престиж,
укрепляют отношения между Румынией и Украиной.
Ключевые слова: румынская славистика; румыно-украинские культурные
связи; румынская украинистика; преподавание украинского языка и
литературы; вклад в сохранение национальной самобытности.

Argument
Relaţiile româno-ucrainene, în ansamblul lor, fie că e vorba de cele la
nivel politic, administrativ sau chiar economic, au fost fondate şi dezvoltate,
de-a lungul timpului pe baza şi în contextul cu totul special al relaţiilor
culturale. Având în vedere tradiția acestora, manifestate în plan lingvistic şi
cultural, nu numai la nivelul vecinătăţii, ci şi prin numărul mare de localităţi
cu populaţie mixtă (româno-ucraineană sau ucraineană), studierea și
aprofundarea lor se datorează și necesității de armonizare a relaţiilor dintre
cele două ţări, în contextul actual, politic și economic cu precădere.
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Învăţământul a constituit dintotdeauna o componentă de bază a culturii
unui popor, indiferent de orânduirea socială ori de nivelul de studiu: primar,
gimnazial, liceal ori universitar, acest ultim nivel fiind tema lucrării noastre.
În afară de Universitatea din București cu o bogată tradiție, programul de
studii universitare de licență Limba și literatura ucraineană, în paralel cu o
Limbă și Literatură modernă, respectiv cu Limba și Literatura română se
studiază în prezent în România și la Universitatea Ștefan cel Mare” din
Suceava, în cadrul Facultății de Litere și Științe ale comunicării de pe lângă
Catedra de limba și literatura română, precum și la Universitatea BabeșBolyai” din Cluj-Napoca, în cadrul Facultății de Litere, pe lângă
Departamentul de Limbi și Literaturi slave.
Scurt istoric al slavisticii bucureștene
Studiul relațiilor româno-slave, respectiv al relațiilor românoucrainene, a constituit un interes constant al slaviștilor români, fie în cadrul
unor teze de doctorat, al unor studii publicate în periodice de specialitate
[Lászlo-Kuțiuk, Contribuția slavisticii din țara noastră la studierea culturii
ucrainene, 1982, pp. 86-99], ori chiar în volume de sine stătătoare [Rebușapcă,
2008, pp. 134-166]. Am considerat însă oportun să reluăm și să îmbogățim
această temă cu date noi, în noul context al relațiilor româno-ucrainene din
perspectiva învățământului universitar. Preocupările privind studiul
ucrainisticii la nivel universitar în România încep să apară odată cu înființarea
filologiei românești, în secolul al XIX-lea, mai precis, odată cu constituirea
slavisticii ca disciplină științifică. Astfel, după cel de al doilea război mondial,
în anul universitar 1949-1950, în cadrul Facultăţii de Filologie a Universităţii
din Bucureşti încep să funcționeze lectorate de limbi slave (bulgară,
sârbocroată, polonă și slovacă). În anul universitar următor aceste limbi slave
capătă statut de specializare principală în cadrul unei catedre, având ca a doua
specialitate limba română, iar ca limbă a treia, limba rusă. Alături de limbile
slave menționate, în 1952 se înființează și secția de limba și literatura
ucraineană, anul când apare Institutul de Limbi Străine. În 1954 ia naștere
Facultatea de Filologie căreia i se anexează Catedra de limbi slave și Catedra
de limba rusă. Din 1955 cele două catedre se unesc sub denumirea de Catedră
de slavistică condusă de-a lungul timpului de reputați slaviști precum prof. dr.
Mirco Jivcovici, academicianul prof. dr. Emil Petrovici și academicianul, prof.
___________________________
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dr. Gheorghe Mihăilă. În anul universitar 1957-1958, în urma hotărârii
Ministerului Învăţământului, catedra se împarte în două entități: limbi slave de
vest (polona, ceha, slovaca, ucraineana) şi limbi slave de sud (sârba, bulgara
şi colectivul de slavă veche). Cele două catedre s-au unit din nou în anul
universitar 1962-1963, înglobate în cadrul Institutului de Limbi şi Literaturi
Străine, înfiinţat în 1963-1964, cu trei facultăţi: Facultatea de Limbi Romanice
şi Clasice, Facultatea de Limbi Germanice şi Facultatea de Limbi Slave,
aceasta din urmă cu următorii decani: prof. dr. Teodor Rudenco (1963-1967),
prof. dr. Gheorghe Mihăilă (1967-1971), prof. dr. Corneliu Barborică (19711975), prof. dr. Dorin Gămulescu (1976-1978). Cea mai prolifică evoluție a
secțiilor de slavistică a fost perioada 1963-1978 în cadrul Facultății de limbi
slave, cu examen de admitere aproape în fiecare an, cu un număr relativ mare
de studenți. Aceasta a fost și perioada când majoritatea cadrelor didactice mai
tinere își elaborează tezele de doctorat în paralel cu activitatea didactică și
încep să publice articole, studii, monografii, cursuri universitare, manuale și
traduceri. Durata studiilor era de 5 ani și în afara specialității de bază,
studenții urmau o a doua specializare, limba și literatura română ori o limbă
modernă, studiată, de regulă în liceu.
În anul 1978 cele trei facultăți se contopesc din considerente
administrative în Facultatea de Limbi și Literaturi străine avându-l decan pe
prof. dr. Paul Miclău. Anii `80 coincid cu o recesiune economică care are
drept consecință o restructurare masivă de posturi didactice și administrative.
Facultatea de Limbi și Literaturi străine se unifică cu Facultatea de Litere sub
titulatura de Facultatea de Filologie, având ca decan pe prof. dr. Dimitrie
Păcurariu (1967-1975). Și în cadrul slavisticii se produc restructurări: se unesc
cele două catedre, cea de rusă și cea de limbi slave sub conducerea prof. dr.
Gheorge Mihăilă. Deși se menține dubla specializare, studiile umaniste se
reduc de la cinci la patru ani, ceea ce a avut, firește, repercusiuni asupra
planului și programei de învățământ. Numărul de ore a rămas în linii mari
același, dar materia se comprimă și se renunță la anumite cursuri care devin
facultative ori opționale (dialectologia, epoca modernă în literatură ș.a.). În
pofida acestor dificultăţi, aproape în fiecare promoţie au existat studenţi care
au înregistrat rezultate bune în însuşirea practică a limbii şi a unui nivel înalt
al cunoştinţelor de specialitate. O parte dintre absolvenţii de slavistică a
început să lucreze în diferite instituţii: biblioteci, ministere, insitute de
___________________________
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cercetare, organizaţii turistice și chiar în învățământ. Începând din 1982 până
în 1989, slavistica traversează o adevărată criză. Ca urmare a reducerii
numărului de locuri la secţiile umaniste, se decide schimbarea statutului
limbilor slave (exceptând limba rusă) care devin ca specialitate B, cu un
număr mai mic de ore și cu o admitere din doi în doi ani. În acest interval s-au
înregistrat cele mai slabe rezultate în procesul didactic, atât din cauza
numărului scăzut de ore, cât şi a diminuării motivaţiei studenţilor.
După evenimentele istorice din țară în 1989 se reînființează în ianuarie
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, avându-l decan pe prof. dr. I. Ficher,
iar cele două catedre se despart. La Catedra de limbi și literaturi slave sunt
aleși succesiv următorii șefi de catedră: prof. dr. Ioan Petrică (1990-1996),
prof. dr. Dorin Gămulescu (1996-2004) și prof. dr. Constantin Geambașu
(2004-2012). Din 2012 se reunesc cele două catedre devenind până astăzi
Departamentul de Filologie rusă și slavă sub conducerea prof. dr. Antoaneta
Olteanu (2012-2015), prof. dr. Octavia Nedelcu (2015-2019) și prof.
dr. Axinia Crasovschi (2019-până în prezent).
În această perioadă s-a revenit la regimul de specialitate principală,
păstrându-se sistemul de admitere din doi în doi ani, cu un număr de 10 locuri
bugetate la fiecare secţie, număr care va crește în timp până la 15 la care se
adaugă și un număr de 5 locuri la taxă. O dată cu autonomia universitară s-a
trecut, de asemenea, la restructurarea programei şi a planului de învăţământ, la
folosirea intensă a unor manuale şi materiale didactice diverse, (multe dintre
ele din țara de origine), precum şi a unor mijloace audio-vizuale moderne.
Începând cu anul universitar 2004-2005, s-a trecut la realizarea concepţiei
elaborate la Bologna, menite să introducă în învăţământul superior european
structuri similare, care să elimine diferenţele mari existente în diferite ţări.
Concepţia aşa-numită bologneză se bazează pe o structură în trei trepte (3 + 2
+ 3), adică: 3 ani studii de licenţă, 2 ani studii de masterat, 3 ani studii de
doctorat. Fiecare treaptă în parte necesită organizarea unui examen de
admitere. Chiar dacă teoretic vorbind, acest sistem ar fi readus studiul limbilor
străină la 5 ani, în practică s-a constatat o diminuare de la 4 la 3 ani. In
condițiile menținerii benefice a dublei specializări, a revizuirii disciplinelor, a
creșterii numărului de cursuri opționale, a introducerii creditelor transferabile
cu scopul de a oferi posibilitatea pentru studiul individual, în realitate acest
proiect a dovedit o scădere a nivelului de pregătire a studenților.
___________________________
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Încă din anul 1996 s-a trecut la organizarea studiilor de masterat (de
aprofundare), cu durata de 1 an. Ulterior, o dată cu trecerea la programul
bolognez, s-a modificat acest profil cu durata de 2 ani, punându-se accentul pe
elemente teoretice de cultură şi civilizaţie și seminarii aplicative de traducere.
În prezent, în cadrul departamentului nostru funcționează trei masterate: Studii
culturale balcanice, Studii culturale slave: Rusia și țările slave din centrul și
estul Europei; Limba rusă aplicată. Tehnici de traducere.
Anul acesta s-au împlinit 70 de ani de la înființarea slavisticii
bucureștene, aniversare marcată de organizarea unui important simpozion
internațional, cu o participare numeroasă pentru a sublinia noile direcții de
cercetare în vederea promovării slavisticii în general.
Ucrainistica bucureșteană. Tradiții și perspective
Toate schimbările de ordin administrativ, prezentate mai sus, au
afectat, fără îndoială și ucrainistica bucureșteană. Atunci când abordăm
începuturile ucrainisticii în cadrul Universității din București un rol definitoriu
în acest sens îl are marele Bogdan Petriceicu Hașdeu, întemeietorul de facto al
slavisticii românești, academician, lingvist, folclorist și filolog, preocupat de
reflexul istoriei românilor în creația populară ucraineană pe care o consideră
„drept una dintre cele mai avute și mai interesante” căreia îi dedică și câteva
studii. Folclorul ucrainean și opera marelui scriitor ucrainean Taras Șevcenko
fac parte și din preocupările traducătorului Grigore N. Lazu și ale criticului
literar Constantin Dobrogeanu-Gherea. Despre relațiile literare românoucrainene, despre folclorul și literatura veche ucraineană scriu și cercetătorii:
P.P. Panaitescu, Șt.Ciobanu, Zamfir Arbore ș.a.
Instituțional însă, predarea limbii și literaturii ucrainene începe din
1948, după Reforma învățământului, în unitățile de învățământ din localitățile
cu populație ucraineană, școli primare, gimnaziale, licee, școli pedagogice și
universități. Dezideratul de a se introduce în România predarea limbii
ucrainene la nivel universitar a fost așa cum am menționat mai sus, în 1952, în
cadrul Catedrei de Limbi slave a Facultății de Filologie, înființată în 1949.
Bazele secției de ucraineană au fost puse de profesorul Constantin Drapaca,
absolvent al Facultății de Filosofie a Universității din Cernăuți, specialist în
limbile ucraineană, latină și germană pe care le-a predat, ocupând diferite
funcții în ierarhia învățământului preuniversitar și universitar și care poate fi
considerat pe drept cuvânt părintele ucrainisticii bucureștene. Cu trecerea
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anilor corpul didactic s-a completat cu absolvenți ai universităților din Harkov
și Kiev și cu absolvenți ai secției bucureștene precum: Neonila BurciuLeșeanu, Magdalena Laszlo-Kuțiuk, Maria Ivanovici, Vasile Bilivski,
Silvestru Zahorodnyi, Nicolae Pavliuc, Mihai Bodnea, Evdochia Bodnariuc,
Vasile Cravcenco, Stelian Iațentiuc-Gruia, Ioan Rebușapcă, Dan Horia
Mazilu, Nicolae Corsiuc, Roman Petrașuc, Maria Hoșciuc și Aliona Bivolaru.
În cei peste 65 de ani, evoluția filologiei ucrainene, înfloritoare la început, a
înregistrat în timp o dinamică descendentă, cauzată parțial unor circumstanțe
nefavorabile. Dacă am lua ca an de referință 1964, am constata că în cadrul
secției funcționau 8 cadre didactice (lectori și asistenți), ulterior, în timp, din
varii motive (pensionări, plecări în străinătate, detașări ș.a.) numărul acestora
scade drastic până în 2005 când secția este condusă de un singur cadru
didactic. Indiferent însă de perioada în care au activat, aceștia și-au adus
contribuția prin lucrările lor de referință, prin zecile de generații de absolvenți
la promovarea și prestanța ucrainisticii românești și întărirea relațiilor dintre
România și Ucraina. În prezent însă se resimte o revigorare a secției, întărită
nu doar prin cele trei cadre didactice tinere, dar și prin interesul crescut al
studenților români pentru limba și cultura ucraineană.
La început, în primii ani de funcționare, activitatea secției s-a resimțit
mai puțin în viața științifică, atenția cadrelor didactice concentrându-se mai
ales asupra activității de predare, pe elaborarea de manuale și cursuri
universitare în conformitate cu domeniul de interes. Contribuții la studierea
culturii ucrainene o reprezintă și tezele de doctorat cu tematici variate:
Nicolae Pavliuc, Ukrainskie govory Maramoroščiny,Stelian Gruia, Taras
Șevcenko-poet romantic, Ioan Rebușapcă Poezia populară de urare și
felicitare, Magdalena Lászlo-Kuțiuk, Relațiile literare româno-ucrainene în
secolul al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea. Dan Horia Mazilu,
Udriște Năsturel, Maria Hoșciuc, Postmodernismul în literaturile rusă și
ucraineană, Aliona Bivolaru, Tendințe în lexicul limbi ucrainene actuale,
Roman Petrașuc, N. V. Gogol – un scriitor al tuturor timpurilor.
Fără a minimaliza prestigioasa activitate didactică susținută de-a lungul
timpului de membri colectivului de ucraineană în cadrul disciplinelor de limbă
(fonetică, fonologie morfologie, sintaxă, lexicologie și lexicografie, istoria
limbii, metodică, stilistică, teoria traducerii, cursuri practice) de literatură
(literatură veche, literatură premodernă, literatură clasică, literatură
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contemporană, folclor literar ucrainean, critică literară, probleme de poetică
ucraineană, relații literare româno-ucrainene) ori bogata lor activitate de
traducere, ne vom limita în a menționa contribuția câtorva dintre specialiștii
ucrainiști care, prin lucrările lor științifice au contribuit la sincronizarea
direcțiilor majore ale slavisticii românești cu cele ucrainene, promovând
nemijlocit relațiile româno-ucrainene (a se vedea Bibliografia).
Lucrările prof. dr. Ioan Rebușapcă (n. 1935), reputat specialist al
limbii, etnologiei și folcloristicii ucrainene, al literaturilor comparate slavoromâne, al poeticii etnografice, dialectologiei și al relațiilor folclorice românoucrainene (slave), cercetător neobosit cu stagii de pregătire în Ucraina,
Bulgaria, profesor invitat la University of Alberta, profesor emerit al
Universității din București, profesor Honoris Causa al Universității de la
Cernăuți, au stârnit un viu interes și o înaltă apreciere în rândurile
specialiștilor atât în plan național cât și internațional. Din bogata și diversa sa
activitate se desprinde cea de folclorist și comparatist, cu concluzii acceptate
în exegetica românească și străină, bun cunoscător al culturii populare
ucrainene și al literaturii orale a ucrainenilor din România, investigând faptul
folcloric (cules personal) din perspectivă semiotică, începând chiar cu teza de
doctorat consacrată colindelor. Grăitoare sunt monografiile folclorice însoțite
de bogate studii introductive, note, comentarii, glosare, toate acestea
regăsindu-se în volumul omagial care i s-a dedicat la aniversarea a 80 de ani.
Prof. dr. Magdalena Lászlo-Kuţiuk (1928-2010), titulara cursului de
literatură ucraineană veche și perioada clasică, specialistă de marcă în relațiile
literare româno-ucrainene, este considerată în Ucraina și nu numai, o
cercetătoare de vârf în abordarea intertextuală a fenomenului literar ucrainean
în conexiunile acestuia cu alte literaturi europene prin volumele și studiile
publicate. Studiile sale din domeniul comparatisticii denotă o formație
completă nu doar de istoric literar, dar și de critic, bun cunoscător al mutațiilor
interdisciplinare din teoriile critice actuale. În afară de volumele de
specialitate, domnia sa a publicat și numeroase lucrări în care face o anatomie
a actului critic, dovedind o subtilă cunoscătoare a literaturii ucrainene în
contextul european.
Cercetările dialectale ale prof. dr. Nicolae Pavliuc (1927-2019), bazate
pe materiale adunate în urma unor expediţii ştiinţifice în zona Maramureşului,
iar, ulterior, ale ucrainenilor din diaspora, s-au bucurat de o largă apreciere în
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rândul specialiștilor. După ce s-a stabilit în Canada, predând la Universitatea
din Toronto, a continuat să studieze evoluția graiurilor ucrainene, principiile
trascrierii fonetice, publicând volume, studii, glosare și articole valoroase în
română, engleză și ucraineană.
Profesorul dr. Stelian Gruia (1933-1996) titularul cursului de literatură
ucraineană contemporană, el însuși scriitor de mare valoare, autor de povestiri,
eseuri și romane atât în limba ucraineană cât și în limba română, membru și
laureat al Uniunii Scriitorilor din România, s-a ocupat îndeosebi de cercetarea
fenomenului literar ucrainean din secolul al XIX-lea și de la începutul
secolului al XX-lea, fiind un exeget înveterat al operei lui Taras Șevcenko. În
lucrările sale se remarcă capacitatea asociativă și subtilitatea analitică a
scriitorului care a fost, îmbogățind demersul interpretării originale.
Tinerii noștri colegi ai ucrainisticii bucureștene de astăzi, lect. dr.
Roman Petrașuc, lect. dr. Aliona Bivolaru și lect. dr. Maria Hoșciuc nu au
deloc o misiune ușoară în raport cu înaintașii lor care îi obligă. Perspectivele
sunt însă încrezătoare, atât prin preocupările acestora, cât și prin interesul
crescut al studenților români față de limba și cultura ucraineană, în contextul
unei mai mari intensificări ale relațiilor politice, economice și culturale dintre
cele două țări.
Fără a avea pretenția de a epuiza un subiect atât de generos precum cel
al studiului limbii și literaturii ucrainene la Universitatea din București, există
o vastă bibliografie dedicată limbii şi literaturii ucrainene ai cărei autori sunt
tocmai membri secției de filologie ucraineană. Vom cita în continuare, doar
lucrările ample, de referinţă.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bivolaru, A. Tendințe în lexicul limbii ucrainene actuale (București, EUB,
2016).
Gruia, S. Molytva i prokljiattja (București, Kriterion, 1995).
Gruia, S. Eminesku v perekladah na ukrajins’ku movu (București, E.S.P.L.A,
1958).
Gruia, S. Taras Şevcenko (București, Aritmos, 2001).
Hoșciuc, M. Postmodernismul în literaturile rusă și ucraineană (București,
EUB, 2015).
Lászlo-Kuțiuk, M. «Formule narative în proza contemporană ucraineană.»
Studii literare româno-slave. Coordonator Voislava Stoianovici (București,
TUB): 307-330.
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Lászlo-Kuțiuk, M. Velyka tradycija (București, Kriterion, 1983).
Lászlo-Kuțiuk, M. Zasady poetyky (București, Kriterion, 1983).
Lászlo-Kuțiuk, M. Exotica limitrofă. Studii comparate româno-ucrainene
(București, Kriterion, 1997).
Lászlo-Kuțiuk, M. Vohon’ i slovo. Kosmohonicinyj mif na Ukrajini
(București, Kriterion, 1992).
Lászlo-Kuțiuk, M. Tekst i intertekst v hudožnij tvorčosti Ivana Franka
(București, Mustang, 2005).
Mazilu, D. H. Udrişte Năsturel (București, Minerva, 1974).
Pavliuc, N. Ukrajins’ki hovory Rumuniji. Dialektni teksty (Edmonton-LvovNew York-Toronto, 2003).
Petrașuc, R. N. V. Gogol- un scriitor al tuturor timpurilor (București, EUB,
2017).
Rebușapcă, I. Narodni spivanky (București, ELU, 1969).
Rebușapcă, I. Vidhomony vikiv (București, Kriterion, 1971).
Rebușapcă, I. Narodžennja symvolu. Aspekty vzajemodiji obrjadu ta
obrjadovoji poeziji (București, Kriterion, 1975).
Rebușapcă, I. «Considerații asupra structurilor poetice în lirica obiceiurilor la
ucraineni și româno. Paralelismul ritual.» Studii literare româno-slave.
Coordonator Voislava Stoianovici (București, TUB): 39-52.
Rebușapcă, I. Dorobok pokolin’ (București, Kriterion, 1982).
Rebușapcă, I. Poezia colindelor. Constructe simbolice și stereotipii culturale
în repertoriul tinerilor (Ploiești, Crepuscul, 2006).
Rebușapcă, I. Pagini ale șevcenkianei din România (București, RCR
Editorial, 2016).
Lászlo-Kuțiuk, M. «Contribuția slavisticii din țara noastră la studierea
culturii ucrainene.» (Din istoricul slavisticii românești. Coordonator Lința
E. București, TUB, 1982): 86-99.
Rebușapca, I. «Limba și literatura ucraineană.» Catedra de limbi și literaturi
slave. Scurt istoric. Coordonator Geambașu C. (București, EUB., 2008):
134-166.
Omagiu profesorului Ioan Rebușapcă la 80 de ani. Coordonator Geambașu
C. (București, RCR Editorial, 2015).

References:
1.
2.
3.

Bivolaru, A. Tendințe în lexicul limbii ucrainene actuale (București, EUB,
2016).
Gruia, S. Molytva i prokljiattja (București, Kriterion, 1995).
Gruia, S. Eminesku v perekladah na ukrajins’ku movu (București, E.S.P.L.A,
1958).

___________________________
Актуальні проблеми мовознавства [Актуальные проблемы языкознания]
© Неделку О. [Неделку О.], octavia.nedelcu@lls.unibuc.ro
Вивчення української мови в Бухарестському університеті: історія та перспективи [Изучение
украинского языка в Бухарестском университете: история и перспективы] (Румунською / На румынском яз.)

131

ISSN 2411-1562
STUDIA LINGUISTICA, 2019. – Vol. 14 : 118-132
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.

Gruia, S. Taras Şevcenko (București, Aritmos, 2001).
Hoșciuc, M. Postmodernismul în literaturile rusă și ucraineană (București,
EUB, 2015).
Lászlo-Kuțiuk, M. «Formule narative în proza contemporană ucraineană.»
Studii literare româno-slave. Coordonator Voislava Stoianovici (București,
TUB): 307-330.
Lászlo-Kuțiuk, M. Velyka tradycija (București, Kriterion, 1983).
Lászlo-Kuțiuk, M. Zasady poetyky (București, Kriterion, 1983).
Lászlo-Kuțiuk, M. Exotica limitrofă. Studii comparate româno-ucrainene
(București, Kriterion, 1997).
Lászlo-Kuțiuk, M. Vohon’ i slovo. Kosmohonicinyj mif na Ukrajini
(București, Kriterion, 1992).
Lászlo-Kuțiuk, M. Tekst i intertekst v hudožnij tvorčosti Ivana Franka
(București, Mustang, 2005).
Mazilu, D. H. Udrişte Năsturel (București, Minerva, 1974).
Pavliuc, N. Ukrajins’ki hovory Rumuniji. Dialektni teksty (Edmonton-LvovNew York-Toronto, 2003).
Petrașuc, R. N. V. Gogol- un scriitor al tuturor timpurilor (București, EUB,
2017).
Rebușapcă, I. Narodni spivanky (București, ELU, 1969).
Rebușapcă, I. Vidhomony vikiv (București, Kriterion, 1971).
Rebușapcă, I. Narodžennja symvolu. Aspekty vzajemodiji obrjadu ta
obrjadovoji poeziji (București, Kriterion, 1975).
Rebușapcă, I. «Considerații asupra structurilor poetice în lirica obiceiurilor la
ucraineni și româno. Paralelismul ritual.» Studii literare româno-slave.
Coordonator Voislava Stoianovici (București, TUB): 39-52.
Rebușapcă, I. Dorobok pokolin’ (București, Kriterion, 1982).
Rebușapcă, I. Poezia colindelor. Constructe simbolice și stereotipii culturale
în repertoriul tinerilor (Ploiești, Crepuscul, 2006).
Rebușapcă, I. Pagini ale șevcenkianei din România (București, RCR
Editorial, 2016).
Lászlo-Kuțiuk, M. «Contribuția slavisticii din țara noastră la studierea
culturii ucrainene.» (Din istoricul slavisticii românești. Coordonator Lința
E. București, TUB, 1982): 86-99.
Rebușapca, I. «Limba și literatura ucraineană.» Catedra de limbi și literaturi
slave. Scurt istoric. Coordonator Geambașu C. (București, EUB., 2008):
134-166.
Omagiu profesorului Ioan Rebușapcă la 80 de ani. Coordonator Geambașu
C. (București, RCR Editorial, 2015).

___________________________
Actual Problems of Linguistics [Aktual'ni problemy movoznavstva]
© Nedelcu O. [Nedelku O.], octavia.nedelcu@lls.unibuc.ro
The Study of the Ukrainian Language at the University of Bucharest: History and Perspectives [Vivchennya
ukrayinskoyi movi v Buharestskomu universiteti: istoriya ta perspektivi] (in Romanian)

132

ISSN 2411-1562
STUDIA LINGUISTICA, 2019. – Вип. 14 : 133-146
Стаття надійшла до редакції 18.01.2019
Перевірено на плагіат 20.01.2019 р.
унікальність – 96.6 %

https://doi.org/10.17721/StudLing2019.14.133-146

УДК 811.14’02’38’44
КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕМАТИЧНА ГРУПА “ТВАРИНИ” У РОМАНІ
ЛОНГА
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У статті зроблено спробу здійснити системний опис назв тварин у романі
давньогрецького письменника кінця ІІ ст. н.е. Лонга “Дафніс і Хлоя” та встановити їх
роль у лексичній ідіосистемі письменника. У контексті поєднання функціональносемантичного підхіду до аналізу лексичної ідіосистеми письменника з
когнітивним, наскрізні концепти, вербалізовані лексичними домінантами, які
відображають тематику твору, було об’єднано у концептуально-тематичну
групу “Тварини”. У межах КТГ “Тварини” було виокремлено назви домашніх
тварин, диких звірів, комах, тварин, що живуть у воді, птахів. Найоб’ємнішою
(29 назв) і найчастотнішою (397 фіксацій) у цій КТГ виявилась підгрупа “Назви
домашніх тварин”, в якій зафіксовано найбільшу кількість домінант, порівняно з
усіма іншими групами (ἡ αἴξ, ἡ, ὁ βοῦς, ὁ τράγος, τὸ πρόβατον, ὁ, ἡ κύων). Домашні
тварини відіграють надзвичайно важливу роль у житті пастухів. Кози і вівці
вигодовували Дафніса і Хлою, коли вони були ще малюками, зблизили їх в юності,
сумували, коли закохані не були разом, раділи разом з ними і навіть були присутніми на
весіллі головних героїв. Тут можна говорити про антропоморфізацію тварин у Лонга.
Виявлено, що лексеми на позначення назв тваринного світу беруть участь у
творенні численних художніх засобів (порівнянь, метафор, епітетів тощо), що
___________________________
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обумовлено особливістю жанру твору та ідіостилю письменника. Ідіолект
письменника тісно пов’язаний з концептуальною структурою художнього твору, що
засвідчив аналіз КТГ “Тварини”. Мікроконцепти, що входять до неї, виступають
актуальними елементами концептуальної картини світу письменника. Назви
мікроконцептів реалізують свою семантику у мікроконтекстах через семантичну
сполучуваність з іншими словами, виявляючи прямий і переносний (образний) смисл, а в
цілому – естетико-філософський потенціал світогляду письменника.
Ключові слова: концептуально-тематична група, тварини, лексична
домінанта, художні засоби, давньогрецький роман, Лонг.

CONCEPTUAL-THEMATIC GROUP “ANIMALS” IN THE NOVEL BY
LONGUS
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Yurij Fed’kovych Chernivtsi National University
In the article, we attempt to provide a systematic description of the animal names
in the novel by Longus, the ancient Greek writer of the end of the 2nd century A.D.
“Daphnis and Chloe” and identify their role in the writer’s lexical idiosystem. By
combining the functional-semantic approach to the analysis of the writer's lexical
idiosystem with the cognitive, the conceptual concepts that are verbalized by lexical
dominants and are directly related to the subject matter of the work, were united into the
conceptual-thematic group “Animals”. The names of domestic animals, wild animals,
insects, animals living in the water and birds were delimited within the conceptualthematic group “Animals”. The subgroup “Names of Domestic Animals” was found the
most abundant (29 names) and the most frequent (397 fixations) in the studied text. It
showed the highest number of dominants in comparison with the other groups (ἡ αἴξ, ἡ, ὁ
βοῦς, ὁ τράγον, ὁ τράγον, ὁ τράγον, ὁ, ἡ κύων). Domestic animals play very important
___________________________
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role in the life of shepherds. Goats and sheep raised Daphnis and Chloe when they were
little, brought them closer in their youth, were grieving when the lovers were not
together, were rejoicing with them and even attended the main characters' wedding.
Here we come across anthropomorphization of animals in Longus novel. It was revealed
that the lexemes denoting animal world are involved in the process of creation of
numerous tropes (comparisons, metaphors, epithets, etc.), which is due to the peculiarity
of the genre of this work and writer’s idiostyle. The writer's idiolect is closely connected
to the conceptual structure of the fiction text, as it is evidenced by the analysis of the
CTG “Animals”. The micro-concepts which we include to this group appear to be the
relevant elements of the writer’s conceptual model of the world. The names of microconcepts actualize their semantics in micro-contexts through semantic connectivity with
the other words, revealing their direct and indirect (figurative) meaning, alongside with
the aesthetic-philosophical potential of the writer's outlook in general.
Key Words: conceptual-thematic group, animals, lexical dominant, tropes,
ancient Greek novel, Longus.

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА “ЖИВОТНЫЕ” В
РОМАНЕ ЛОНГА
Олищук Роксоляна Леонидовна (г. Львов, Украина)
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к. филол. наук, доцент
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канд. филол. наук, доцент
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В статье предпринята попытка осуществить системное описание названий
животных в романе древнегреческого писателя конца II в. н.э. Лонга "Дафнис и
Хлоя" и установить их роль в лексической идиосистеме писателя. Совместив
функционально-семантический подход к анализу лексической идиосистемы писателя
с когнитивным, сквозные концепты, вербализированные лексическими доминантами,
непосредственно связанными с тематикой произведения, были объединены в
концептуально-тематическую группу "Животные". В рамках КТГ "Животные" были
___________________________
Актуальні проблеми мовознавства [Актуальные проблемы языкознания]
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выделены названия домашних животных, диких зверей, насекомых, животных,
живущих в воде, птиц. Наиболее объемной (29 названий) и частотной (397
фиксаций) в этой КТГ оказалась подгруппа "Названия домашних животных", в
которой зафиксировано наибольшее количество доминант по сравнению со всеми
остальными группами (ἡ αἴξ, ἡ, ὁ βοῦς, ὁ τράγος, τὸ πρόβατον, ὁ, ἡ κύων). Домашние
животные играют очень важную роль в жизни пастухов. Козы и овцы выкормили
Дафниса и Хлою еще маленькими, сблизили их в юности, грустили, когда влюбленные
не были вместе, радовались вместе с ними и даже присутствовали на свадьбе
главных героев. Здесь можно говорить об антропоморфизации животных в романе
Лонга. Выявлено, что лексемы для обозначения названий животного мира
принимают участие в создании многочисленных художественных средств
(сравнений, метафор, эпитетов и т.д.), что обусловлено особенностью жанра
произведения и идиостиля писателя. Как показал анализ КТГ "Животные", идиолект
писателя тесно связан с концептуальной структурой художественного
произведения. Микроконцепты, входящие в нее, выступают актуальными
элементами концептуальной картины мира писателя. Названия микроконцептов
реализуют свою семантику в микроконтекстах, на основе семантической
сочетаемости с другими словами, выявляя свои прямые и переносные (образные)
значения, а в целом – эстетико-философский потенциал мировоззрения писателя.
Ключевые слова: концептуально-тематическая группа, животные,
лексическая доминанта, художественные средства, древнегреческий роман, Лонг.

Тваринний світ неодноразово ставав предметом дослідження
науковців. Наприклад, проф. Н. Грінбаум дослідив світ тварин у поезії
Піндара, виділивши такі групи, як “Звірі”, “Птахи, риби, комахи” та
“Інші” [Гринбаум 1988]; Р. Бачкур описав структуру словотвірних
парадигм українських назв тварин та рослин [Бачкур 2004]; Символіка
тварин водного простору в українських та англійських фразеологізмах
привернула увагу К. Головенко [Головенко 2017].
І. Голубовська у своїй розвідці представила зооморфний та
рослинний код китайської лінгвокультури як необхідні складові
китайської національно-мовної картини світу. Дослідниця зауважує, що
“царство тварин як фрагмент реального світу, даний етносу в
емпіричному досвіді, виступає потужним ініціюючим фактором
створення вторинної образно-символьної картини світу, яка
репрезентує зооморфний код тієї чи тієї культури” [Голубовська 2011,
221]. М. Петришин охарактеризувала фразеологізми з компонентом___________________________
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зоонімом у латинській мові [Петришин 2014], а І. Лєбєдєва –
семантичну структуру лексичних груп на позначення тварин у сучасній
російській мові [Лебедева 1985].
Метою нашої статті є системний опис назв тварин у романі
давньогрецького письменника кінця ІІ ст. н.е. Лонга “Дафніс і Хлоя” та
встановлення їх ролі у лексичній ідіосистемі письменника.
Визначальним для нашого дослідження вважаємо виокремлення
наскрізних концептів – назв тварин у структурі художнього тексту та
характеристику лексичної ідіосистеми автора, яка відображає своєрідну
концептосферу відповідно до авторського задуму, тематики, жанрово стильових особливостей тощо. Поєднавши функціонально-семантичний
підхід до аналізу лексичної ідіосистеми письменника з когнітивним,
вважаємо за необхідне об’єднати наскрізні концепти, вербалізовані
лексичними домінантами, які безпосередньо пов’язані з тематикою
твору у концептуально-тематичну групу (КТГ).
Об’єктом нашого дослідження є текст роману “Дафніс і Хлоя”
Лонга. Предметом аналізу обрано іменникові лексеми на позначення
назв тваринного світу та їх реалізації в складі художніх засобів.
Наукова новизна дослідження
зумовлена відсутністю
спеціальних праць, присвячених дослідженню назв тварин на матеріалі
давньогрецьких романів.
Тварини відіграють надзвичайно важливу роль у житті пастухів.
Кози і вівці вигодовували Дафніса і Хлою ще малими, зблизили їх у
юності, сумували, коли закохані не були разом, раділи разом з ними і
навіть були присутніми на весіллі Дафніса і Хлої. Тут можна говорити
про антропоморфізацію тварин у Лонга.
У межах КТГ “Тварини” в романі Лонга можемо виокремити
декілька підгруп. Це назви домашніх тварин, диких звірів, комах,
тварин, що живуть у воді, птахів.
Найоб’ємнішою (29 назв) і найчастотнішою (397 фіксацій) у цій
КТГ виявилась підгрупа “Назви домашніх тварин”, яка і буде
предметом
нашого
подальшого
розгляду.
Ця
підгрупа
є
найпоказовішою, адже в ній зафіксовано найбільшу кількість домінант,
порівняно з усіма групами: ἡ αἴξ (116) – коза, ἡ, ὁ βοῦς (38) – корова,
бик, ὁ τράγος (34) – козел, цап, τὸ πρόβατον (30) – вівця, ὁ, ἡ κύων (20)
___________________________
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– собака.
Серед назв домашніх тварин фіксуємо ті, що називають пари
тварин, наприклад: ὁ ταῦρος (бик) і ἡ βοῦς (корова); ὁ τράγος (цап) і ἡ
ἀίξ (коза); ὁ κριός (баран) і ἡ ὄϊς (вівця); дорослих і малих тварин,
порівняймо: ἡ ἀίξ (коза) і ὁ ἔριφος (козенятко); ἡ ὄϊς (вівця) і τὸ
προβάτιον (овечка); ἡ βοῦς (корова) і ὁ μόσχος (телятко); ὁ κύων (собака)
і ὁ σκύλαξ (щеня); ἡ ὗς (свиня) і ὁ χοῖρος (порося).
Лексема ἡ αἴξ є в романі домінантою. Коза, за античною
міфологією, вигодувала Зевса. У романі використано цей же
міфологічний мотив: коза вигодувала пастуха Дафніса, який згодом
виявився сином багатого господаря з міста. Лонг, таким чином, тісно
пов’язує долю людей (пастухів), з одного боку, з долею богів, а з
іншого – з живою природою.
Завдяки козі та вівці Дафніс і Хлоя залишились живими, і цей
взаємозв'язок між ними і тваринами залишається постійно близьким.
Пастух Ламон знайшов Дафніса, якого годувала коза: παιδίον εὗρεν ὑπὸ
μιᾶς τῶν αἰγῶν τρεφόμενον (1,2,1) – знайшов дитину, яку одна з кіз
годувала; [коза], яка по-людськи (= як людина) давала вим’я, щоб
ссати молоко: τὴν μὲν διδοῦσαν ἀνθρωπίνως τὴν θηλὴν εἰς ἄφθονον τοῦ
γάλακτος ὁλκήν (1,5,2). Дуже рідко у тексті роману порівняння може
виражатися прислівниками, як в даному контексті. Стосовно факту, що
Дафніса вигодувала коза, Р. Меркельбах цитує уривок із одного есе
М. Монтеня (Montaigne), який повідомляє, що в його місцевості було
прийнято, щоб дітей вигодовували кози [Merkelbach 1962, 17,46].
Дафніс дуже пишається тим фактом, що його вигодувала коза. У
змаганні в красі з Дорконом він гордо говорить: Ἐμὲ αἴξ ἀνέθρεψεν
ὥσπερ τὸν Δία (1,16,3) – мене, як і Зевса, вигодувала коза, прирівнюючи
себе до олімпійця Зевса (порівняння з богами були надзвичайно
поширені в античній літературі). Коли Дафніс просить руки Хлої у її
батька, він наводить вагомий, на його думку, аргумент, щоб той
погодився: καί με ἔθρεψεν αἴξ͵ ὡς Χλόην ὄϊς (3,29,3) – і мене вигодувала
коза, так як Хлою вівця. Дафніс не помилився, навівши цей аргумент,
адже Дріас, батько Хлої, так собі розмірковував: Ἐτράφη μὲν ὑπὸ αἰγὸς
ὡς κηδομένων θεῶν (3,32,1) – вигодуваний козою, отже, опікуваний
богами.
___________________________
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Символічно, що, за змістом роману, своїх дітей Дафніс і Хлоя
також дали на вигодовування козі і вівці: Ἀλλὰ καὶ ἄρρεν μὲν παιδίον
ὑπέθηκαν αἰγὶ καὶ θυγάτριον γενόμενον δεύτερον ὄϊος ἑλκύσαι θηλὴν
ἐποίησαν͵ καὶ ἐκάλεσαν τὸν μὲν Φιλοποίμενα τὴν δὲ Ἀγέλην (4,39,2) –
хлопчика дали козі, а дівчинку, яка народилась другою, поставили під
вівцю, щоб тягнула груди, і назвали його Філопімен, а її Агелою.
Кози і вівці виконували важливу життєву функцію для пастухів –
вони давали молоко, яке можна було тут же вживати або ж робити з
нього сир (1,23,3), молоком робили узливання (3,12,3), а з вовни кіз і
овець селяни пряли пряжу, особливо взимку (3,3,3), шкірою кози
накривалися (3,24,2), шкіра кози, особливо „біла і пухнаста” була
найкращим пастушим подарунком (δέρμα αἰγὸς λευκὸν καὶ λάσιον
(4,6,1). Сам Дафніс, щоб вразити господаря, якого вперше бачив, постав
перед ним опоясаний пухнастою шкірою кози: δέρμα λάσιον αἰγὸς
ἐζωσμένος (4,14,1).
Дафніс і Хлоя турбуються про тварин більш свідомо, ніж інші,
звичайні пастухи, вони люблять їх μᾶλλον ἢ ποιμέσιν ἔθος (1,8,3) –
більше, ніж пастухи за звичкою, адже Хлоя пасла вівцю, винуватицю
свого спасіння, а він пам’ятав, що його, покинутого, коза вигодувала : ἡ
μὲν ἐς ποίμνιον ἄγουσα τῆς σωτηρίας τὴν αἰτίαν͵ ὁ δὲ μεμνημένος ὡς
ἐκκείμενον αὐτὸν αἲξ ἀνέθρεψεν (1,8,3).
У романі Лонга кози і вівці зображені нероздільно, як і Дафніс з
Хлоєю. Коли автор роману пише про кіз, він згадує тут же і про овець:
καὶ αἵ τε αἶγες πλησίον τῶν προβάτων ᾔεσαν͵ ὅ τε Δάφνις ἐβάδιζεν ἐγγὺς
τῆς Χλόης͵ ὥστε ἐνέπλησαν ἕως νυκτὸς ἀλλήλους (2,38,2) – і кози бігли
поряд з вівцями, як і Дафніс ішов близько до Хлої, так насолоджувались
одні одними аж до ночі.
Порівняння закоханих з вівцями і козами Лонг використав у
такій компаративній конструкції: θᾶττον ἄν τις εἶδε τὰ ποίμνια καὶ τὰς
αἶγας ἀπ΄ ἀλλήλων μεμερισμένας ἢ Χλόην καὶ Δάφνιν (1,10,3) – швидше
можна було б побачити овець і кіз розділених одні від одних, аніж
Дафніса і Хлою. Порівняння-аналогію використано в епізоді, коли
старець Філет говорить про владу Ерота над усіма: ця влада сильніша,
ніж влада пастухів над козами і вівцями: οὐδὲ ὑμεῖς τοσοῦτον τῶν αἰγῶν
καὶ τῶν προβάτων (2,7,2).
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Кози і вівці так само прив’язані до Дафніса і Хлої, вони
переймаються
долею
своїх
пастухів.
Лонг,
застосовуючи
антропонімічні метафори, описує почуття кіз і овець після врятування
Дафніса від піратів: τὰ δὲ πάντα κατέκειτο μήτε νεμόμενα μήτε
βληχώμενα, ἀλλ', οἶμαι, τὸν Δάφνιν καὶ τὴν Χλόην ἀφανεῖς ὄντας ποθοῦντα.
ἐπειδὴ γοῦν ὀφθέντες καὶ ἐβόησαν τὸ σύνηθες καὶ ἐσύρισαν, τὰ μὲν
ἀναστάντα ἐνέμετο, αἱ δὲ αἶγες ἐσκίρτων φριμασσόμεναι καθάπερ ἡδόμεναι
σωτηρίᾳ συνήθους αἰπόλου (1,32,2-3) – Всі вони [кози і вівці] лежали і не
паслись, ані не бекали, але, я вважаю, не бачачи Дафніса і Хлої, вони
сумували. Коли ж вони з’явилися і закричали, як звичайно, і заграли на
сирінзі, вівці, зіскочивши, почали пастися, а кози, струснувшись,
почали стрибати, ніби радіючи порятунку знайомого їм пастуха.
Антропоморфізація, як уже ми зазначали, характерна риса ідіостилю
Лонга при зображенні природи.
Гра на сирінзі перед козами і вівцями сприймається як вистава, в
якій вони беруть безпосередню участь. Лонг описує, як кози
прислухаються до кожної мелодії сирінги Дафніса і по-різному
реагують, виконуючи різноманітні „команди” (4,15) Таке “спілкування”
пастухів з тваринами характерне для пасторального роману і є
атрибутом пастушого життя.
Антропоморфізація, як уже ми зазначали, характерна риса
ідіостилю Лонга при зображенні тварин. Дафніс, від’їжджаючи до
міста, прийшов до свого стада, щоб попрощатися: καὶ τὰς αἶγας
προσεῖπε καὶ τοὺς τράγους ἐκάλεσεν ὀνομαστί (4,26,4) – і попрощався з
козами і цапами, кожного по імені назвав. Як зазначає Лонг, кози
навіть були присутні на весіллі Дафніса і Хлої, вони неподалік паслися,
наче і вони приймали участь у святі: Ἐνέμοντο δὲ καὶ αἱ αἶγες πλησίον͵
ὥσπερ καὶ αὐταὶ κοινωνοῦσαι τῆς ἑορτῆς (4,38,4).
Чимало оцінних епітетних означень у тексті роману Лонг вживає
для характеристики кіз. Їхній стан після нападу розбійників і
викрадення Дафніса характеризує дієприкметник “переляканий”: αἶγες
τεταραγμένες (1,28,3) – перелякані кози. Кіз і овець Лонг називає
“полоненими”, бо їх разом з Хлоєю викрали розбійники: τὰ πρόβατα καὶ
αἱ αἶγες αἰχμάλωτοι μετὰ σοῦ γενόμεναι (2,22,4).
За порятунок Хлої від піратів Дафніс німфам обіцяє в жертву
___________________________
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найкращу з кіз: τῶν αἰγῶν τὴν ἀρίστην (2,24,1). Цей подарунок
пов’язаний з обрядодією: αὐτὸς δὲ ἐν τούτῳ τῶν αἰγῶν τὴν ἀρίστην
συλλαβὼν καὶ κιττῷ στεφανώσας͵ ὥσπερ ὤφθησαν τοῖς πολεμίοις͵ καὶ γάλα
τῶν κεράτων κατασπείσας͵ ἔθυσέ τε ταῖς Νύμφαις καὶ κρεμάσας ἀπέδειρε
καὶ τὸ δέρμα ἀνέθηκεν (2,30,5) – а сам, вибравши найкращу з кіз, і
увінчавши плющем, наче таку, яка явилась перед ворогами, і молоком
узливши на роги, приніс у жертву німфам, і підвісив, обдерши шкіру, і
шкіру богиням присвятив.
Натрапляємо у романі на ряд порівняльних конструкцій, в яких
герої роману зіставляються з козами. Закоханий Дафніс ἀργὸς ὁ
περιττότερα τῶν αἰγῶν κινούμενος (1,17,4) – став нерухливий, хоч до
того був жвавіший від кіз. Проте для Хлої він був прекрасним і мав
обличчя біліше від молока кіз: καὶ τὸ πρόσωπον ὅτι λευκότερον ἀληθῶς
καὶ τοῦ τῶν αἰγῶν γάλακτος (1,17,3). Компаративна форма λευκότερον
τοῦ γάλακτος (біліший від молока) означає вищу міру білизни, підсилює
значення особливої краси, викликає появу семи оцінно-психологічного
характеру “ніжний, прекрасний”. Хлоя прирівнюється у романі до кози
чи вівці: κἀκείνην ἤγαγον ὥσπερ αἶγα ἢ πρόβατον παίοντες λύγοις (2,20,3)
– [мітимнійці] повели її [Хлою], наче козу чи вівцю, побиваючи гілкою.
Лексеми ἡ αἴξ (коза) і ἡ ὄις (вівця) використовуються і в
контексті клятви. Клятва тваринами для Дафніса і Хлої мала особливу
силу, особливо для Хлої, яка вважала кіз і овець справжніми
божествами для пастухів (νομίζουσα τὰς αἶγας καὶ τὰ πρόβατα ποιμένων
καὶ αἰπόλων ἰδίους θεούς (2,39,6): σὺ δέ μοι τὸ αἰπόλιον τοῦτο ὄμοσον καὶ
τὴν αἶγα ἐκείνην͵ ἥ σε ἀνέθρεψε͵ μὴ καταλιπεῖν Χλόην͵ ἔστ΄ ἂν πιστή σοι
μένῃ (2,39,4) – ти мені присягни стадом кіз і тією козою, яка тебе
вигодувала, що не залишиш Хлої, доки вона залишатиметься тобі
вірною. У романі знаходимо опис ритуалу клятви: καὶ στὰς εἰς μέσον τὸ
αἰπόλιον καὶ τῇ μὲν τῶν χειρῶν αἰγὸς τῇ δὲ τράγου λαβόμενος ὤμνυε
Χλόην φιλῆσαι φιλοῦσαν (2,39,5) – і ставши на середину стада кіз і
однією рукою тримаючи козу, а іншою цапа, [Дафніс] заприсяг Хлою
любити, доки вона його любить. У романі Лонга фіксуємо зазвичай
присяги німфами та Паном, проте саме присяга козами (наприклад,
коли Дафніс хотів підсилити свої слова кохання, він говорив: οὐ μὰ τὰς
αἶγας (3,10,4) – клянусь козами!) властива пасторальному роману і
___________________________
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безпосередньо пов’язана з життям пастухів.
У багатьох оцінках автора і героїв роману можна простежити
співчуття до тварин. Так, нещасним називає письменник цапа, який,
впавши в яму, поранив обидва роги – ἄθλιον τράγον (1,12,5).
Нещасними постають в уяві Лонга і вівці – ἄθλιαι ἄρνες (1,14,4), коли
Хлоя не зможе за ними доглядати.
Епітети λιπαρός та πίων мають синонімічне значення і
характеризують цапів (τράγοι λιπαρόι (4,14,3) – жирні цапи), або
овець (ἦσαν πιότεραι τῶν οἰῶν (4,4,3) – [кози] були товстіші від
овець). Парою епітетів μέγας καὶ καλός письменник наділяє цапів, яких
випасає Дафніс (τράγους μεγάλους καὶ καλούς (3,29,2) – цапи великі і
гарні). Епітет ἐνιαύσιος використаний письменником для означення віку
барана: κριός ἐνιαύσιος (3,10,1) – однорічний баран (такий же вислів
знаходимо в “Одіссеї” Гомера (16, 454).
Лонг часто порівнює деякі зовнішні риси людей з подібними у
тварин. Складний епітет προγένειος (бородатий) Дафніс використовує
при оцінці Доркона, якого називає бородатий, як цап: προγένειος ὡς
τράγος (1,16,4), що містить негативну конотацію, підсилену
порівнянням. Цікаво, що прикметник προγένειος у словнику ЛіделаСкотта зафіксований лише у творах Феокріта і Лонга [A Greek-English
Lexicon 1968, 1472].
Козеня (ἔριφος) у романі Лонга наділене епітетами σηκίτης
(молоденьке (3,18,2), ὀψίγονος (пізнонароджене (4,6,1), γαλαθηνός (таке,
яке п’є молоко, грудне (4,14,1), які вказують на вік. Наприклад, Дафніс
подарував Лікеніон молоде козеня за те, що вона його навчила: ἔριφον
αὐτῇ σηκίτην δώσειν ἐπηγγείλατο (3,18,2) – пообіцяв їй дати
молоденьке козеня. Епітет ἔριφον σηκίτην є також у Феокріта (1,10).
Порівняння, взяті з пастушого побуту, найчастіше утворюють
асоціативні ряди зіставлень з тваринним світом. Зовнішність героїв
роману, їх вчинки і характери Лонг порівнює зазвичай із ознаками
свійських тварин. Наприклад, син старця Філета Тітир порівнюється з
козеням: легко ідучи, підскакував, наче козеня – ἥλλετο κοῦφα βαδίζων
ὥσπερ ἔριφος (2,32,1).
Домінантна лексема ἡ, ὁ βοῦς (корова, бик) так само вживається
у романі Лонга у прямих і переносних значеннях. Особливо варті уваги
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метафоричні вживання даної лексеми, коли корови і бики набувають
людських характеристик. Наприклад, Лонг описує епізод, коли на
похоронах пастуха Доркона його стадо корів і биків, сумуючи за своїм
померлим господарем, ходить туди-сюди і жалібно мекає. Пастухи
сприймають таку поведінку тварин як плач за своїм господарем:
ἠκούσθη καὶ τῶν βοῶν ἐλεεινὰ μυκήματα καὶ δρόμοι τινὲς ὤφθησαν ἅμα
τοῖς μυκήμασιν ἄτακτοι· καί, ὡς ἐν ποιμέσιν εἰκάζετο καὶ αἰπόλοις, ταῦτα
θρῆνος ἦν τῶν βοῶν ἐπὶ βουκόλῳ τετελευτηκότι (1,31,4) – почулося
тужливе мукання биків і можна було побачити, як вони, мукаючи,
бігали туди-сюди; і, як вважали пастухи, які пасли кіз та овець, це був
плач биків за своїм померлим пастухом. Будуючи свій роман за типом
розгорнутої буколіки, Лонг запозичує сцену похорону пастуха Доркона
(1,31,2-4) у Феокріта.
Ад’єктив ψωραλέος (вражений шкірною хворобою) має дещо
занижену семантику і у поєднанні з іменником “бик” утворює епітетне
сполучення, що характеризує биків, непридатних у господарстві. Саме
такими Дафніс вважає биків, яких дарують Дріасу залицяльники його
доньки Хлої: ἐκεῖνοι δώσουσιν αἶγας καὶ πρόβατα καὶ ζεῦγος ψωραλέων
βοῶν (3,29,4) – ці ж дадуть кіз і овець і пару вражених шкірною
хворобою биків. Ж. В’єїфон відзначає, що ця ремарка запозичена
Лонгом у Ксенофонта (Кіропедія (1,4,11) [Vieillefond 1987, 121].
Лонг використовує вислів, у якому Ламон прирівнює себе до
бика: οὐδ΄ εἰ μέλλω βοῦς͵ φασίν͵ ἐν αὐλίῳ καταλείπεσθαι͵ τὴν Δάφνιδος
τύχην ἥτις ἐστὶν οὐ σιωπήσομαι (4,18,3) – навіть якщо мені доведеться
биком, як кажуть, у стайні залишитись, про долю Дафніса мовчати не
буду.
Щодо лексеми ὁ, ἡ κύων (собака), то вона у романі Лонга не є
визначальною. Собаки певним чином все ж впливають на розвиток
сюжету чи на вчинки героїв: Οἱ μὲν δὴ κύνες ἅμα ὑλακῇ διαθέοντες
ἐφόβησαν τὰς αἶγας (2,13,4) – собаки з голосним лаєм усюди розбіглися і
налякали кіз, а ті, у свою чергу, побігли до моря і з’їли лозу, якою був
прив’язаний корабель мітимнійців (2,15,2). Основна їх функція –
охороняти разом з Дафнісом і Хлоєю стада овець і кіз від вовків: καὶ
οἱ κύνες οἱ τῶν προβάτων ἐπὶ φυλακὴν καὶ τῶν αἰγῶν ἑπόμενοι (1,21,2) – і
собаки слідували за нею як охорона кіз і овець.
___________________________
Актуальні проблеми мовознавства [Актуальные проблемы языкознания]
© Оліщук Р. Л., Макар І. С. [Олищук Р. Л., Макар И. С.], klassyka@ukr.net, inesa_makar@yahoo.com
Концептуально-тематична група “Тварини” у романі Лонга [Концептуально-тематическая группа
“Животные” в романе Лонга] (Українською / На укр. яз.)

143

ISSN 2411-1562
STUDIA LINGUISTICA, 2019. – Vol. 14 : 133-146

Лексема ὁ, ἡ κύων (собака) пов’язана і з бідністю. Даючи
характеристику Дафнісу, Доркон доповнює її описом його соціального
статусу: він такий бідний, що не може прогодувати жодної собаки –
ἔστι πένης ὡς μηδὲ κύνα τρέφειν (1,16,2). Натрапляємо у тексті роману
на декілька порівнянь героїв роману із собаками: Дріас, у якого шматок
м’яса вкрав собака, розсердившись .., палку схопивши, переслідував по
слідах, наче пес – ἀλγήσας ὁ Δρύας.., ξύλον ἁρπασάμενος ἐδίωκε κατ'
ἴχνος ὥσπερ κύων (3,7,2). Часто Дафніс і Хлоя порівнюються з
песиками, що розігралися: τότε δὲ κύνες, φασὶν, ἐκ δεσμῶν λυθέντες,
ἐσκίρτων (2,2,6) – тоді ж, наче песики, звільнені від кайданів, кажуть,
стрибали.
Інколи у порівняннях Лонга компараторами (об’єктами
порівнянь) виступають свійські і дикі тварини, які у цьому випадку
уособлюють одне ціле і асоціюються з негативним явищем: οἱ δὲ ὥσπερ
κύνες ἢ λύκοι διασπῶσιν αὐτὴν (3,23,3) – вони [козопаси і вівчарі], наче
собаки чи вовки розірвали її [Ехо].
Досить часто асоціативні зв’язки живого світу природи, а саме
тварин та людей відображають у романі метафори. Ми зафіксували у
тексті кілька випадків зоонімічної метафоризації, коли корови, бики,
вівці, кози та коні отримують людські якості. Наприклад, почувши
воркування горлиці, Дафніс вирішив розповісти Хлої давню казку про
дівчину, яка дуже гарно співала, пасучи корови, а ті раділи її співу –
ἐτέρποντο αἱ βόες αὐτῆς τῇ μουσικῇ (1,27,2). Коней, як і людей, можна
“звинуватити” за ганебний вчинок (κατηγορήσειν τῶν ἵππων
(4,10,2).
Волопас-Доркон говорить Хлої, що розбійники вбили його, як
бика: ...κατέκοψαν ὡς βοῦν (1,29,1); Лампіс розтоптав квіти у саду, за
яким доглядав батько Дафніса Ламон, як кабан: τὰ δὲ κατέκλασε, τὰ δὲ
κατεπάτησεν ὥσπερ σῦς (4,7,3) – одні [квіти] він поламав, а інші
затоптав, як кабан; очі у Хлої великі (наче у корови): ...καὶ τοὺς
ὀφθαλμοὺς ὅτι μέγαλοι καθάπερ βοός (1,17,3) – ... і що очі великі, наче у
корови. Саме так часто зображували статую Гери, що вважалося
вершиною жіночої краси. Можна припустити у даному випадку вплив
на Лонга Гомера (пор.: “Іліада” 3,144; 18,40 та ін.).
У деяких компаративемах тварини порівнюються з іншими
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тваринами, як наприклад, кози з вівцями: καὶ ἦσαν πιότεραι τῶν οἰῶν
(4,4,3) – і були вони (кози) товстіші від овець; або вівці з вовками: αἱ
ὄιες τῆς Χλόης λύκων ὠρυγμὸν ὠρύοντο (2,26,1) – вівці Хлої завивали, як
вовки. Кіз і овець шукали Дафніс і Хлоя за їх слідами, як зайців: καὶ
μόλις ὥσπερ λαγὼς ἐκ τῶν ἰχνῶν εὑρίσκοντες εἰς τὰς ἐπαύλεις ἤγαγον
(1,22,3) – і відразу, як зайця за слідами шукаючи, до кошари [кіз і овець]
загнали. Рідше вживаною є компаративна конструкція, виражена
родовим відмінком разом з Comparativus прикметника: νέμω δὲ τράγους
τῶν τούτου βοῶν μείζονας (1,16,3) – я пасу цапів, які більші за цих волів.
Отже, КТГ “Тварини” займає важливе місце у концептуальнотематичному полі “Пастуше життя”, адже головні герої роману –
пастухи, які живуть у сільській місцевості і займаються своєю
улюбленою справою – випасанням худоби. Ідіолект письменника тісно
пов’язаний з концептуальною структурою художнього твору, що
засвідчує аналіз КТГ “Тварини”. Мікроконцепти, що входять до неї,
виступають актуальними елементами концептуальної картини світу
письменника. Назви мікроконцептів реалізують свою семантику у
мікроконтекстах на основі семантичної сполучуваності з іншими
словами, виявляючи свої прямі і переносні (образні) значення, а в
цілому – естетико-філософський потенціал світогляду письменника.
Перспективним вважаємо дослідження в романі Лонга у межах КТГ
“Тварини” назв диких звірів, комах, тварин, що живуть у воді, птахів.
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У статті розглядаються особливості вербалізації рослинного світу в
поетичній мові Олексія Довгого. Під час дослідження було з’ясовано, що світ
природи для первісної людини відображав увесь Всесвіт – його структуру,
причиново-наслідкові зв’язки, які вона не могла пояснити чи зрозуміти. Саме тому
всі явища та реалії довкілля антропоморфізувалися людиною. Компоненти
рослинного світу займали чи не найбільшу частину концептуальних понять у
світогляді українців. Мова виступала певним носієм таких уявлень, відображених
в образно-символічних значеннях слів. Особливою формою репрезентації цих
значень стала поезія, оскільки в поетичному тексті може максимально повно і
багатобарвно виявлятися глибокий символізм численних антропоморфізованих
образів природи.
У поетичних текстах Олексія Довгого реалії рослинного світу
представлені досить виразно і багатогранно. Така особливість є цілком
закономірною з огляду на їхню вагому роль в українській культурній традиції.
Найчисленнішими з-поміж такого типу одиниць є лексеми на позначення дерев та
їхніх частин. Спостерігаємо такі найбільш часто використовувані лексеми і їхні
похідні: береза, бук, в’яз, верба, вишня, груша, дуб, калина, клен, тополя, яблуня
та ін. Уживання поетом лексем зі зменшено-пестливими компонентами дозволяє
передавати внутрішній стан ліричного героя та встановлювати із читачем
глибший зв’язок. Реалії рослинного світу беруть участь у створенні в тексті
жіночих та чоловічих образів та в сакралізації певного локусу.
Ключові слова: дерево, флоронім, мовна картина світу, поезія Олексія
Довгого.
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THE VEGETABLE WORLD IN OLEKSII DOVHIY'S POETRY
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The article deals with the features of verbalization of the plant world in Oleksii
Dovhiy's poetic language. The study found that the natural world for the primitives
reflected the entire Universe – its structure, essence, links, which could not be explained
or understood by them. That is why all the phenomena and realities of the environment
were anthropomorphized. The components of the plant world made up the largest part of
conceptual concepts in the worldview of Ukrainians. The language appeared a certain
medium for such representations, reflected by the figurative symbolic semantics of the
words. Poetry became a special form for representation of these meanings, whereas just
in the poetic text the deep symbolism of numerous anthropomorphized images of nature
could be shown fully and vividly.
In Oleksii Dovhiy's poetic texts realities of the flora are presented quite clearly
and multifaceted because a poet is aware of their important role in the Ukrainian
cultural tradition. The largest part of these units are presented by trees and their parts.
These are the most commonly used lexemes and their derivatives: birch, beech, elm,
willow, cherry, pear, oak, guilder rose, maple, poplar, apple tree, etc. Usage of the
lexemes with diminutive semantics allows a poet to convey the inner state of the lyrical
hero and establish a deeper connection with the reader. Plant world is involved in the
creation of feminine and masculine images in the text and in the process of sacralization
of a particular locus.
Key words: tree, florronym, conceptual worldview, Oleksii Dovhiy's poetry.
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В статье рассматриваются особенности вербализации реалий растительного
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мира в поэтическом языке Алексея Довгого. Исследование показало, что мир природы
для первобытного человека отражал всю Вселенную – ее структуру, причинноследственные связи, которые он не мог объяснить или понять. Именно поэтому все
явления и реалии окружающей среды антропоморфизировались человеком.
Компоненты растительного мира занимали едва ли не самую большую часть
концептуальных понятий в мировоззрении украинцев. Язык выступал определенным
носителем таких представлений, отраженных в образно-символических значениях
слов. Особой формой репрезентации этих значений стала поэзия, поскольку в
поэтическом тексте может максимально полно и многоцветно проявляться глубокий
символизм многочисленных антропоморфизированных образов природы.
В поэтических текстах Алексея Довгого реалии растительного мира
представлены достаточно отчетливо и многогранно. Такая особенность является
вполне закономерной, учитывая их важную роль в украинской культурной традиции.
Самыми многочисленными среди такого типа единиц являются лексемы,
обозначающие деревья и их части: береза, бук, вяз, ива, вишня, груша, дуб, калина,
клен, тополь, яблоня и др. Употребление поэтом лексем с уменьшительноласкательными коннотациями позволяет ему передавать внутреннее состояние
лирического героя и устанавливать с читателем глубокую связь. Реалии
растительного мира принимают участие в создании в тексте женских и мужских
образов, а также сакрализируют определенный локус.
Ключевые слова: дерево, флороним, языковая картина мира, поэзия Алексея
Довгого.

Вступ
Світ природи, по-суті, був для первісної людини цілим Усесвітом, у
якому вона помічала явища і події, що впливали безпосередньо на її життя,
життя її близьких. У тому світі для неї відбувалося надзвичайно масштабне
дійство, причин і наслідків якого досить часто, а то й майже завжди вона не
могла ані зрозуміти, ані пояснити. Однак, практика постійних спостережень
дозволила виявляти певні як реальні, так і квазізакономірності, що складалися
у свідомості наших пращурів у певні системи уявлень, певні вірування та
пов’язані з ними сакрально-психологічні переживання. З огляду на
антропоцентричне сприйняття дійсності, усі спостережені первісною
людиною активні реалії довкілля одразу персоніфікувалися, стаючи богами,
напівбогами і духами, які з’ясовували поміж себе стосунки, безпосередньо
впливали на світ земний, втілювалися в певних істотах, стаючи тотемами
племен. Звісно, із розвитком свідомості людини, пізнанням нею низки
природних законів, фізики явищ дійсності магія довколишнього світу
___________________________
Актуальні проблеми мовознавства [Актуальные проблемы языкознания]
© Строкаль О. М. [Строкаль А. Н.], omstrokal@gmail.com
Рослинний світ у поезії Олексія Довгого [Мир растений в поэзии Алексея Довгого] (Українською / На укр. яз.)

149

ISSN 2411-1562
STUDIA LINGUISTICA, 2019. – Vol. 14 : 147-157

поступалася місцем метафорі й символу, на які переносилися властивості чи
риси характеру істот, предметів та явищ, що були попередньо притаманні їм
як одухотвореним міфічним особам. Відображені в мові у вигляді слів із
образно-символічним значенням уявлення про сакральність світу природи
набули художньої барви і форми, численних конотативно-експресивних
відтінків, стали активним інструментом образо- і словотворення. Занурені у
націоетнічний контекст слова-символи почали виконувати роль складників
численних мовних стереотипів.
Поезія з-поміж усіх можливих стала тією найпершою,
найдосконалішою, найекспресивнішою сферою, де художня наснаженість
образів природи реалізується максимально повно, тонко і влучно. Ліричний
герой поетичних текстів повністю занурений у світ природи – він
співпереживає разом із нею, взаємодіє з її антропоморфізованими реаліями,
вона є віддзеркаленням його картини світу, його основних ментальних
сутностей [Strokal]. І саме в поетичній мові набули барв і яскравих конотацій
лексеми на позначення реалій рослинного світу. Така закономірність
невипадкова, адже рослинна символіка українців зумовлена важливими
функціями, що їх виконували «плоди землі» в житті народу-орача, які
використовували в обрядових дійствах, під час календарних свят, весілля,
похорон. Українці наділяли дерева, трави, квіти здатністю вберігати від
нечистої сили, «лихого ока» [Кононенко 2008, с. 172].
Лінгвістичному розгляду особливостей функціонування системи
одиниць на позначення реалій рослинного світу в поетичних текстах
присвячено низку лінгвістичних досліджень. Так, особливостям деривації назв
рослин присвячено наукові студії С. Адаменко, А. Капської, Л. Симоненко,
аналіз флоролексем як складників метафор, порівнянь і фразеологізмів
здійснено Н. Варич, Л. Голоюх, В. Калашником. Вивченню характеру
опоетизації рослинного світу в межах певного національно-культурного коду
присвячено дослідження І. Качуровського, Є. Ковалевської, В. Кононенка.
Об’єктом вивчення є мова поезії Олексія Довгого, представлена у
чотиритомному поетичному зібранні. Предмет дослідження полягає у
з’ясуванні особливостей мовного відтворення реалій рослинного світу в мові
поета.
Метою нашої статті є аналіз особливостей мовної репрезентації
уявлень про світ рослин, його функції і роль у житті ліричного героя в
поетичних текстах Олексія Довгого, який передбачає розв’язання таких
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завдань, як з’ясування різновидів назв рослин та визначення художньостилістичних особливостей їхнього вживання в текстах.
Виклад основного матеріалу. Розглядаючи номінації на позначення
рослинного світу, зауважимо, що одними з найбільш уживаних поетом є
одиниці на позначення образів дерев та реалій, пов’язаних із ними. Так, зпоміж найбільш уживаних можемо назвати такі лексеми: антонівка, береза,
бук, в’яз, верба, вишня, груша, дуб, калина, клен, тополя, яблуня та багато
інших. Звертає на себе увагу і схильність поета надавати образам дерев певної
пестливої експресії, лагідно називаючи їх берізонька, вербичка, вишенька,
кленочок, осичка тощо. Поетичний контекст такого плану лексем дозволяє
митцю не лише передати настроєвість свого ліричного героя по відношенню
до тих чи інших дерев, а й надати тексту певної інтимізуючої тональності,
установивши тим самим глибший і чуттєвіший зв’язок із читачем.
Висока частотність уживання флоролексем цілком очікувана і
пояснювана, адже саме дерево часто-густо є певною проекцією макрокосму,
воно в міфологічних уявленнях людства виступає певною основою, віссю
Землі, складником буття. І для поета Олексія Довгого згаданий образ є
обов’язковим компонентом світобудови, зв’язок із яким забезпечує його
ліричному герою як гармонію внутрішню, у якій він усвідомлює себе
важливою частиною роду, певною єднальною ланкою пращурів із нащадками,
так і зовнішню – гармонію зі світом і Всесвітом. Внаслідок такого тісного
взаємозв’язку ліричний герой О. Довгого часто починає усвідомлювати
деревом себе – ось як поетично зображує цю світоглядну метаморфозу автор:
«Рубаю корінь – дерево тремтить. // Пиляю корінь – дерево летить. //
Могильний стогін – аж землею дріж. // В собі рву корінь – правлю в серце
ніж. // Спиню сокиру – житиму в роду. // Візьму сокиру – з родом упаду»
[Довгий 2009, Т.2, с. 129].
Таким чином, можна говорити про виразну художньо-поетичну мовну
експлікацію образу власне дерева, про що свідчить уживання нейтральної
лексеми «дерево» та експресивно забарвлених «деревце», «деревця». Так,
перші дві номінації використовуються поетом для посилення художнього
вияву певного ідеалізованого автором локусу, який у його поетично-мовній
картині світу корелює з образом рідного краю, пор.: «Мене нема без
Городища, // Без рідних луків і гаїв, // Без тих тополь, що неба вищі, // Без
придеснянських солов’їв. // Де в кожнім деревці й травинці, // Де в кожнім
звуці я живу… // І строчить дятел на машинці // Мені поему лісову» [Довгий
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2009, Т.2, с. 238], – бачимо, як поруч зі згаданою вище одиницею поет
додатково використовує низку лексем на позначення реалій онімного
ландшафту (Городище), численних елементів довкілля – ландшафту (луки,
гаї), рослин (тополя, деревце, травинка), птахів (соловей, дятел) та
акустичних особливостей (звук, строчити). Поруч із названими одиницями
окреме місце займає метафорична конструкція «поема лісова», яка значно
посилює масштабність вияву образу рідної землі, символом якої виступає тут
ліс.
Доволі оригінальним є використання поетом лексем на позначення
згаданого вище образу для символічної репрезентації художнього «я» його
ліричного героя. Так, у поезії «Сніги» [Довгий 2009, Т.2, с. 357] лексема
«деревцята» уживається О. Довгим для зображення двох природних начал –
чоловічого і жіночого, єдність між якими інтерпретується митцем через
уведення в художній контекст образів дерев та контекстуально посилюється
прикметниково-іменниковою конструкцією «єдина цята» зі смислово
навантаженим ад’єктивним компонентом, порівняймо: «Давай поринемо у сніг
// По шию, наче деревцята, // Щоб ти і я – єдина цята, // І я в зіницях у
твоїх», – зменшено пестлива конотація лексеми «деревцята» посилює
мовний вияв внутрішнього стану закоханості героя.
Згаданий образ у поезії митця, природно, корелює із близькими та
супровідними йому образами інших дерев. Одним із таких, маркований
відповідним мовним репрезентантом виступає образ берези. Зауважимо, що в
концептуальній картині світу українців зазначений образ не настільки
функціонально навантажений, як, приміром, калина, верба, дуб чи клен.
Однак, у низці певних художніх контекстів маємо актуалізацію цього образу з
метою експлікації того чи іншого його бачення. Розглядаючи особливості
актуалізації його значень, доречним видається аналіз пояснення відповідної
лексеми у Тлумачному словнику: 1. Лісове білокоре дерево з тоненьким
довгим гіллям і серцевидним листям. 2. збірн. Дрова або будівельний матеріал
із цього дерева; березина. Омонім: фольк., заст. Хлопець (або дівчина), що
його (її) обирають за ватажка у спільних розвагах, на вечорницях [Словник
1970, Т1., с. 159–160]. Бачимо, що в більшості художньо-поетичних контекстів
згадана лексема уживається із другим зазначеним вище лексико-семантичним
варіантом. У поетичному контексті О. Довгого згадана лексема рідко
уживається виключно з метою номінації власне самого дерева. Досить часто
таке уживання виправдане авторською інтенцією створити у поетичному
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тексті певний художньо-образний колорит, надати тексту експресії чи
відповідної тональності.
Лексема «береза» та її деривати (напр., «берізка», «березовий») у
більшості випадків використовуються автором для мовного зображення
художньої візії ліричним героєм рідного краю «Ця липа й ця рідна береза, //
Цей жовтий безсмертник в бору, // Ці промені – сонячні леза, // З якими у
серці помру» [Довгий 2009, Т.3, с. 31], підкреслення таких його (краю)
характеристик, як чистота, незайманість через актуалізацію асоціативно
супровідної згаданому образу колористичної семи “білий” (А в заплаві чистій
// Місячної річки // Миють дві берізки // Білі черевички – [Довгий 2009, Т.2,
с. 287]), – бачимо виразну персоніфікацію образу, який контекстуально і за
характером виконуваної ним дії символізує молоду дівчину. Наявність у
семантичній структурі лексеми «дівчина» семи “незаймана” додатково
посилює зазначену вище характеристику образу рідного краю.
Досить часто образ рідного краю маркується уведенням у поетичний
контекст поруч із лексемою «береза» одиниць на позначення топографічних
реалій та особливостей місцевості, як, приміром, у вірші «Городнянщина»
[Довгий 2009, Т.3, с. 107], де поет, змальовуючи красу рідного краю, створює
образ березового лісу як вмістилища звукових та запахових атрибутів рідного
краю, порівняймо: «На землі красивій і співучій, // Де в людей душа – як
небеса, // Наслухалися ми слів пахучих // В молодих березових лісах…». Така
сакралізація зображуваного локусу невипадкова, адже, як зауважує
В. Кононенко, на формування рослинної символіки давніх українців вплинули
геопсихічні чинники, зумовлені проживанням значної частини населення в
лісостеповій і лісовій зонах, що знайшло відображення в характерологічних
рисах, національному менталітеті, у якому образи лісу визначають шанобливе
та урочисто-піднесене їхнє сприйняття [Кононенко 2008, с. 173].
Зауважимо, що досить часто в поетичних контекстах О. Довгого
розглядувані одиниці беруть участь у персоніфікації образу дерева, надаючи
йому рис, властивих молодій дівчині або жінці, наприклад:
Листя опало з берези в ріку –
Гола відбилася в плесі.
Хмари над нею у даль гомінку –
Лебеді сивотелесі.
Жаль навіть птахам берізоньки.
Жаль
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Їм одинокої долі.
Плечі б закутать її в теплу вуаль,
Руки б зігріть її голі
[Довгий 2009, Т.2, с. 286].
Як бачимо з контексту, образ молодої дівчини актуалізується за рахунок
уживання лексем на позначення фізичних і ментально-психологічних реалій,
властивих людині (голий, плечі, руки, одинока доля) та елементів жіночого одягу
(вуаль), окрім того, символізація березою жінки досягається за рахунок уведення
дієслів «закутать» та «зігріть» із часткою б, у семній структурі яких
актуалізовано семи “турбуватися про” або “потребувати турботи”, асоціативно
близькі стереотипним уявленням про жінку. В інших випадках вербалізатори
образу берези допомагають авторові актуалізувати цілком протилежні семи –
“надавати / забезпечувати захист”. Так, у вірші «Малий Вистороп» маємо
активну експлікацію згаданої семи за посередництва образу берегині, у межах
якого, певним чином актуалізуються архетипні властивості дерева-оберега –
«Було так легко й світло на душі. // Юрмились бистрі птиці на стежині. // Й
стрункі берези, наче берегині, // Ішли туди, де спали комиші…» [Довгий 2009,
Т.3, с. 101], – бачимо, що поруч із означуваним образом поет використовує і
слова-маркери внутрішнього стану «легко» і «світло» для підкреслення гармонії
взаємодії ліричного героя і Всесвіту.
Поруч із лексемою «береза» художній образ молодої дівчини у поезії
Олексія Довгого актуалізують похідні від лексеми «тополя», розгляньмо
контекст: «Стан у неї тополиний, // гарні оченята, // та шукай таку дівчину,
// що серцем багата» ([Довгий 2009, Т.3, с. 431]), – таке порівняння цілком
природне, оскільки, як зазначає В. Кононенко, у його основі лежить уявлення
про можливість перетворення дівчини на тополю, мотив якого неодноразово
використовувався в народній поезії та художній творчості; окрім того, у
давньоукраїнській міфології тополя виступає образом-тотемом [Кононенко
2008, 176], тому невипадково і в поетичній мові Олексія Довгого зустрічаємо і
власне «тополю», і «тополину», і «тополя́», а також «тополиний»,
«тополька» тощо. Часто згадані одиниці допомагають поетові створювати
численні просторово-ландшафтні мовні пейзажі (Веде асфальт на Сосницю.
Летить // Авто між нив і молодих топольок. // Там, де зупинка «Городище» в
полі // Біля альтанки явір шелестить…» – [Довгий 2009, Т.3, с. 359]), на тлі
яких автор майстерно передає читачеві емоційно-психологічний стан свого
ліричного героя. Зокрема у рядках: «Нападав сніг від Сосниці до Мени. //
___________________________
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Стоять машини білі на шляху. // І тополята обіч, мов антени, // Застряли
ноженятами в снігу» [Довгий 2009, Т.1, с. 320], – помічаємо, що уживання
автором лексем «тополята», «ноженята» зі зменшено-пестливою
семантикою експлікує стан замилування і практично «закоханості» ліричного
героя у рідну землю, яку він зображає з любов’ю сина і пієтетом батька.
Поетичний образ яблуні як один із найдавніших символів української
культури репрезентований у мові автора лексемами на позначення самого
дерева та його плодів – «яблуко», «яблуня», «яблунька», «яблучко». Зауважимо,
що у слов’янській культурній традиції з яблуком пов’язували образ богині Лади,
воно символізувало цілісність, земні бажання; попередження про шкідливість
переситу; початок усіх речей, плодючість; безсмертя та вічну молодість
[Науменко 2010, 292]. І не випадково в поетовій творчості саме яблуня часто
виступає символом родючості, плодючості рідної землі (пор.: «Восени її гілочки
обсіли яблучка. // З того часу яблуня врожаїться щороку // і незмінно…»
[Довгий 2009, Т.4, с. 69]; а в поетичному контексті «Тільки одна яблунька
вижила. // Зранена, з пробитим наскрізь стовбуром, // вона пустила пагінці і по
тій страшній трагедії // весною зацвіла» [Там само] образ цей додатково
посилюється такими характеристиками, як “витривалість” та “живучість”,
максимально виразно експлікованими лексемами «вижити» і «зацвісти».
Лексеми «дуб», «клен», «явір» та «ясен», попри традиційне уживання у
фольклорних текстах з метою зображення чоловіків різних вікових груп, у
поетичній мові О. Довгого досить часто уживаються для створення художнього
образу Світового Дерева. Досить поширеним є контекстуальне поєднання
згаданих одиниць із низкою лексем-номінацій інших реалій природи, зокрема,
птахів. Так, у поезії «Тиша глуха німує…» [Довгий 2009, Т.3, с. 43] бачимо, як
автор за допомогою лексеми «дуб» змальовує художнє «осердя роду», певну
Світову Вісь – «Знову на непогоду // Дуб проскрипить глухий. // Вибухне серце
роду – // Тя́жкі його гріхи», над якою незмінним сторожем є птах – тут
«тисячолітній сич» (Тиша глуха німує, // Клич її – хоч не клич. // В дикім яру
зимує // Тисячолітній сич), – простежуємо своєрідну модель космосу, вічного
просторово-часового континууму, контекстуально посиленого такими
характеристиками, як “статичність” та “вічність”. Поетичні образи дуба і клена
як своєрідні мовно-художні варіанти міфологічного Світового Дерева у низці
авторських контекстів використовуються митцем для посилення вияву
таємничості, захищеності певного міфологічно-сакрального локусу, порівняймо:
«А в бору зеленому // Впали тіні ниць. // Між дубами й кленами // Зоряно
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суниць» [Довгий 2009, Т.3, с. 245], – звертає на себе увагу у згаданих рядках така
граматична характеристика лексем «дуб», «клен» та «суниця», як чоловічий та
жіночий рід. Певна річ, автор не наголошує на ній жодним чином, але в
аналізованому художньо-образному контексті саме ця характеристика, а також
особливості просторового розташування сюжетних образів сприяють появі
певних асоціативних комплексів у свідомості читача на кшталт «чоловіки і
жінки», «лицарі і дами», що, у свою чергу, актуалізує у згаданих словах сему
“захисник”.
Лексема «корінь» та похідні від неї одиниці у поетичній мові автора
беруть участь у мовно-образній репрезентації таких ментально-духовних
сутностей, як Вітчизна, патріотизм, любов до роду, до своїх нащадків. Так, у
поезії «Торгуєм совістю і тілом…» [Довгий 2009, Т.3, с. 45] лексема «корінь»
уживається митцем, по-перше, для передачі таких характеристик метонімічно
експлікованого в образі України українського народу, як стійкість і
терплячість (Її руйнують ваші руки // І ваші зраджують вуста. // Вона
терпляче зносить муки // І серцем в корені вроста); по-друге, з метою
художньо-поетичного підкреслення зв’язку зі славною історією країни, якій
контекстуально опонує «плем’я бевзів і нікчем» (Якась безрадісна провина //
Живе у серці і пече. // І мовчки дивиться Вкраїна // На плем’я бевзів і нікчем).
Висновки та перспективи подальших розвідок. Як показує
проведений аналіз, реалії рослинного світу в поетичній мові Олексія Довгого
найбільш виразно представлено низкою лексем на позначення таких видів
дерев, як береза, тополя, яблуня, дуб, клен, явір та ясен. Також наявні лексеми
на позначення частин згаданих образів, зокрема, кореня. У більшості випадків
зазначені одиниці вживаються автором з метою символічного зображення
жінок і дівчат, чоловіків та юнаків, а також для більш повного та художньо
наснаженого створення образів рідного краю, сакрального локусу, берегині,
дерева-оберега. Також вони допомагають авторові змалювати такі особливості
чи-то характеристики, як плодючість рідної землі, витривалість і незламність
українського народу.
Зроблений огляд не вичерпує всієї номенклатури флоронімів у мові
поезій Олексія Довгого та усіх їхніх можливих інтерпретацій. Так, деякі
лексеми, що представлені поодиноко чи навіть в одному поетичному
контексті, слід розглянути детальніше з огляду на їхню виняткову експресію
та образно-стилістичний потенціал.
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мовознавства
Проблеми класичної філології та неоелліністики
Проблеми когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та етнолінгвістики
Проблеми лінгвокомунікативістики, дискурсології та прагмалінгвістики
Проблеми перекладознавства
Проблеми прикладної лінгвістики
4. Відцентрована назва статті друкується жирними ВЕЛИКИМИ
ЛІТЕРАМИ через 1 інтервал (шрифт – Times New Roman, 14).
5. Нижче (через 2 інтервали) відцентровано жирним курсивом Прізвище,
Ім’я, По батькові автора. Нижче через 1 інтервал звичайним курсивом по центру
науковий ступінь та вчене звання (н-д, д-р філол. наук, проф.; канд. філол. наук, доц.;
викл.; асист.; асп.; студ.); ще нижче через 1 інтервал відцентровано звичайним
___________________________
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курсивом місце роботи або навчання (назва установи пишеться повністю, без скорочень)
(шрифт – Times New Roman, 14). Нижче зазначається e-mail автора статті.
6. Нижче подається вступна анотація обсягом від 150 до 200 слів згідно з
ДСТУ ГОСТ 7.9. та Ключові слова (максимум 5-6 слів) мовою самої статті. Друкується
13 шрифтом Times New Roman через 1 інтервал курсивом (слово Анотація не писати, а
слова Ключові слова: писати після анотації з нового рядка).
7. Нижче подаються назва статті, ім’я автора та вступні анотації обсягом від
150 до 200 слів і ключові слова російською та англійською мовами. Якщо стаття
написана російською або англійською мовами, то ім’я автора, назва публікації, анотації
та ключові слова подаються обов’язково українською та однією із затверджених
редколегією іноземних мов (друкуються шрифтом Times New Roman 13 через 1 інтервал
(слова Аннотация або Summary не писати, а слова Ключевые слова, Key words: писати
після анотації з нового рядка курсивом).
8. Основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали, шрифт Times
New Roman 14, без переносів. Поля вгорі, внизу – 2 см, ліворуч – 2,5 см, праворуч – 1,5
см; відступ абзацу – 1,25 см (виставляти автоматично).
9. Фрагменти рукописів, що слугують ілюстративним матеріалом,
друкуються курсивом.
10. Чітко диференціювати тире і дефіс. Значення слів, виразів тощо беруться
в лапки (лапки повинні бути тільки відкритими “ та закритими ”).
11. На початку статті обов’язково повинні визначатися актуальність, мета,
предмет, об’єкт, наукова новизна дослідження. З постанови президії ВАК України від
15 січня 2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до
переліків ВАК України” п. 3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування
та ретельний відбір статей до друку. Стаття повинна містити такі структурні елементи:
1. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими та практичними завданнями, аналіз останніх наукових публікацій з
теми дослідження, її актуальність). 2. Об’єкт і предмет, мета і завдання
дослідження. 3. Виклад основного матеріалу дослідження. 4. Висновки та
перспективи подальших розвідок. 5. Література (оформлена згідно з вимогами ДАК
України). 6. Список джерел ілюстративного матеріалу (за наявності). 7. References
(оформлені згідно з вимогами зарубіжних стандартів).
12. Посилання в тексті оформлюються таким чином: у квадратних дужках з
посиланням на прізвище і рік видання, номер сторінки вказується після коми, наприклад
[Голубовська 2004, с. 94], [Бацевич 2003, с. 37–56; Freeman 2000, р. 254].
13. Перед крапками, комами, двокрапками, крапками з комами, знаками
питання та оклику, а також після дужки та лапок не ставити пропусків.
14. Використані наукові джерела подаються після тексту у рубриці
Література (відцентрована назва, жирним шрифтом, Times New Roman 14), в
алфавітному порядку. Бібліографічний опис складається згідно з Chicago Style: Notes and
Bibliography. З абзацу 1,25 см починається перше джерело. Шрифт Times New Roman 12,
1 інтервал. Кожна позиція списку літератури подається з нового рядка. Спочатку
подавати в переліку за алфавітом видання російською та українською мовами, потім –
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іноземними (теж за абеткою). Усі роботи одного автора потрібно вказувати за
зростанням років видання.
15. Список джерел ілюстративного матеріалу оформлюється згідно з
вимогами до списку Літератури, за нумерацією продовжує список літератури.
16. Список літератури під заголовком References (відцентрована назва,
жирним шрифтом, Times New Roman 14), в якому посилання оформлюються згідно з
вимогами зарубіжних стандартів та подаються для кирилиці у вигляді транслітерації
за допомогою програми BGN (Board of Geographic Names), що представлена на сайті:
http://www.translit.ru та з перекладом на англійську мову у квадратних дужках. Список
повинен повторювати у своїй послідовності список Літератури та Список джерел
ілюстративного матеріалу. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони
повністю повторюються.
Схема бібліографічного посилання:
- автор (и) (транслітерація);
- назва статті (транслітерація);
- [переклад назви статті англійською мовою у квадратних дужках];
- назва українського або російського джерела (транслітерація);
- [переклад назви джерела англійською мовою у квадратних
дужках – парафраз (для журналів можна не робити)];
- вихідні дані з позначеннями англійською мовою, або тільки
цифрові;
- позначення мови статті (In Ukr. / In Russ).
Приклад опису статті:
Golubovs'ka, I. O. «Klasychni movy u konteksti suchasnogo movoznavstva:
epistemy, metamova, instrumentarij [Classical Languages in the Context of Modern
Linguistics: Epistemes, Metalanguage, Linguistic Devices].» Studia Linguistica 8 (2014): 3–10
(In Ukr.).
17. Після References подається дата надходження авторського оригіналу
до редколегії. Шрифт Times New Roman 10.
18. Вартість публікації до 12 стор. – 700 грн.; понад 12 стор. – по 50 грн. за
кожну сторінку.
19. Для аспірантів та авторів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія
на статтю наукового керівника або доктора філологічних наук.
20. Статті проходять рецензування та перевіряються на плагіат. У разі
виявлення порушення видавничої етики статтю не рекомендують до друку.
Статті приймаються тільки за умов дотримання редакційних вимог.
21. На окремому аркуші подати відомості про автора статті:

22.
-

Прізвище, Ім’я, По батькові;
посада та місце роботи або навчання;
науковий ступінь та вчене звання;
адреса, телефон, e-mail.

Дата надходження статті до редакції 03.01.2019.
___________________________
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REQUIREMENTS FOR PAPERS
in periodical
“STUDIA LINGUISTICA”
Chair of General Linguistics, Classical Philology and Neohellenic Studies,
Institute of Philology,
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
e-mail: zagmoclasphil@gmail.com
The Journal invites papers (including articles, reviews, opinions, etc.)
from scholars in the field of linguistics. Papers are acceptable for publication on
condition they have never been published before; their topics are relevant to the
“Studia Linguistica” research focus and the text is presented in a predetermined
format. Papers must describe the current state of the investigated problem and
comprise the new findings revealed in the course of research.
Theoretical approaches must be supported by the appropriate
illustrations.
1. Languages – Ukrainian, Russian, English, French, German, Romanian,
Polish.
2. Paper must consist of: 0,5 p. p. for an analytical article; 0,3 p. p. for an
article; 0,25 p. p. for a review.
3. Above the title on the left indicate the Universal Decimal Classification
Index (UDC). Near the UDC – note section, whithin which the article might be
placed:
Problems of general, comparative and historical, typological linguistics
Problems of classical philology and neohellenic studies
Problems of cognitive and cultural linguistics, ethnolinguistics
Problems of linguistic communication and discoursology
Problems of translation studies
Problems of applied and mathematical linguistics
4. Title of the article is printed in the center in 1 space (font – Times New
Roman 14, bold CAPITALS).
5. Below (after 2 intervals) centered in bold italics Last Name, First Name
of the author. Below 1 interval ordinary italics centered academic degree and
___________________________
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academic title (PhD, assistant (associate) professor, postgraduate student, etc.). 1
interval below on the center place of work or study (institution name is written in
full, without abbreviations; font – Times New Roman 14, ordinary italics). Below
is the author’s e-mail.
6. Instructions for preparation abstracts or summary: Three abstracts
before the text of article sized from 150 to 200 words (1st – in original language, 2d
– in Ukrainian, 3d – in English or one of the journal’s language – see p. 1) are to be
found below followed by the key words (5 or 6) after each. The Second name of the
author and his initials are placed before the abstracts, typed in bold (13 pt.).
Institutional affiliation is on the next line in italics (13 pt.). The title is typed in bold
(13 pt.) on abstract’s language. Abstracts and Key words must be typed in Times
New Roman 13 pt., ordinary italics in 1 space.
7. Paper format: the text must be typed in Times New Roman 14 pt. in
1.5 space in regular font with no hyphens at the end of line. Margins – at the top
and bottom – 2 cm; left – 2,5 cm; right – 1,5 cm. Paragraph indention – 1,25 cm.
Any extra fonts used in the paper must be supplied separately, like characters and
illustrations.
8. Fragments of the paper containing illustrations must be typed in italics.
9. Quotes and definitions are enclosed in quotation marks (“word”). A
hyphen
(-) must be clearly distinguished from a dash (–), e.g.: “Language – is ...”, but
“lexico-grammatical meaning”.
10. Topicality, aim, and objectives of the study must be placed in the
introductory part of the paper, typed in a light font and underlined. A scientific
paper must include final or intermediate results of the study. A paper submitted for
publication must be completed and comprise the following mandatory elements:
1. Introduction (problem statement indicating its connection with the
important scientific and practical objectives). Analysis of recent researches
and publications cited by the author. 2. Identification of the study’s goal and
objectives. 3. Presentation of the research supported by detailed illustration of
the theses. 4. Conclusions and prospects of further investigation in the field.
5. Literature. 6. References illustrative material (if any).
12. All citations are given in square brackets, e. g. [Brown 2004, p. 94].
Citation of a series of works of the same author or several authors is marked by
___________________________
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a semicolon, e. g.: [Grice 2003, p. 37–56; Freeman 2000, p. 254]. If pages are
indicated from … to …, these are separated by a dash (–), not a hyphen (–).
Temporal segments are presented likewise: ХІІ–ХІІІ c.
13. Sources:
The bibliography follows the text, including the list of reference sources.
The word. “Literature” is typed after the text and centered. If necessary, List of
Illustrative Material is included continuing the numbering from the previous list.
14. Scientific sources are submitted after the text within the heading
Literature (centered, in bold, Times New Roman 14), in alphabetical order.
Bibliographic description should be done according to Chicago Style: Notes and
Bibliography. The first source begins with step back in 1.25 cm. Font Times New
Roman 12, one interval. Each position of the list of references is submitted
beginning from a new line. First come editions in Russian and Ukrainian languages
in alphabetical order, after – in foreign languages (also in alphabetical order). Works
of one and the same author should be given in order of ascending years.
15. Instructions for paper submission.
The editorial board accepts:
− information about the author on a separate sheet and in a separate file
including: full first and second names, patronymic name, degree, rank, place of
employment or training (postgraduates should indicate the year of training),
position, phone numbers, home and e-mail addresses;
− review of the submitted paper by the scientific supervisor for a postgraduate.
All materials are submitted in a folder, indicating the date of their reception by
the editorial board. The electronic copy of the article and information about the
author are sent to: zagmoclasphil@gmail.com
Papers submitted to the editorial board, including those not accepted for
publication, will not be returned to the author.
16. The cost of 12 page of publication – 27 euro, more than 2 pages – 2 euro
per page. Payment is made after reviewing the article and checking it out for
plagiarism.

Date of the acception by the Editorial Board 03.01.2019.
___________________________
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ
НАУЧНЫХ ТРУДОВ
“STUDIA LINGUISTICA”
(кафедра общего языкознания, классической филологии и неоеллинистики
Института филологии
Киевского национального университета имени Тараса Шевченка;
г. Киев, 01033, бульвар Т. Шевченка, 14, каб.141; тел. 8 (044) 239-34-15;
e-mail: zagmoclasphil@gmail.com)
Сборник научных трудов “Studia Linguistica” является специализированным
изданием в области дисциплин филологического (языкознание) профиля.
Приказ Министерства образования и науки Украины № 747 от 13.07.2015 г.
Редакция сборника научных трудов "Studia Linguistica"
рассматривает представленные к печати материалы (статьи, рецензии, хроники и
т.д.)
от специалистов в области лингвистики при условии, что предоставленные
рукописи
не были опубликованы ранее, соответствуют проблематике сборника
и были оформлены в соответствии с выдвигаемыми требованиями.
1. Материалы для публикации принимаются от специалистов в сфере
лингвистики. Языки публикации: украинский, русский, английский, немецкий,
французский, румынский, польский.
2. Объем публикации – 0,5 печат. л. (от 8 до 12 полных страниц, включая
литературу).
3. Над названием слева указывается номер УДК. Рядом с УДК –
отмечается раздел, в котором должна быть размещена статья:
Проблемы общего, сравнительно-исторического, типологического и
сопоставительного языкознания
Проблемы классической филологии и неоеллинистики
Проблемы
когнитивной
лингвистики,
лингвокультурологии
и
этнолингвистики
Проблемы
лингвокоммуникативистики,
дискурсологии
и
прагмалингвистики
Проблемы перевода
Проблемы прикладной лингвистики
4. По центру название статьи печатается жирными БОЛЬШИМИ
БУКВАМИ через 1 интервал (шрифт – Times New Roman, 14).
5. Ниже (через 2 интервала) по центру жирным курсивом Фамилия, Имя,
Отчество автора. Ниже через 1 интервал обычным курсивом по центру научная
степень и ученое звание (н-р, д-р филол. наук, проф.; канд. филол. наук, доц.;
препод.; ассист.; асп.; студ.); еще ниже через 1 интервал по центру обычным
курсивом место роботы или обучения (название учреждения пишется полностью,
без сокращений) (шрифт – Times New Roman, 14). Ниже указывается e-mail автора
___________________________
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статьи.
6. Ниже подается аннотация объемом от 150 до 200 слов согласно с ДСТУ
ГОСТ 7.9. и Ключевые слова (максимум 5-6 слов) языком самой статьи. Печатается
13 шрифтом Times New Roman через 1 интервал курсивом (слово Аннотация не
писать, а слова Ключевые слова: писать после аннотации с новой строчки).
7. Абзаца – 1,25 см (выставлять автоматически).
8. Фрагменты рукописей, Ниже указывается название статьи, имя автора
и аннотация объемом от 150 до 200 слов и ключевые слова на русском и английском
языках. Если статья написана на русском или английском языке, то имя автора,
название публикации, аннотация и ключевые слова подаются обязательно на
украинском языке и на одном из утвержденных редколлегией иностранном языке
(печатается шрифтом Times New Roman 13 через 1 интервал). Слова Аннотация или
Summary не писать, а слова Ключевые слова, Key words писать после аннотации с
новой строчки курсивом.
9. Основной текст рукописи печатается через 1,5 интервала, шрифт Times
New Roman 14, без переносов. Поля вверху, внизу – 2 см, слева – 2,5 см, справа – 1,5
см; отступ которые служат иллюстративным материалом, печатаются курсивом.
10. Четко дифференцировать тире и дефис. Значение слов, выражений и
т.п. заключаются в кавычки (должны быть только «открытыми» и «закрытыми»).
11. Вначале статьи обязательно определяются актуальность, цель,
предмет, объект, научная новизна исследования. Из постановления президиума
ВАК Украины от 15 января 2003г. №7-05 / 1 “О повышении требований к
профессиональным изданиям, внесенным в перечень ГАК Украины”, п.3.:
Редакционным коллегиям организовать надлежащее рецензирование и тщательный
отбор статей в печать. Статья должна содержать следующие структурные элементы:
1. Введение (постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими задачами, анализ последних научных публикаций
по теме исследования, ее актуальность). 2. Объект и предмет, цель и задачи
исследования. 3. Изложение основного материала исследования. 4. Выводы и
перспективы дальнейших исследований. 5. Литература (оформлена в
соответствии с требованиями ВАК Украины). 6. Список источников
иллюстративного материала (при наличии). 7. References (оформленные согласно
требованиям зарубежных стандартов).
12. Ссылки в тексте оформляются следующим образом: в квадратных
скобках со ссылкой на фамилию и год издания, номер страницы указывается после
запятой, например [Голубовская 2004, с. 94], [Бацевич 2003, с. 37–56; Freeman 2000,
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