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П.Ю. Гриценко
(Київ)

ІНТОНАЦІЯ, ТЕМП, СМИСЛ:
ПРОФЕСОР АЛЛА ЙОСИПІВНА БАГМУТ

У вирі мінливих ідей і прийомів сучасної лінгвістики цінність зберіга-
ють ті з них, які реально поглиблюють знання про мову. Важливе значення 
серед усіх прийомів дослідження мови зберігають ті дослідницькі проце-
дури, які спираються на експериментальну верифікацію оцінок явищ та 
одиниць мовної структури, їхніх функцій. Тому експериментальні, матема-
тичні та інші спеціальні прийоми виконують, окрім іншого, роль корекції 
висновків, отриманих шляхом безпосередніх традиційних спостережень. 
Застосування таких коригувальних методик, насамперед математичної па-
раметризації визначальних рис лінгвального об’єкта, використання техніч-
них засобів для експлікації й систематизації здобутої інформації здатні від-
чутно поглибити пізнання мови, сформулювати нові лінгвістичні завдання, 
висунути нові ідеї. Зауважимо, що самоочевидна результативність багатьох 
спеціальних прийомів дослідження мови, вдале застосування в численних 
студіях не стали запорукою їх широкого використання, навіть у випадках, 
коли без них аналіз мовних явищ перетворюється у зневиразнений опис 
фактів без обов’язкового доказового окреслення їхніх характеристик та очі-
куваних висновків. Непрецизійність, обтічність формулювань, надмір до-
пустової модальності у кваліфікації явищ і пропозиція взаємовиключних 
варіантів характеристик мовних одиниць та процесів широко знані в сучас-
ній лінгвістиці, що знецінює її якість і результативність.

Кроком у розвитку лінгвістики свого часу стало звернення належної 
уваги на суперсегментні одиниці мови, їх дослідження у звʼязках і взає-
модії із сегментними, традиційно виокремлюваними елементами, а також 
повʼязання їх використання із семантикою, функціями сегментних одиниць 
у реченнях, висловленнях, інших синтаксичних одиницях. До таких супер-
сегментних одиниць належать насамперед інтонація, наголос, ритм, тон, 
що зазвичай не передаються графічно, проте їхня приявність є безсумнів-
ною, а їх урахування уможливлює не тільки правильне розуміння змісту 
висловлення, а й усвідомлення ролі експлікованих сегментних елементів у 
мовленні / мові. 

У вітчизняному мовознавстві ці проблеми активно опрацьовують із 
50-х років ХХ ст., коли спершу експериментальна фонетика, а згодом й ін-
тонологія почали впливати на загальний профіль лінгвістики. Сигналізу-
вали про такі зміни у мовознавстві насамперед розширення студій  усного 
мовлення (мовленого тексту), опертя оцінок явищ мови та моделювання 
її структури на звуковий текст, а не традиційне обмеження текстом писем-
ним. Це вплинуло на ідеологію дослідження мови, забезпечило глибше ро-
зуміння її структури та особливостей функціонування. 

Серед мовознавців, які формували нову, розмовноорієнтовану дослід-
ницьку парадигму в українській лінгвістиці, вирізняється постать доктора 
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філології, професора Алли Йосипівни Багмут (12.05.1929 – 04.09.2008), 
яка тривалий час працювала в Академії наук України, очолювала Лабора-
торію експериментальної фонетики. Осмислюючи творчий шлях дослідни-
ці, залишаєшся під враженням двоплановості: її наукове життя видається 
прямолінійним і водночас звивистим, зовні мінливим щодо визначальних 
орієнтирів у науці. Прямолінійність і внутрішню цілість наукової творчос-
ті А.Й. Багмут виказує не стільки тематика наукових праць, скільки їхня 
інтегральна риса – перфекційність, прагнення авторки до наукової доско-
налості. Це засвідчують добір актуальних і складних для виконання тем, 
засоби наукової аргументації, широкий словʼянський і європейський кон-
тексти дослідницьких проектів, стиль щоденної роботи, який авторові цих 
рядків пощастило спостерігати упродовж багатьох років. Ймовірно, основи 
такого стилю прищеплювалися й плекалися у колі родини, а згодом свідо-
мо підтримувалися самою дослідницею.  Виростаючи в науковому й пись-
менницькому середовищі*, А.Й. Багмут була навчена цінувати інтелекту-
альну працю, ставитися до таких занять відповідально, що вкладалося у 
вже згаданий психологічний архетип перфекційності (за це промовляють 
і золота медаль по закінченні в 1947 р. школи, і диплом із відзнакою піс-
ля завершення навчання на російсько-слов’янському відділенні Київського 
університету ім. Т. Шевченка в 1952 р. з фаху славістика, і успішний фінал 
у 1956 р. аспірантури цього ж університету під керівництвом Л.А. Булахов-
ського, і наступні її осягнення як науковця). Упродовж життя вона зберегла 
переконання в цінності наукової праці, її високого призначення, водночас – 
і свідоме неприйняття імітації в науці, побілянауковості. І в роки зрілості, 
обтяжена знаннями й досвідом дослідника і життя в науці, А.Й. Багмут за-
лишалася несхитною в обороні обраності, ієрархічної високості науки, в 
захисті ідей і положень, доказовість яких для неї була очевидною. Це не раз 
ускладнювало їй життя, створювало незручності, але не здолало її постави. 

Науковий доробок А.Й. Багмут засвідчує різноплановість дослідниць-
ких зацікавлень, що однак не створює враження тематичного хаосу. Рад-
ше навпаки: домінує славістика з виразним діахронічним і синхронічним 
спрямуваннями, які не змішуються у тих самих працях; важливим обʼєктом 
студіювання було експериментальне вивчення інтонаційної будови україн-
ської та інших слов’янських літературних мов (автономно чи в їх зіставлен-
ні); цінними є праці (на жаль, не вельми численні), у яких увагу зосеред-
жено на  експериментальному вивченні процесів на рівні звуків / фонем; 
чимало зроблено для розвитку слов’янської термінографії та лексикографії.

Уже перші наукові студії А.Й. Багмут засвідчили її здатність до аналі-
тичного заглиблення й водночас до синтезу, пошуку надійної аргументації, 
вміння не погоджуватися з позиціями визнаних у науці авторитетів. Акаде-
мік Л.А. Булаховський, високі наукові стандарти якого справили на форму-

*  Батько Йосип Адріанович Багмут [1905–1968] – мовознавець, теоретик перекладознавства, 
перекладач, лексикограф; тривалий час працював в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні 
АН України; мати Валентина Степанівна Бобкова [1907–1980] – фольклорист, науковець Ін-
ституту мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М.Т. Рильського АН України; дядьки 
Іван Адріанович Багмут [1903–1975] – письменник і перекладач, Григорій Адріанович Багмут 
[1920–1998] –  професор механіки, математики.
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вання майбутньої дослідниці глибокий вплив, схвалив її кандидатську ди-
сертацію «Чешский и словацкий языки в истории русского и украинского 
языкознания», написавши у відгукові:

Диссертация аспиранта А.И. Багмут […] представляет редкий до настояще-
го времени тип исследования по истории лингвистической науки. […] Такого 
рода работа почти всегда находится под угрозой превратиться в более или ме-
нее длинный ряд собственно критических очерков. Товарищ Багмут счастли-
во избежала этой опасности и, показав в своей работе хорошее знакомство с 
соответствующим материалом, тщательно ею собранном и критически проду-
манным, добавила […] ряд своих собственных соображений, представляющих 
определенную научную ценность и заслуживающих внимания специалистов. 
Круг затронутых в диссертации вопросов достаточно широк и требовал от 
автора разносторонней подготовки, например, в области глаголической палео-
графии, сравнительной славянской этимологии и т. д. 
Работа А.И. Багмут имеет тем бóльшую цену, что она, по существу, едва ли 
не первый опыт в этом роде, и у автора могло быть лишь совсем немного 
образцов, которым он в большей или меньшей мере мог подражать. Наиболее 
серьезные образцы, которые были в его распоряжении, например, «История 
славянской филологии» академика И.В. Ягича, по сути, далеки от тех зада-
ний, которые ставил себе молодой автор. Био-библиографическая канва, ха-
рактерная для труда И.В. Ягича, не соответствовала намерениям автора, как 
уже устаревший тип научной историографии, и автор, по моему мнению, 
справедливо преследовал другую цель – критически осмыслить пути разви-
тия избранной им области знания и показать читателю-специалисту в собст-
венном освещении и борьбу научных контроверз, и те выводы, на которые 
может уполномочить пересмотр в ряде актуальных для нашей современности 
вопросов лингвистической науки на русской и украинской почве. Вдумчивый 
читатель, конечно, с интересом прочтет работу молодого автора и отдаст долж-
ное и его трудолюбию, и хорошим филологическим способностям*.
Із такою оцінкою своєї першої великої праці А.Й. Багмут почала в 

1957 р. працювати в Інституті мовознавства Академії наук України, керова-
ного Л.А. Булаховським. Тут вона заглибилася в славістичну проблематику: 
спершу – організаційно (тривала підготовка до IV Міжнародного з’їзду сла-
вістів у Москві, 1958 р., у роботі якого взяла участь і виступила в дискусії**), 
згодом – у колективі славістів, який працював над порівняльно-історичним 
аналізом слов’янських мов. У цьому проекті А.Й. Багмут було доручено на-
писання розділу про розвиток слов’янської іменної словозміни; ця робота 
стала етапною у професійному становленні молодої славістки. Адже необ-
хідність системного охоплення всіх слов’янських мов, докладного ознайом-
лення з теоретичними здобутками національних наукових шкіл, особливо 
щодо зіставно-генетичного вивчення мов, сприяли глибокому входженню 
в проблематику лінгвославістики. Під керівництвом О.С. Мельничука було 
розроблено докладний проспект цієї складної праці1 за яким невдовзі ство-

*  Збережено мову і стиль оригіналу. Відгук не датовано; припускаємо, що написаний у кінці 
лютого – на початку березня 1956 р., перед офіційною рекомендацією дисертації до захисту 
на засіданні кафедри 05.03.1956.
**  Пізніше брала участь у з’їздах славістів (V – 1963, Софія; VI – 1968, Прага; VII – 1973, 
Варшава; ІХ – 1983, Київ; Х – 1988, Софія; ХІІІ – 2003, Любляна), міжнародних конгресах 
фонетистів (Прага, 1967), конференціях АРСО, численних нарадах зі слов’янського термі-
нознавства (представляла українську термінологічну школу), організувала спеціальне за-
сідання термінологів-славістів (1991, Київ).
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рили Вступ до порівняльно-історичного вивчення словʼянських мов2; і на 
підготовчому (проспект) і на основному (монографія) етапах А.Й. Багмут 
працювала як сумлінний автор низки розділів. Водночас вона підготувала 
до друку головну частину дисертаційної праці3, що дало змогу наступним 
дослідникам враховувати її оцінки щодо походження та структурних осо-
бливостей глаголичних пам’яток – Київських листків та Празьких уривків4. 
Поглиблений славістичний досвід згодом став у пригоді в різноспрямова-
них студіях: коли готувала матеріали до колективної спільнослов’янської 
праці Slovník slovanské lingvistické terminologie (т. 1–2, Praha, 1977–1979), в 
якому забезпечувала українську частину для зіставлення слов’янських лінг-
вістичних терміносистем (розділи: правопис та орфографія; морфологія; 
стилістика), а з 1968 р. очолювала українську підкомісію у цьому проекті; 
коли рецензувала й редагувала Українсько-чеський словник (т. 1–2, Прага, 
1994–1996); коли вивчала сторінки історії славістики; коли впродовж років 
вивчала особливості інтонації слов’янських мов. 

Більшу частину творчого життя А.Й. Багмут віддала проблемам екс-
периментальної інтонології; численні розлогі дослідження в цих ділянках 
україністики і славістики – яскраві сторінки її наукової біографії, важли-
вий здобуток українського мовознавства. Її праці (специфічні за обʼєктом 
вивчення і формою опрацювання мовного матеріалу) не стали лише фак-
том історії науки: їх осмислюють, знаходячи і надійно опрацьований мате-
ріал, і узагальнення, і принагідно висловлені думки й коментарі, що мають 
перспективу розгортання, продовження. Експериментальні інтонологічні 
студії у науковому житті А.Й. Багмут ніби прокреслюють окрему виразну 
лінію, яка в часі пролягала то на тлі інших важливих і результативних про-
ектів, що ними вона займалася паралельно, то залишалися безконкурент-
ними, витіснивши все інше, аби дослідниця могла розкошувати у принадах 
складного і специфічного студіювання мов. Від 1965 р., коли розпочала ро-
боту в Лабораторії експериментальної фонетики Інституту мовознавства5, 
експериментальне опрацювання мовних явищ опинилося в епіцентрі її за-
цікавлень, домінуючи над іншими проблемами. Раніше вона не вдавалася 
до такого вивчення мови, хоча була обізнана з діяльністю київських екс-
перименталістів (І.П. Сунцова, Н.І. Тоцька, Л.І. Прокопова, Л.Г. Скалозуб, 
Т.С. Міщенко), знала й високо цінувала успіхи в цій ділянці російських 
лінгвістів, де широко входила в наукові права інтонологія (насамперед сту-
дії Т.М. Ніколаєвої, а також О.А. Бризгунової, Л.Р. Зіндера, Л.В. Златоусто-
вої, Н.Д. Свєтозарової). Відносно швидко заглибилася у нову проблемати-
ку, а незабаром включилася і в міжнародний рух фонетистів: брала участь у 
роботі міжнародних конгресів, працювала у міжнародних комісіях, писала 
для закордонних видань... А.Й. Багмут вбирала й широко використовувала 
досвід зарубіжних дослідників, які експериментально доходили важливих 
висновків щодо фонетичної будови, інтонування різних мов, що нерідко 
засвідчували наявність рис, типологічно спільних чи близьких до пошире-
них в українській мові. Опрацювання таких джерел інформації виявилося 
важливим для глибшого пізнання феномену української мови, загальної 
проблематики експериментальних студій. Переконувалася, що такі дослід-
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ження репрезентують інше, досі не широко знане мовознавство: зі специ-
фічною формою наукового доведення, з прагненням іншої характерології 
об’єктів вивчення, із застосуванням спеціальних технічних засобів та до-
слідницьких процедур. Мріялося про відчутні зміни у традиційній фоне-
тиці, про зламання пересторог у ставленні традиційників до експеримен-
тального дослідження сегментних і надсегментних явищ фонетики (а то 
й глухого їхнього неприйняття!). Такі сподівання зрозумілі на психологіч-
ному рівні: адже освоєння й усталення нових чи оновлених традиційних 
наукових напрямів нерідко супроводжують романтичні візії, часто гіперко-
ректні, які не завжди підтверджує практика, або ж їх утілення займає знач-
но більше, ніж очікувалося, часу. Наукові сподівання А.Й. Багмут здебіль-
шого справдилися (і то в головному!),  не перетворилися на марево; шлях 
до їх ожиттєвлення лежав через наполегливу працю, спирався на константу 
характеру – прагнення до все тієї самої перфекційності.

Увійшовши до кола співробітників Лабораторії експериментальної фо-
нетики, А.Й. Багмут зосередилася на проблемах інтонації, над якими вже 
працював колектив під керівництвом Л.А. Близниченка6. Інтонація виявила-
ся складнішим об’єктом вивчення порівняно з окремими звуками, замкне-
ними у просторі слова чи окремо вимовленими дикторами. Студіювання 
інтонації передбачало занурення в мовлення, в різноманіття його типів, у 
мовну комунікацію. А ще необхідно було збагнути сутність числа у сис-
темі мовознавчих аргументів: що дає математична параметризація дослід-
жуваних явищ і як досягти об’єктивності висновків, коли спостереження 
спирається на індивідуальне мовлення (з можливими притаманними йому 
індивідуальними рисами), до того ж обстеження здійснювали на обмеженій 
кількості зразків усного мовлення. Тому методологічної ваги набуло спів-
відношення окремого і загального в інтонації; воно виявилося вписаним у 
ширший контекст протиставлення мови як феномену загального і мовлення 
як прояву індивідуального. У своїх міркуваннях А.Й. Багмут інколи вихо-
дила на ще ширші зіставлення, залучаючи відоме протиставлення індивіду-
альної творчості письменника і загального літературного процесу. Зокрема, 
вона зазначила: 

Інтонація, залишаючись суто індивідуальним мовним проявом, є одночасно 
конкретним проявом загальноінтонаційних рис мови. Інтонація як одна з ха-
рактеристик індивідуальної мови передає одночасно закономірності загально-
го плану усного мовлення7;

і далі, аналізуючи специфіку інтонування висловлення кількома диктора-
ми, підкреслила: 

[…] тональний і силовий контури фрази однакові у вимові різних людей, які не 
чули один одного. Спільним для їх мовлення є інтонація загальнонаціональної 
літературної мови, однакова ситуативна і контекстуальна зумовленість фрази, 
подібна передача семантики фрази8.
У дослідженні інтонації як мовного феномену А.Й. Багмут ставила за 

мету зʼясувати реальну участь інтонації у вираженні семантики висловлен-
ня, що можливе за умови встановлення кореляції між інтонацією й акту-
альним членуванням, порядком слів, тональним виділенням окремих слів 
та паузами; іншими словами, пізнання інтонації мало спиратися на вивчен-
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ня усіх складників, використовуваних у творенні досліджуваного сегмента 
мовленнєвого потоку. Лише урахування частотних, динамічних та темпо-
ральних характеристик забезпечує розуміння механізмів актуалізації еле-
ментів мовленнєвого потоку. Інтонацієцентризм у дослідженні висловлен-
ня дав підстави А.Й. Багмут стверджувати:

[…] акустичні засоби, які функціонально спрямовані на актуалізацію ви-
словлення, структурно зумовлені і становлять будівельні елементи фразової 
інтонації. Водночас вони є самодостатніми; підпорядковуючись семантиці 
висловлення, критерії якої при визначенні теми і реми висловлення є основ-
ними (включно з комунікативним спрямуванням та інформаційною цінністю 
елементів висловлення), інтонаційні засоби актуального членування виявля-
ються досить постійними, що дозволяє говорити про них як про виразники 
актуального членування9.
Проблематика інтонологічних досліджень А.Й. Багмут засвідчує їхню 

різноплановість і зміну обʼєктів вивчення, що відповідало стрімкому роз-
виткові цього напряму студій у славістиці. Спершу увагу зосереджували на 
визначенні інтонаційних контурів речень окремих комунікативних різнови-
дів (розповідного, безособового); згодом центр спостережень перенесли на 
функції інтонації (роль у вираженні інформативного центру речення; місце 
серед інших засобів комунікації), на специфіку інтонування висловлень за-
лежно від їхньої узагальненої модальності (інтонація питання, спонукання, 
розповіді10); пізніше звернули увагу на інтонацію спонтанного мовлення та 
на інтонацію у засобах масової комунікації як важливій сфері текстотворен-
ня. Зауважимо, що матеріалом аналізу автор обирала різні мови (українську, 
білоруську11, польську, чеську12, болгарську), що забезпечувало важливі ви-
сновки зіставного плану: окреслення наборів ознак, притаманних окремій 
мові чи групі мов. Так, було виділено як типологічно близькі українську 
й польську мови, що найбільшою мірою використовують темпоральні 
характеристики інтонації для актуалізації висловлення на противагу бі-
лоруській, чеській  і болгарській13. Докладний аналіз різнопланового мов-
ного матеріалу спонукав  до теоретичних синтез, зокрема, щодо сутності 
актуального членування (цьому питанню присвятила низку праць), звʼязку 
інтонації з комунікативною спрямованістю висловлення (комунікативний 
синтаксис14), рівневої стратифікації інтонації. А.Й. Багмут зауважила:

Інтонація мовлення, становлячи окремий рівень у структурі мови, має свої за-
соби передачі мовних значень. […] Завдяки інтонації здійснюється […] надан-
ня мовленню виразних семантичних відтінків, які створюють ту багатобарв ну 
мовленнєву ситуацію, про яку можна сказати: важливішим є не те, щó гово-
риться, а я́к говориться15.
Твердженням про окремий структурний рівень інтонації дослідниця 

актуалізувала складне питання лінгвістичної сутності цього явища, що нео-
дноразово було й досі залишається предметом дискусій16. 

Таку панорамну програму вивчення інтонації – з огляду на її струк-
турні, функціональні й комунікативні особливості – вдалося реалізувати 
А.Й. Багмут, її колегам і учням. Докладними дослідженнями, опертими 
на інструментально об’єктивізований аналіз мовлення, продемонстрова-
но важливість інтонації як константи мовлення і мови, описано феномен 
формального і семантичного варіювання інтонації в комунікації. Принагід-
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но зауважувані багатьма дослідниками відмінності інтонаційних контурів 
висловлень різної семантики, модальності й різної структури осмислено і 
формально параметризовано (орієнтовно, не фінітивно жорстко). Для цього 
послідовно проаналізовано інтонування речень (висловлень) за допомогою 
спеціальних технічних приладів й аналітичних програм, проведено точні 
вимірювання й математичні обчислення інтонації за різними параметрами, 
визначено усереднені показники за характерними ознаками інтонації. І вже 
в опорі на інтонограми створено узагальнені моделі інтонаційних кривих 
для кожного з виділених типів синтаксичних одиниць. Підкреслено, що 
частина визначених характеристик інтонування речень / висловлень повто-
рюється незалежно від індивідуальних нашарувань, є константами, інте-
гральними показниками. Важливо, що синтаксичну матрицю – поділ речень 
на просте і типи складних, на розповідні, питальні, спонукальні та ін., що 
слугує орієнтиром для добору й упорядкування однотипних речень, інших 
сегментів мовлення, – використано для встановлення характеру кореляції 
між узагальненими структурами синтаксичних одиниць і їх інтонуванням. 

Від спостережень над інтонуванням різних типів речень, висловлень, 
виконаних на зразках писемних текстів, було зроблено крок до непідго-
товленого спонтанного мовлення. Така зміна об’єкта дослідження була 
суголосною динаміці проблематики словʼянського мовознавства в напря-
мі від кодифікованого тексту до інших форм існування мови – розмовного 
просторічного, жаргонного, діалектного мовлення. Спонтанне мовлення 
А.Й. Багмут оцінювала як систему, відмінну від кодифікованого мовлен-
ня, а інтонації цього різновиду мовлення – як його природний компонент 
(складник)17, якому притаманні особливі структурні, комунікативні й праг-
матичні риси порівняно з інтонацією підготовленого і читаного тексту. До-
слідниця зазначила: якщо кодифікованому мовленню властива чітка інто-
наційна організація в межах фрази, то у спонтанному висловленні виступає 
переважно так званий блочний принцип: синтагма набуває інтонаційних 
ознак самостійної одиниці, тому висловлення дещо втрачає свою структур-
ну інтонаційну єдність18. В організації спонтанного мовлення релевантни-
ми є порядок слів, паузація, що найтісніше повʼязані з актуальним члену-
ванням висловлення, та інші системні ознаки; синтагматичне членування 
спонтанного мовлення має виразний характер як завдяки паузації, так і ін-
тонаційній будові синтагм. 

А.Й. Багмут звернула спеціальну увагу на звʼязок інтонування з поряд-
ком слів у висловленні, з інтервалами та їх частотністю, з динамізмом та 
формами виділення наголосом окремих функціонально навантажених слів.  
При цьому послідовно підкреслювала методологічну засаду: спонтанне 
мовлення – це лінійний усний текст, який має синтаксичну, інтонаційно-фо-
нетичну і структурну специфіку, зокрема, синтагматичну блокову організа-
цію19. Усномовна лінійна реалізація висловлення уможливлює варіювання 
актуального членування («розбивання» реми чи переміщення реми на по-
чаток висловлення), різний порядок слів та різне при цьому інтонаційне 
оформлення; ці варіанти спонтанного висловлення корелюють із неоднако-
вою метою і / чи стилістичними настановами комунікації.
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Зауважимо, що докладний формальний аналіз спонтанного мовлення 
(фонемна структура складу; тональні зміни відкритих / закритих складів; 
міжскладові інтервали; характеристика синтагми) подано у числовому ви-
раженні, що, не маючи абсолютної доказової сили через  частковий харак-
тер  конкретного аналізованого матеріалу, все ж залишається релевантним 
орієнтиром і може слугувати у зіставних дослідженнях, виконаних на іншо-
му такому ж конкретному матеріалі.

Запропонована у дослідженні А.Й. Багмут та її колег матриця аналізу 
українського спонтанного мовлення, що увібрала і досвід інших, насампе-
ред слов’янських, шкіл, надається для використання у дескрипції розмов-
ного мовлення, особливо діалектного. 

Загалом можна стверджувати, що А.Й. Багмут разом із колегами вдало-
ся сформувати методологічно цілісний напрям українського мовознавства – 
експериментальну інтонологію із системним описом інтонації речень, ви-
словлень різної структури і комунікативного спрямування, з визначеними 
суперсегментними компонентами та окресленою їх взаємозалежністю і 
взаємодією, що підпорядковано вираженню семантики і когніції сегментів 
мовлення. Виявлені диференційні ознаки інтонації синтаксичних одиниць 
різного рівня надаються до включення їх у  лінгвістичну характерологію, 
дефініцію цих одиниць мовлення. 

Предмет окремих студій А.Й. Багмут – поза межами інтонації: це насам-
перед складна теоретична і прикладна проблема ідентифікації слухачем зву-
кового сегмента, виділеного з потоку мовлення (чистого чи зашумленого); 
також це окремі процеси у фонетичній системі української мови. 

Так, одним із висновків багаторічних студій А.Й. Багмут є ствердження 
цінності й необхідності вивчення мови не тільки з позицій субʼєкта творен-
ня мовленого тексту / сегмента, а й реципієнта – слухача, який аналізує зву-
ковий / мовленнєвий потік і розпізнає сегментні й суперсегментні елементи 
мовлення, повʼязуючи виділені елементи зі змістом, семантикою почутого. 
Дослідниця переконана: 

Характер сприйняття цілісного мовленнєвого потоку та його складових – фра-
зи, словосполучення, слова, складу, звукового сегмента – фактично потребує 
нового спрямування досліджень у галузі усної комунікації20.

Проаналізувавши розпізнавання звуків реципієнтами (із залученням до 
оцінок широкого кола аудиторів, що наближує аналіз до соціолінгвістич-
ного експерименту), автор описала стан розпізнання звуків, установивши 
тенденції кореляції між типами звуків за їхніми акустичними ознаками і 
характером (насамперед ступенем) розпізнання. Водночас виявлено значне 
субституювання фонем під час їх розпізнання реципієнтами, що дало змо-
гу встановити ряди фонем-субститутів (особливо вражає широко виявле-
не субституювання приголосних)21. Цим дослідниця загострила увагу до 
ширшої проблеми – нерегулярних фонетичних змін і субститутивних за-
ступлень, які широко знані й у діалектному мовленні, де також можуть бути 
пояснені як наслідок недостатнього розпізнавання репрезентантів фонем в 
усномовній комунікації22; відомі ці процеси як непрогнозовані, етимоло-
гічно невиправдані фонемні заступлення під час адаптації запозичень. У 
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цілому нерелевантність фонеми у структурі слова й можливість її субсти-
туювання заторкує центральне питання фонології –  статус фонеми та роль 
дистинктивних ознак у її дефініції. 

Важливим наслідком фонографічних спостережень А.Й. Багмут є ар-
гументована думка про тенденцію до скорочення тривалості вимови т. зв. 
подовжених приголосних в українській літературній мові23, що засвідчив 
метричний аналіз тривалості звучання приголосних, традиційно оцінюва-
них як довгі / подовжені. У вимові кількісно репрезентативної групи мов-
ців втрата довготи відзначена у 40% запропонованих прикладів; аналіз 
здійснено в опорі на відомі оцінки Л.І. Прокопової щодо тривалості зву-
чання подовжених (довгих) приголосних в ізольованій вимові слів24. Хоча 
А.Й. Багмут не вирішила проблеми фонологічного статусу довгих приголос-
них в українській літературній мові, вичерпно не окреслила умови втрати 
довготи, все ж її спостереження і прокоментований матеріал залишаються 
цінними, оскільки актуалізували зазначену проблему, привернули увагу до 
питання часокількісної параметризації звуків, складів25, які заслуговують 
на спеціальне вивчення. Зазначимо, що в діалектологічних студіях досі, на 
жаль, не враховано цього зауваження А.Й. Багмут щодо втрати довгот при-
голосних, хоча в діалектному мовленні це явище спостерігається широко, 
відповідно – проблема чекає на розв’язання.

Докладнішої уваги заслуговують висновки А.Й. Багмут щодо інтона-
ційної організації літературного мовлення, які надаються для зіставлення 
з висновками про інтонацію мовлення інших форм існування мови, зокре-
ма в діалектному мовленні: хоча характеристики інтонування в мовленні 
різних стратів можуть виявитися однаковими чи мати відмінності, проте, 
безсумнівно, що таке розширення поля спостережень відкриває нову аналі-
тичну перспективу. А.Й. Багмут на своєму мовному досвіді спостерегла й 
усвідомила наявність істотних відмінностей між українськими діалектами 
щодо інтонації, ритмічної й акцентної організації мовлення, тому підтри-
мала спроби експериментального вивчення цих рис українських діалектів26.

  Вагу дослідженням А.Й. Багмут забезпечує те, що вони вибудовані на 
ретельно проаналізованому матеріалі, який описано за визначеними пара-
метрами, що можна зіставити з висновками, зробленими на підставі аналізу 
іншого матеріалу, та використати як аналітичну матрицю; що у виснов ках – 
коректних, докладних і корельованих із проаналізованим матеріалом – умі-
щено цінні зауваження, коментарі, спрямовані на ширші лінгвістичні уза-
гальнення; що вони мають прагматичне повʼязання з мовною практикою, 
зокрема, культурою комунікації, дидактикою. 

На вівтар повноти аналізу та синтезу мовної інформації, здобутої за-
вдяки використанню спеціальних технічних засобів і нових дослідницьких 
процедур, А.Й. Багмут офірувала роки творчого життя, сповненого ціле-
спрямованого й заглибленого вслухування в мову й відчування мови. Мож-
на лише пошкодувати, що, незважаючи на самоочевидну перспективність 
і цінність теоретичних висновків досліджень з експериментальної інтоно-
логії й фонетики, їх використання  в сучасній лінгвістиці далеке від зако-
номірно очікуваного. Назагал у славістиці спостерігаємо спад зацікавлення 
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експериментальним мовознавством. Так само не сповна сьогодні викорис-
тано теоретичний потенціал лінгвістики мовлення зі своїм обʼєктом – ре-
альною комунікацією; перші дослідження цього напряму (насамперед у ме-
жах програми вивчення розмовного мовлення) засвідчили перспективність 
і можливість відчутної еволюції парадигми лінгвістичних студій. Проте час 
справжнього освоєння інформаційного потенціалу лінгвістики мовлення 
ще не настав: переважає традиційне обмеження лінгвального поля, яке ви-
вчають мовознавці, писемним текстом (з його передбачуваними моделями 
структурної організації й такими ж передбачуваними прийомами опису  й 
висновками), що веде лінгвістику до ідейного й евристичного вичерпання. 
Причина цього одна – недостатня увага до розмовності реальної мови – 
структурно багатогранної, функціонально всеохопної, самодостатньої і са-
морегульованої.

… Від людини не залежить, коли їй з’явитися в цьому світі й коли цей 
світ полишити. Це справа вищих сил, тут порядкує Доля. Проте на мара-
фонській дистанції земного шляху людина здатна наповнити життя своїм 
змістом, стати майстром часу, пришвидшивши чи уповільнивши його плин. 
Та все ж овласнити своє життя і спробувати порядкувати ним – здатність 
лише обраних, чеснота внутрішньо сильних і високоорганізованих. До цьо-
го кола належала і Професор Алла Йосипівна Багмут: життя проверстала 
у пришвидшеному темпі з виразним інтонуванням смислу буття.  
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СПОГАД ПРО А.Й. БАГМУТ

Автор за власними спогадами характеризує Аллу Йосипівну Багмут 
як людину і як науковця, її життєві й професійні досягнення, а також по-
філософськи розмірковує над власне поняттям спогади.

Спогади про людину, тим паче неординарну, зовсім не схожі з нашим 
повсякденним спілкуванням, зі сприйняттям людей близьких і людей ціл-
ком далеких, з нашим розумінням ролі колег у сфері філології.

Пам’ять про людину послужливо відкриває перед внутрішнім зором 
якісь ніби випадкові сцени нашого спілкування з нею. Але подальші мір-
кування дають розуміння невипадковості цих сцен, їхню знакову вагу для 
нашого сприйняття певної особистості.

Та не тільки модальність зорового сприйняття, не тільки слова того, 
про кого ми пам’ятаємо, формують наші спогади. Вони просякнуті над-
глибокими узагальненнями, висновками про роль людини, про яку ми зга-
дуємо, в нашому житті, житті інших людей. Для небуденних особистостей 
ці узагальнення охоплюють такі категорії, як соціум, держава, наука. Ми 
сприймаємо тих, про кого згадуємо, крізь призму їхніх найвиразніших ді-
янь, найпоказовіших рис характеру; ми забуваємо другорядне, несуттєве. 
У цьому, попри виразність розуміння людини, якої вже немає з нами, про-
ступає і певна спрощеність характеристик, яка з часом може перерости у 
певну «забронзовілість».

Мої спогади про Аллу Йосипівну Багмут базуються на таких ключових 
концептах її характеру, як прямота і чесність, вимогливість, працьовитість, 
висока ерудованість і, нарешті, людяність. Перші контакти з Аллою Йоси-
півною пов’язані у мене з участю в роботі методологічного семінару, яким 
вона керувала. Мене щиро дивувало те, що відомий славіст, завідувач відді-
лу так серйозно ставиться до проведення занять, доволі глибоко розумієть-
ся на питаннях ідеології. Якоюсь мірою ці заняття стали для мене, аспіран-
та, своєрідною школою традицій, відповідального ставлення до будь-якої 
справи, які домінували в Інституті мовознавства.

Інше здивування було пов’язане з тим, як професійно обговорювала 
Алла Йосипівна суто технічні питання звукозапису з інженерами відділу, і 
складалася повна ілюзія, що Алла Йосипівна також отримала освіту в по-
літехнічному інституті. Зазначене поєднання філологічних знань у галузі 
експериментальної фонетики з розумінням нагальних потреб оснащення 
фонетичної лабораторії новим обладнанням робили Аллу Йосипівну без-
перечним лідером відділу експериментальної фонетики, який мав заслуже-
ний авторитет у вітчизняній науці.

Особливо значних здобутків лабораторія досягла, вивчаючи інтонацій-
ну будову речення. Розвиток цього напряму, започаткованого в Інституті 
мовознавства Л.А. Близниченком, потребував поєднання продуманої лінг-
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вістичної методики із застосуванням найсучаснішої техніки. Рівень компе-
тенції Алли Йосипівни, її наполегливість у розв’язанні науково-організа-
ційних питань зробив лабораторію загальновизнаним в тодішньому СРСР 
центром дослідження інтонації. Розроблена тут методика експерименталь-
ного вивчення інтонації почала активно застосовуватися в синтаксичних 
дослідженнях, виконуваних в Україні в 1970–1980 рр. Зокрема, крім співро-
бітників лабораторії, до інтонації як до одного з аспектів інтерпретації син-
таксичних явищ зверталися А.П. Грищенко, Л.О. Кадомцева, Н.Г. Озерова, 
В.К. Кузьмичова, М.П. Дворжецька, О.Ф. Пилипенко, Д.І. Жученко та інші. 

Інтонацію в лабораторії вивчали не лише на матеріалі української 
мови, для аналізу широко залучали й інші мови, зокрема слов’янські. Гли-
бока славістична підготовка А.Й. Багмут, здобута в Київському університе-
ті ім. Т.Г. Шевченка, дозволила їй висвітлити інтонацію простого розповід-
ного речення в чеській, польській, болгарській і білоруській мовах.

Експериментальна фонетика була не єдиним об’єктом наукових інте-
ресів А.Й. Багмут. Вона ввійшла в історію української лінгвістики як відо-
мий славіст, фахівець у галузі історії славістики, порівняльно-історичного 
мовознавства, слов’янської лексикографії і термінології.

Про внесок А.Й. Багмут у розвиток цих напрямів красномовно свідчить 
її активна участь у роботі Міжнародного комітету славістів. З 1958 року 
вона була членом Української термінологічної комісії з лінгвістики, через 
десять років очолила цю комісію і була обрана членом Міжнародної термі-
нологічної комісії з лінгвістики при Міжнародному комітеті славістів. За 
безпосередньою участю А.Й. Багмут велася робота над укладанням дво-
томного «Словника слов’янської лінгвістичної термінології», який вийшов 
друком 1977–1979 рр.

І ще один штрих до портрету Алли Йосипівни. Вона була обдарованим 
педагогом, який дав путівку в життя багатьом десяткам молодих славістів, 
озброївши їх не лише глибокими знаннями, а й здатністю сміливо й чесно 
крокувати життєвими дорогами.

Using own remembrances the author describes Alla Yosypivna Bahmut as a person 
and as a scientist, her life and professional activity, as well as philosophically thinks over 
the concept ‘memories’.
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А.Й. БАГМУТ – ДОСЛІДНИЦЯ КИЇВСЬКИХ 
ГЛАГОЛИЧНИХ ЛИСТКІВ

Йдеться про роль відомої славістки А.Й. Багмут у дослідженні одні-
єї з найдавніших слов’янських писемних пам’яток – Київських глаголичних 
листків Х ст., а також давньочеських глаголичних пам’яток ХІ–ХІІ ст. – 
так званих Празьких уривків. Цим пам’яткам присвячена її дисертація на 
здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Сказано про 
роль А.Й. Багмут у розвитку української богемістики. Згадано про спробу 
поїздки у 1968 р. до Праги на VI Міжнародний з’їзд славістів, на перешкоді 
чому встали відомі історичні події.

А.Й. Багмут належить до того покоління українських науковців, які 
одержали в столичному Київському державному університеті ім. Т.Г. Шев-
ченка (закінчила в 1952 р.) ґрунтовну лінгвістичну освіту. Набувши ще сту-
денткою різнобічних філологічних знань, вона в майбутньому вільно почу-
вала себе в різних ділянках науки, іноді, здавалося б, досить віддалених одна 
від одної (історія славістики, слов’янське порівняльно-історичне мовознав-
ство, експериментальна фонетика, інтонологія, лексикографія, слов’янська 
термінологія). Базова освіта її була славістична,  точніше – богемістична. 
Учителем Алли Йосипівни був незабутній видатний мовознавець академік 
Л.А. Булаховський, під керівництвом якого в аспірантурі впродовж 1952–
1956 рр. написала кандидатську дисертацію «Чеська та словацька мови в 
історії російського та українського мовознавства» (захистила її в 1959 р.). 
У 1955–1957 рр. А.Й. Багмут у рідному Київському університеті викладала 
історію чеської мови.

Мабуть, із дисертаційною роботою А.Й. Багмут пов’язана її брошура 
«До історії культурно-наукових зв’язків з Чехословаччиною (на допомогу 
лекторові)» [1] і стаття «З історії чеської і словацької лексикографії в Росії 
і на Україні» [2]. Чеська і словацька мови цікавили А.Й. Багмут протягом 
усього її життя. Так, вона долучилася до створення «Українсько-чесько-
го словника» [3]. Гадаємо, що з кандидатською дисертацією Алли Йоси-
півни пов’язана одна з найкращих її славістичних студій – «Дослідження 
російськими і українськими мовознавцями фонетичних і лексичних особ-
ливостей Київських листків і Празьких уривків у зв’язку з питанням про 
походження цих пам’яток» [4]. Авторка справедливо писала, що «в бага-
тій літературі, присвяченій старослов’янській писемно сті, значне місце 
займають праці російських і українських мовознавців про формування лі-
тературної мови стародавніх слов’ян, пов’язані з дослідженням найдавні-
ших слов’янських пам’яток» [4: 251]. У студіях російських та українських 
науковців зі старослов’янської тематики важливе місце посіда ють студії 
над Київськими глаголичними листками та іншими текстами. Ми хотіли 
б викласти деякі наші міркування щодо її спостережень над найдавнішою 
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 збереженою старослов’янською пам’яткою – Київськими глаголичними 
листками. На самому початку скажемо, що А.Й. Багмут, будучи ще моло-
дою дослідницею, аналізує праці своїх попередників як зрілий, вдумливий 
фахівець.

Як відомо, Київські глаголичні листки (КЛ) – особлива, унікальна 
пам’ятка. Вона своєрідна (західнохристиянський літургійний текст – Місал, 
збірник мес), унікальна (послідовне й правильне вживання редукованих го-
лосних ъ, ь і носових голосних, але в ній послідовно проведена чесько-сло-
вацька фонетична риса, відсутня в інших найдавніших слов’янських текстах 
(ц замість шт<*tj, ж замість жд<*dj) і, мабуть, найдавніша (Х ст.).

А.Й. Багмут стисло виклала і проаналізувала думки східнослов’янських 
славістів про походження КЛ, фонетичні та лексичні особливості тексту.

Щодо походження КЛ окреслилися два погляди.
П.Ф. Фортунатов (думку вченого виклав його учень Б.М. Ляпунов, під-

тримав В.М. Щепкін і фактично пристав до неї М.К. Грунський) уважав, що 
КЛ відбивають староболгарський говір, який, імовірно, колись функціонував 
на пограниччі з Чехією або Моравією, становлячи ніби міст між південни-
ми і західними слов’янами. А.Й. Багмут слушно писала, що «важко припус-
тити існування такого діалекту (пізніше ніби знищеного під час мадярської 
навали), який мав би тільки одну фонетичну рису чеської мови і в той же 
час зберігав незмінно всі інші особливості старослов’янської мови» [4: 252]. 
Адже в перехідних говірках фонетичні риси сусідніх мов змішуються, в них 
можливе виникнення рис, яких не було ні в одній, ні іншій мові.

Молода дослідниця чітко сказала: «Тепер теорія про південне поход-
ження Київських листків є застарілою і становить пройдений етап у ви-
вченні старочеських пам’яток»  [4: 253].

Повідомляючи в 1874 р. про віднайдення нового глаголичного руко-
пису в Києві, І.І. Срезневський звернув увагу на особливості мови, що ви-
сувають КЛ на чільне місце в старослов’янській писемності: послідовне 
вживання носових і зредукованих звуків, а також чеські риси в пам’ятці.

Учень І. Срезневського В.В. Макушев твердив, ніби КЛ походять зі 
старослов’янського протографа в сербському списку,  були привезені фра-
трами-глаголитами до Чехії в половині XIV ст., і там їх переписав чех. 
А.Й. Багмут переконливо заперечила таку думку. 

Знаний російський лінгвіст В.І. Ламанський висловив підозру щодо КЛ 
як автентичної пам’ятки, бо архімандрит Антонін (Капустін), даруючи гла-
голичні листки Київській духовній академії, не повідомив про обставини 
відкриття їх в Єрусалимі. Він звернувся 16.12.1901 р. до проф. Київсько-
го університету Т.Д. Флоринського з листом, в якому прохав організувати 
хімічний аналіз КЛ. Цей лист був  надрукований у журналі «Zeitschift für 
slavische Philologie» [5] з деякими похибками. А.Й. Багмут уперше у Східній 
Славії з уточненнями надрукувала цей документ у складі своєї розвідки.

З огляду на правильне вживання носових голосних у пам’ятці О.І. Собо-
левський говорив про польське походження КЛ. Дослідниця відзначила, що 
думка О.І. Соболевського не може бути прийнята, бо те, що в КЛ він бачить 
польським, може бути пояснене історією чеської мови.
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Лише один український дослідник пам’ятки М.К. Грунський присвя-
тив фонетиці КЛ свою магістерську дисертацію «Памятники и вопросы 
древнеславянской письменности». Дослідник визнає велику давність КЛ, 
але, виходячи з засади цільності мови тексту, загалом схиляється більше до 
думки про південнослов’янське походження пам’ятки через те, що сполуки 
trъt, tlъt (скръбни, оутврьди) ніби можна пояснити тільки південною (бол-
гарською) вимовою переписувача, а шч на місці шт у випадку типу зашчи-
ти є характерним не тільки для чеської мови. А.Й. Багмут слушно зауважи-
ла, що М.К. Грунський, розглянувши ізольовано окремі звукові явища в КЛ 
і не перейшовши до синтезу, не показав пам’ятку як продукт своєї епохи.

Зі знаних східнослов’янських палеославістів ХХ ст. до КЛ оригінально 
підійшов М.М. Дурново. Він, відзначаючи таку рису пам’ятки, як ц<*tj, 
з<*dj, яка свідчить про її чеське походження, підкреслив чистоту “класич-
ної” старослов’янщини КЛ, яка могла б мати й інші чеські риси. М.М. Дур-
ново порушив питання, чи можливо в принципі, щоб пам’ятка зберігала 
всі риси протографу, крім деяких послідовно введених місцевих новацій. 
У зв’язку з тим, що чеських пам’яток рівних за віком КЛ немає, він для 
типології взяв давні східнослов’янські тексти-списки старослов’янських. 
Дослідник показав, що в певній пам’ятці може послідовно виявлятися одна 
або дві риси мови переписувача (згадаймо хоча б послідовне вживання 
ж замість жд в Остромировому Євангелії). М.М. Дурново твердить, що 
переписувача КЛ або його попередника можна вважати чехом, коли в час 
копіювання тексту в чеській мові ще зберігалися носові голосні, не пере-
йшли в чисті и та а. А.Й. Багмут зауважує, що хоч М.М. Дурново не зро-
бив кінцевого висновку, що КЛ переписав чех, мовознавець фактично довів 
необов’язковість цільности мови пам’ятки і навів додаткові факти проти 
поглядів П.Ф. Фортунатова, Б.М. Ляпунова, М.К. Грунського.

А.Й. Багмут дослідила також історію вивчення словникого складу КЛ. 
Загалом А.Й. Багмут твердила, що для адекватного визначення походження 
КЛ треба брати до уваги не тільки суто лінгвістичні, а й історичні докази. 
Вона вважала (і тепер мовознавці вважають), що найобґрунтованішою є 
думка Г.В. Ягича про зв’язок пам’ятки з історією Великоморавської дер-
жави, з ранньою добою слов’янської писемності, пов’язаною з діяльністю 
рівноапостольних Кирила і Мефодія та їхніх учнів. Подальше вивчення КЛ 
показало, що думка Г.В. Ягича була обґрунтованою і плідною.

Гадаємо, що було б добре опублікувати кандидатську дисертацію 
А.Й. Багмут як вартісну працю з історії східнослов’янської славістики.

КЛ, як і Празькі глаголичні уривки, були об’єктом зацікавлення 
А.Й. Багмут насамперед у контексті історії східнослов’янського мово-
знавства. І коли доля висунула мене на дослідника автентичності пам’ятки 
і публікатора першогао факсимільного видання її, аналізована розвідка 
стала нам у великій пригоді, бо полегшила нашу працю над проблемами, 
пов’язаними з пам’яткою. Адже тоді видатний славіст академік Й. Гамм над-
рукував монографію [6] про те, що КЛ – це містифікація, напевне, В. Ганки. 
Закономірно було б, якби аргументацію Й. Гамма розглянула й факсиміле 
пам’ятки видала саме А.Й. Багмут. А ситуація склалася була так. В Інсти-
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туті мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР готувалися до Міжнародного 
з’їзду славістів у Києві. Десь за рік до конґресу В.М. Русанівський запитав, 
яку пам’ятку можна було б видати до цієї події. Я, не довго думаючи, сказав 
приблизно таке: «Київські глаголичні листки. Це пам’ятка всеслов’янського 
значення. До того ж невелика – 7 невеликих аркушів». Далі діалог:

– То й підготуй їх до видання.
– Але ж академік Й. Гамм видав монографію, що це – підробка, то на-

віщо видавати?
– А ти доведи, що це – оригінал! – напівжартома сказав В.М. Русанів-

ський.
Довелося організувати обстеження КЛ в Інституті судових експертиз. 

Про це написано в нашій публікації КЛ [7]. Мас-спектрометричний аналіз 
чорнила першої сторінки, яка датується  пізнішим часом за особливостями 
мови, та всіх інших сторінок пам’ятки – основної частини її, показав, що чор-
нило їх за хімічним складом суттєво відрізняється, отже КЛ не є підробкою.

Між іншим, нововідкриті глаголичні пам’ятки в монастирі св. Катери-
ни на Сінаї [8], зокрема глаголичний Місал (80 арк.)1, уводять КЛ у шир-
ший контекст латинсько-слов’янської літургійної традиції. Зауважимо, що 
«кругла» глаголиця цього Місалу дуже подібна до накреслень букв у КЛ.

Академік Й. Гамм був чудовою людиною. Суперечки навколо поход-
ження КЛ ніяк не відбилися на наших щиро дружніх стосунках. Й. Гамм, 
коли працював над КД, кілька разів приїздив до Києва. Я опікувався ним, 
ми часто бачилися, розмовляли на різні теми. Якось він мені сказав, що пра-
цювати над цією пам’яткою його спонукали події в Чехословаччині 1968 р.

У зв’язку з цим згадується, як 1968 р. ми з А.Й. Багмут збиралися до 
літної школи славістики, подавши документи до іноземного відділу Пре-
зидії академії наук УРСР, але через деякий час нас повідомлено, що поїздка 
до Чехословаччини не відбудеться (ми самі зрозуміли, що це – через відомі 
події в тій країні).

Я поїхав на відпочинок до батьків у рідне с. Довге на Закарпатті. Та 
десь через тиждень мене терміново викликали з відпустки і сказали готува-
тися до Праги. Я полетів до Москви (тоді всі наукові відрядження за кордон 
здійснювалися через Москву). Туди ж приїхала й А.Й. Багмут. Майже два 
тижні ми чекали на виїзд. Побували в музеях радянської столиці та її око-
лиць. Особливо запам’яталася наша подорож до Архангельського та Загор-
ська. Тим часом керівництво чекало результатів радянсько-чехословацьких 
перемовин у Черні-над-Тисою. Очевидно, залежно від ходу цих переговорів 
приймали рішення відправити нас до Чехословаччини, чи – ні. Ми двічі сіда-
ли у вагони поїзда Москва – Прага, й обидва рази нам казали, щоб виходили, 
бо подорож відкладається. А згодом нам із Президії Академії наук СРСР 
повідомили, що до Праги не поїдемо. Я повернувся в рідне село у відпустку, 
а А.Й. Багмут разом із донею Оксанкою та своїми батьками поїхала відпочи-
вати на Кавказ. Однак подорож була трагічною. На Військово-Грузинській 
дорозі загинув її батько – знаний український мовознавець Й.А. Багмут.

Див. ще рецензію М. Моміної на книжку І. Тарнанідиса в  ж. «Вопросы языкознания». – 
1991. – № 6. – С. 145.
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The article deals with the role of a renowned Slavicist A.Bagmut in the study 
of one of the oldest Slavonic written monuments – Kyivski glagolichni lystky of 
the 10th cent., as well as old Czech glagolichni literature of the 11-12th cent. – 
the so called Prazki Uryvky. Her thesis for the title of the Candidate of Philo-
logical Sciences was dedicated to study of this literature. The role of A.Bagmut 
in the development of Ukrainian Bohemistics is mentioned. The author of the 
article also remembers the attempt to visit the VI International Congress of Slav-
ists which in 1968 took place in Prague; however the known historical events 
prevented the visit.
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У статті опубліковано фрагменти автобіографічної розповіді А.Й. Баг-
мут, яку було записано під час спілкування відомого мовознавця й педагога 
зі студентами-філологами. Створення таких фономатеріалів – інтерв’ю 
з видатними науковцями-фонетистами нашого часу – один із напрямів 
роботи Лабораторії експериментальної фонетики Інституту філології 
Київ ського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вітаю всіх учасників шановного зібрання, присвяченого 80-річчю з 
дня народження Алли Йосипівни Багмут!

Виступаю від імені колективу Лабораторії експериментальної фонети-
ки Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, лабораторії, яка впродовж свого існування завжди підтримувала 
контакти з Лабораторією експериментальної фонетики Інституту україн-
ської мови НАН України. Алла Йосипівна Багмут неодноразово бувала на 
наших наукових семінарах, консультувала аспірантів, ділилася враженнями 
від перебування на міжнародних фонетичних та славістичних конгресах.

Наша лабораторія продовжує фонетичні (переважно артикуляторні) 
традиції, пов’язані з іменами її колишніх наукових керівників – Сунцової 
Ірини Петрівни, Тоцької Ніни Іванівни, Скалозуб Лариси Георгіївни – і, 
безперечно, розвиває різні напрями досліджень, зокрема й акустичні. 

Крім цього, ми започаткували укладання своєрідної аудіофонотеки – 
зібрання аудіозаписів – інтерв’ю з видатними мовознавцями-фонетистами, 
нашими сучасниками, які є золотим фондом української фонетичної науки. 

Накопичення такої інформації зумовлене практичною потребою: у 
викладанні нормативних курсів фонетики української мови передбачено 
ознайомлення студентів з найважливішими моментами життя і наукової ді-
яльності вчених, проте у довідковій та спеціальній літературі така інфор-
мація якщо і є, то надто скупа. Тож і виникла ідея створити власний «банк 
даних». Студенти з ентузіазмом взялися до справи, і як результат – маємо 
багатогодинні записи надзвичайно цікавого наукового (і не лише науково-
го) спілкування старшого покоління з молоддю. 

Нашій випускниці магістратури 2007 року Юлії Корх пощастило без-
посередньо спілкуватися (про що вона згадує з великою приємністю і гор-
дістю) з Аллою Йосипівною Багмут, з Ніною Іванівною Тоцькою. Розшиф-
ровані записи цих розмов стали фрагментами магістерської роботи «Укра-
їнська фонетика в персоналіях», яку Юлія свого часу успішно захистила і 
яку тепер студенти молодших курсів використовують для підготовки допо-
відей про видатних фонетистів. 

Фрагменти цієї незабутньої розмови, яка тривала понад дві години, про-
понуємо Вашій увазі (у тексті збережено особливості авторського мовлення).

Спогади А.Й. Багмут
Шкільні та студентські роки

До війни я жила в Харкові, мама навчалася в аспірантурі в Києві, в 
Академії наук на фольклористиці. Під час війни мама, бабуся і я евакую-
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валися в Північний Казахстан, поселення Борове. Туди було евакуйовано і 
Московську Академію наук. Саме там я познайомилася з Баранніковими, 
з М.Ф. Гамалією, медиком за професією, О.Є. Ферсманом, який займався 
геологією, Д.К. Зеровим і багатьма іншими. 

В евакуації був дуже цікавий час. Потім мама повинна була продовжу-
вати навчання в аспірантурі, і я разом з нею приїхала до Києва, тут вчилася, 
закінчувала восьмий, дев’ятий, десятий класи. Бабуся поїхала жити до Хар-
кова. Після війни, у 1944 році, ми повернулися до Києва. Квартира, у якій 
мама жила перед війною, що знаходилася навпроти банку, була зайнята, 
тому ми жили у кімнаті для приїжджих, маленькому чотирьохповерховому 
будинку, де зараз розташована Президія Академії наук. Через деякий час, 
коли треба було звільнити цю кімнату, ми переїхали, жили у знайомих з 
бібліотеки. Потім звільнилася кімната, в якій мама жила до війни, і ми пе-
реїхали туди. Я і зараз бачу дуже цікавий, красивий фасад банку.

Я закінчила школу з золотою медаллю, тому мені можна було вступати 
будь-куди без іспитів. Я пішла до медінституту, розпитала про вступ, на-
вчання, вийшла, і сказала мамі, яка, безперечно, цікавилася тим, який шлях 
я собі оберу, що медика з мене не буде. Потім були вагання: обирати романо-
германський відділ (Київського університету) чи технічний, але до фізики 
мене не тягло, математика була від мене ще далі. Я добре знала німецьку 
мову, вчила її ще з дошкільного віку, в евакуації ходила на індивідуальні за-
няття з Ольгою Миколаївною Никоновою, дружиною академіка О.П. Баран-
никова, яка займалася фонетикою. У цей час відкрився слов’янський відділ. 
Слов’янські мови були для мене чимось невідомим. У школі в нас була дуже 
хороша вчителька з російської мови і літератури, яка закінчила Бестужевські 
курси, – Ксенія Петрівна Прохватілова. Вона була моїм класним керівни-
ком, якого ми дуже любили і поважали. Якось вона сказала, що чеська мова 
була для неї чимось новим і незрозумілим. Якраз у цей час об’єднувалися 
слов’янські країни, і мене зацікавили саме слов’янські мови. Я вступила на 
слов’янський відділ. Нашу групу поділили на польську і чеську. Була майже 
бійка за те, щоб бути у чеській групі, а не польській. Нас поділили порівну, і 
я потрапила до чеської групи. У нас вчилося двоє чехів, щоправда, вони зна-
ли діалектну чеську мову. Словацьку у нас не викладали, і я вчила її само-
тужки. Профілюючою у нас була чеська мова, а другою – польська.

Студентські роки були дуже цікаві. Не можна сказати, що веселі – і 
працювали, і викладачі були різні: і ті, яких ми дуже любили, і яких не 
дуже. Це був початок слов’янської кафедри. Ми вступили на перший курс, 
а перед нами був тільки другий. Випускників не було, підручників і роз-
друкованого матеріалу теж, записували все з дошки. Це було у 1952 році. 
Потім з’явилися підручники О.Г. Широкової з чеської мови та інші: зі 
старослов’янської мови, з іноземних мов, з історії КПРС. Не було майже 
нічого фахового. Згодом з’явилися відповідні газети, журнали. В цілому, 
готуватися було досить складно. Добре, що у нас були підготовлені вчителі.

Польську мову викладала пані Сосновська Марія Вікентіївна, полька з 
доброю польською підготовкою, вимовою. А чеську викладав пан Валей-
ник, який був чехом за національністю. На той час почали продаватися чесь-
кі книжки. І була, безперечно, велика зацікавленість, хотілося знати нове. 
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На той час почали приїздити іноземні делегації. Безперечно, пам’ятними 
були з’їзди славістів. Перший з’їзд проходив у Москві, де я була референ-
том. Я ще працювала в університеті, чи, може, уже в Академії, і була група 
з підготовки до IV З’їзду славістів. Я і Наталя Мазепа, донька академіка, 
були референтами при Комітеті славістів України. Ми готували всі матеріа-
ли для конгресу з України.

Батьки
Батько спочатку був евакуйований, працював в Казахстані, а потім слу-

жив в армії на Вітебському напрямку. Він повернувся з армії після війни, де 
був на штабній роботі. Він рядовий, але вік у нього був майже не стройовий. 
Він займався, так би мовити, організаційною роботою. А перед війною він 
викладав у харківських вузах українську мову, літературу, російську мову. 
Повернувшись, почав працювати в Політвидаві. Там, в основному, йшов пе-
реклад Сталіна, Леніна, зокрема було здійснене багатотомне видання праць 
Сталіна. Також він займався перекладом Карла Маркса з російської. Він тро-
хи знав німецьку мову, але не настільки, щоб з неї перекладати. В основному 
йшов російсько-український переклад, майже все дублювалося українською 
мовою. Крім того, потрібно було перекладати новини з ТАРС, пленуми, все, 
чим тоді були заповнені газети. Батько перекладав багато творів художньої 
літератури. У нього є переклади казок М. Горького, роману В.Г. Королен-
ка «История моего современника», мемуарів О.І. Герцена «Былое и думы». 
Одно часно він викладав в університеті теорію перекладу з 1946 року. Серед 
його студентів були Віктор Вікторович Коптілов і чимало інших, що в май-
бутньому стали перекладачами. Батько все-таки хотів займатися науковою 
роботою, перейшов до Інституту мовознавства, пізніше захистив кандидат-
ську роботу про переклад. Працював у відділі, і звідти його майже насильно 
забрали до ІМЕЛ – Інституту Маркса, Енгельса, Леніна, теж завідувати секто-
ром перекладів. Там він перекладав багатотомне видання Леніна – п’ятдесят 
томів. Потім він знову повернувся до Інституту мовознавства.

Мама була фольклористкою, працювала в Інституті мистецтвознав-
ства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР. Якийсь час М.Т. Риль-
ський був директором Інституту, а мама – вченим секретарем, вона пра-
цювала у відділі фольклору. Відділом завідував Федір Павлович Лавров. 
Вона була старшим науковим співробітником Інституту. Її кандидатська ро-
бота називалася «Потебня як фольклорист». Мама писала і про робітничий 
 фоль к лор, оскільки цього вимагала тематика. Вона кандидат наук, як і мій 
батько. Він закінчив докторську, але загинув і не встиг її захистити.

Батькові брати
У батька було п’ятеро братів і одна сестра. Іван, старший брат, – ди-

тячий письменник і драматург; Йосип, мій батько, – лінгвіст, перекладач 
з російської та української мов. Він вважався на той час чи не найкращим 
перекладачем на українську мову. Він дуже добре знав мову, і майже що-
тижня Іван Костьович Білодід телефонував батькові, радився з ним, хоча і 
сам, безперечно, добре знав мову, був фахівцем. Батько, фактично, перекла-
дав з листа. Двоє братів, Дмитро і Григорій, жили в Харкові, Григорій був 
математиком, доктором наук.
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Однокурсники
З нами вчилася донька Л.А. Булаховського – Юля. Вона зараз літерату-

рознавець, славіст, професорка з польської літератури. У нашій групі вчив-
ся мій колишній чоловік – Олег Іванович Микитенко, зараз він головний 
редактор видавництва «Всесвіт». Він працював там тривалий час після 
В. Коротича і працює дотепер. Серед моїх колишніх однокурсників – дитя-
чий письменник Всеволод Нестайко, який теж працював у «Всесвіті» і «Ве-
селці», Маляренко, який потім працював у видавництві. Більшість наших 
випускників не могли знайти роботу за слов’янським фахом. Вони йшли 
в школу викладати російську, українську мову чи літературу, деякі і досі 
працюють в школах: Галина Головченко, Людмила Коберник, яка закінчила 
полоністику.

Чеська і польська групи були однією групою – славістичною. Через це 
ми нерідко бували вдома у Юлі на святах, але нас запрошували і просто 
так: їздили у Феофанію, де у Булаховських була дача і, безперечно, були 
знайомі з укладом життя їхньої родини. Дружина Леоніда Арсеновича, Те-
тяна Данилівна – актриса, співачка і фахівець із французької мови. У них 
була академічно облаштована квартира з окремим кабінетом Леоніда Ар-
сеновича. Тетяна Данилівна тримала все на академічному рівні, бо в Бу-
лаховського бували іноземні гості. Крім того, Булаховський був депутатом 
Верховної Ради одного чи двох скликань, членом Президії Академії наук, 
директором Інституту філології, завідувачем кафедри в університеті. Фак-
тично, завдяки йому була відкрита кафедра славістики. Безперечно, сім’я 
Булаховських дуже цікава, інтелігентна. З Леонідом Арсеновичем ще по 
Харкову були знайомі мої батьки. Вони філологи і знали його, здається, 
навіть вчилися в нього. Коли я вже була аспіранткою, Леонід Арсенович 
проводив консультації в інституті на бульварі Шевченка у своєму кабіне-
ті, на третьому поверсі. Щотижня він призначав консультації. Аспіранти 
приходили до нього з написаним текстом, віддавали і забирали те, що він 
перевірив. Після консультації, що тривала, як правило, чотири-п’ять годин, 
він запрошував на прогулянку в машині. Для нас це вже була приємна по-
дія – проїхатися машиною. Шофер віз нас понад Дніпром, на набережну, 
через міст. Леонід Арсенович вважав за потрібне робити компліменти, на-
приклад, говорив: «Яке у вас чудове плаття», хоча носиш його вже місяць, 
і він це плаття бачив.

Тетяна Данилівна і Леонід Арсенович, а особливо Тетяна Данилівна, 
були в дуже хороших стосунках з президентом Академії наук О.В. Палладі-
ним. Їхні дачі були поблизу, і взагалі вони дуже симпатизували один одно-
му. Її сестра Алла Данилівна жила на Софіївській площі, вона архітектор.

У студентські роки ми нерідко збиралися на свята в сім’ї Булаховських. 
Нас було чоловік із десять: Всеволод Нестайко, Олег Микитенко, Галя Го-
ловченко, Люда Коберник та інші. Леонід Арсенович, як правило, працю-
вав у себе в кабінеті. А Тетяна Данилівна займалася господарством, своїми 
справами. Отже, це, в основному, була молодіжна аудиторія. Нас приймали 
дуже люб’язно і тепло. Наскільки я пам’ятаю, ми не танцювали, коли зби-
ралися разом, але співали, бо Люда Коберник дуже добре співала і грала на 
піаніно. Були різні розповіді, казки, велося жваве спілкування.
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Наукова діяльність в Інституті мовознавства
У 1957 р. я перейшла на посаду молодшого наукового співробітника в 

Інститут мовознавства, де працювала у відділі слов’янських мов. Спочат-
ку цим відділом керував Леонід Арсенович Булаховський, а потім – Олек-
сандр Савович Мельничук. Там я продовжувала займатися слов’янською 
тематикою.

Після Л.А. Булаховського директором став Іван Костьович Білодід. 
Він запропонував мені бути вченим секретарем відділення, яке тоді тільки 
утворювалося. В Академії різні інституції утворювали відділення. У нас 
було відділення мови, літератури і мистецтвознавства, що об’єднувало три 
інститути. Я була вченим секретарем цього відділення до 1964 р. З 1964 р. 
з’явився новий вчений секретар, інший голова відділення, і я знову повер-
нулася в Інститут мовознавства, але вже у відділ експериментальної фоне-
тики, де я працювала майже до кінця. Називався він по-різному: то відділом, 
то групою. Працювали ми окремо або спільно з істориками. Тоді почалася 
робота в основному над експериментальною фонетикою та інтонацією. 

Наша лабораторія, на відміну від ЛЕФ Київського університету, займа-
лася інтонацією. Нею керував Леонід Андрійович Близниченко до 1972 р., 
а потім я, як старша за посадою, почала керувати експериментальною ро-
ботою, пов’язаною з дослідженням інтонації. Ми не займалися сегмент-
ною фонетикою, але з інтонацією вистачало роботи. Досліджувалась інто-
нація української літературної мови, спонтанне мовлення, виразність мови 
засобів масової інформації, розроблявся порівняльний аспект інтонації 
слов’янських мов. Теми були досить великі, і вони опрацьовувалися відпо-
відно до плану. Ми, фактично, починали з нуля. Через це майже всі наші до-
слідження були колективні. План роботи був розрахований, як правило, на 
три роки – займатися більше певною темою не дозволялося. Через три роки 
тема мала змінюватися, і за цей час треба було розробити певні ділянки 
того чи іншого напрямку, підготувати експериментальні розробки до друку. 
Майже через кожні три роки виходила колективна монографія. Хоча робо-
ти були колективні, вони все ж таки мали індивідуальний характер, у кож-
ного була своя частка. Разом з нами працювали Надія Прокопівна Плющ, 
Ірина Василівна Борисюк, яка кілька років тому пішла на пенсію, Гали-
на Петрівна Олійник – вона перейшла в російський відділ, коли поділив-
ся наш Інститут. Утворився Інститут української мови, і лабораторія стала 
його частиною. Це був технічний поділ, бо, наприклад, відділ структур но-
математичної лінгвістики, який досліджує українську мову, залишився в 
Інституті мовознавства. Як правило, три-чотири інженери виконували всю 
технічну роботу. Були кращі, були гірші, зараз залишився один інженер і 
старший та молодший наукові співробітники.

Науковий доробок
Щодо наукового доробку, то найбільш цінними я вважаю декілька мо-

ментів. По-перше, в чеській мові мені вдалося відкрити закон другого скла-
ду. Про нього я повідомляла на фонетичній конференції, і є стаття про цей 
закон. Другий момент – це питання про членування мовного потоку. Як 
правило, в нас виділяється синтагма – цього дотримувалися і Лев Щерба, і 
подальші дослідники. Синтагма пов’язується з семантикою, вона має певне 
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значення, і через це виділяється в мові, визначається як такий уривок, що 
має семантику. Але мовний потік членується не тільки залежно від зна-
чення. Він нерідко виокремлюється досить значними паузами. Наприклад, 
можна визначити значення «і» – сполучення, але це все-таки не синтагма. 
Вважають, що синтагма має внутрішньосинтагматичні паузи, але це окре-
мий блок, і я вважаю, що звуковий текст можна членувати на акустичні бло-
ки. Вони не завжди пов’язані з семантикою, однак робиться пауза. Питання 
про паузацію є дуже цікавим, адже паузи не завжди пов’язані з диханням, 
темпом чи іншими параметрами, з якими їх здебільшого пов’язують. Мож-
лива і пауза хезитації, пов’язана з мисленням, і з тим, що мовець не знає, 
що говорити далі (наприклад, вагається чи добирає слово). У цьому випад-
ку можна говорити швидше про формальний уривок мовного потоку.

Актуальне членування речення – мій коник, моя улюблена тема. Вона 
пов’язана з чеськими дослідниками, зокрема з Вілемом Матезіусом, який 
опрацював теорію актуального членування, що є дуже поширеною в Чехії.

Актуальне членування речення, безперечно, пов’язане з інтонацією, і 
мене зацікавило: як семантичне членування на тему і рему (або на «vchodis-
ko» і «jádro» (чес.), англійські терміни «тема» і «рема» були введені пізні-
ше, але вони стали загальновживаними) виявляється інтонаційно. Існували 
різні висновки про те, що ядро дістає інтонаційне виділення: і частотне, і 
темпоральне. Досліджуючи, в основному, структуру розповідного речен-
ня, а також питального і спонукального, було виявлено, що контур такий: 
початок висхідний, далі можливі піки – хвилястий контур, і спад – кінець 
речення на дуже низькому тональному рівні. Це загальний контур для 
слов’янських мов. Для англійської мови завершення трохи вище. Для укра-
їнської типовим є темпоральне збільшення, розтягнення складів: останній 
наголошений, післянаголошений, інколи навіть переднаголошений склади 
стають максимальними для всього речення. Тому, незважаючи на головний 
наголошений склад або логічне чи емоційне виділення, завершення укра-
їнського речення розтягнуте. У минулому році, коли я брала участь у засі-
данні Комісії з фонетики і фонології при Міжнародному комітеті славістів, 
я говорила про цей момент. У російських дослідників це викликало певне 
застереження – вони вважали, що таке явище пов’язано з тривалістю ре-
чення. Ми вважаємо актуальне членування виразною ознакою української 
інтонації, хоча для них це не є фактом. Тема актуального членування – моя 
докторська робота на матеріалі п’яти слов’янських мов, крім російської, 
оскільки нею займалися Н. Свєтозарова та ряд інших дослідників. У тексті 
розповідні речення аналізувалися за складом, з виділеними темою і ремою. 
Тема, як правило, займає менше місця – це і початкова, і кінцева позиція 
у подвійному членуванні. Залежно від позиції і тривалості я досліджува-
ла частотні, темпоральні і динамічні характеристики розповідних речень. 
І виявилося, що тему визначає з інтонаційного боку тільки темпоральний 
показник, якщо не зважати на те, що зниження тону – структурна характе-
ристика речення, а не семантико-функціональна, як тема і рема. Справа в 
тому, що межа між темою і ремою дуже рухлива, вона залежить від того, як 
вимовлена фраза, як розподіляється семантика. Це визначено і в числових 
параметрах. 
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Робота в Лабораторії експериментальної фонетики 
Інституту мовознавства

Під час досліджень у нас був розтягнений сигнал – 356 мілісекунд на метр 
плівки. Ця швидкість зазначається майже у кожній нашій експериментальній 
роботі, вона дозволяла досліджувати сигнал, не змінюючи його. Л. Близни-
ченко дуже полюбляв терміни «тонкий аналіз», «тонкі характеристики» – це 
було в центрі уваги. Досліджувався склад, хоча в складі, безперечно, визнача-
лася кожна фонема. Відбулася певна зміна характеру дослідження. Спочатку 
інтонограф працював з кіноплівкою. Інтонограф був такий самий, як у Мос-
ковському державному інституті ім. М. Тореза. Це була досить марудна робо-
та. На довгій кіноплівці записувалося два-три речення. Ми використовували 
Мікрофот – установку для читання мікрофільмів. На екрані висвітлювалася 
кіноплівка в збільшеному форматі, і з нею ми працювали. Вели записи – у нас 
були великі зошити, в які записували речення, зазначали зміни частоти тону 
на кожні 20 мілісекунд (наприклад, звука «а»), в окремій графі визначали за-
гальну тривалість звука. У наступному звуці – «б» – знову визначали зміни 
частоти тональності через 20 мілісекунд, і так робили з усім реченням. Після 
цього ми робили графіки від руки на папері у дрібну клітинку: зображували 
речення, його тривалість. Ці графіки представлені в монографії «Типологія 
інтонації мовлення», щоправда, стисліше. Згодом можна було відмовитися 
від кіноплівки і працювати з комп’ютером, але для комп’ютера не було від-
повідної програми. Спеціальна програма була зроблена інженером, який пра-
цював у нас і в Лінгвістичному університеті, де теж є споріднена з нашою ла-
бораторія, але у ній, в основному, досліджують німецьку й англійську мови. 
Ми перейшли на цю комп’ютерну програму. Можна було роздруковувати 
отриманий матеріал, але аналіз робився за цією програмою. Вона складалася 
досить повільно, бо інженер постійно консультувався з нами з приводу того, 
що і як потрібно зробити. Ми проводили в основному інтонаційний аналіз. 
У нас не досліджувалася формантна структура звуків. Це теж цікаве питан-
ня, але ми, як правило, не займалися цим, бо Л.А. Близниченко спочатку не 
довіряв цим даним. Вони значно відрізнялися в різних лабораторіях і різних 
дослідженнях. Я думаю, інтонаційний аналіз давав нам доказовий матеріал 
для аналізу інтонації речення. Водночас у лабораторії провадився і сегмент-
ний аналіз. У нас був інженер, який закінчив фізичний факультет Київського 
університету і займався лазерною технікою. Він фотографував роботу голо-
сових зв’язок: через ніс вводилися тонесенькі дротинки, які проводили світ-
ло. Оскільки світло від лазера не переломлюється, то ці джгутики можна було 
навіть зав’язати у вузол. Він фотографував роботу голосових зв’язок, і йому 
навіть пропонували вдосконалити цей матеріал у нейрологічному інституті. 
Він недовго у нас пропрацював. Згодом одружився і переїхав до Москви. Він 
захищав дисертацію в Києві, і частина його роботи була присвячена саме до-
слідженню роботи голосових зв’язок. У нього є кілька статей з цього приводу, 
але він зміг дослідити далеко не всі звуки.

Плаваюча студія звукозапису
Леонід Андрійович Близниченко будував лабораторію на колишній ву-

лиці Леніна, 15, на четвертому поверсі, а наша лабораторія збудована на 
вул. М. Грушевського – колишній Кірова, 4, на сьомому поверсі. Вулиця Гру-
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шевського дуже насичена транспортом, і через це кімнати, які виходять на 
вулицю, тремтять від руху. Оскільки лабораторія збудована з двору, це, без-
перечно, передається і на той бік, що виходить у двір. Треба було ізолювати 
лабораторію від зовнішніх факторів. Був замовлений спеціальний проект, і 
внутрішню частину лабораторії ізолювали від стін, а особливо – від підлоги. 
Було зроблено плаваючу підлогу – на роликах. Оскільки лабораторія ізольо-
вана від оточення, вона називається плаваючою. Ця лабораторія існує, у ній 
проводиться запис. Вона розрахована спеціально для дослідження мовних ха-
рактеристик. Було визначено параметри лабораторії, у ній не мало бути ревер-
берації звука. Вона має скошений вигляд: задня стінка вужча, ніж передня. Ла-
бораторія оббита фанерою так, щоб звук не був приглушений і не відбивався 
від стін. Крім того, студія має металеву сітку, яка ізолює її від магнітних хвиль. 
Це досить складне обладнання, ефективне для аналізу мовного сигналу.

Конгреси славістів
Цікавими є славістичні конгреси, але на них не так легко потрапити – 

було чимало бажаючих. Раніше було таке обмеження: три-чотири доповіді 
від країни і близько двадцяти учасників, які могли виступати в дискусіях з 
повідомленнями. Зараз роблять так, що кожна країна друкує свої матеріали. 
Доповіді на славістичні конгреси можна робити українською чи чеською 
мовою, а на міжнародні з’їзди – російською, англійською, французькою і 
німецькою. Я тривалий час була членом, а потім головою Термінологічної 
комісії при Комітеті славістів. Є Український і Міжнародний комітети сла-
вістів. Конгреси відбуваються раз на п’ять років. Країни, у яких проводяться 
конгреси, змінюють, рідко повторюється те саме місце. Останній, XIII кон-
грес, відбувся у Словенії, в Любляні.

У жовтні минулого року я була в Празі на засіданні Комісії з фонетики 
і фонології. Шлях від готелю до філософського факультету Карлового уні-
верситету пролягав через Староміську площу. Фактично, це Старе  Місто. 
Все дуже чисте, акуратне. Машин, здається, навіть менше, ніж в Києві. Таке 
враження, що Прага менша за Київ, світла, простора, не така напружена за 
рухом і пішоходами, життя там спокійне. Мені була приємна ця поїздка 
тим, що я зустрілася зі своїми колегами, яких давно не бачила, зокрема з 
московськими, а також познайомилася з новими.

Захоплення, інтереси
Я займалася спортом: академічною греблею-вісімкою і волейболом. 

Ми займали друге місце в Україні. Це було в університетські роки. Перед 
університетом я грала в баскетбол, в університеті займалася греблею, а по-
тім трохи грала у волейбол. Моя донька дуже любить плавання, я теж не-
погано плаваю, кілька разів перепливала Дніпро. По телевізору я інколи 
дивлюся футбол, художню гімнастику, люблю фігурне катання. Я сама ка-
талася на ковзанах до війни.

Я трохи грала на фортепіано, донька і онука теж – це по-домашньому. 
Донька закінчила музичну школу, онука теж вчилася в музичній школі. 
Тому в музиці я трохи розбираюся, люблю слухати музику. Через це, може, 
у мене виник і більший інтерес до інтонації. Коли я з відділення вченого 
секретарства йшла до відділу експериментальної фонетики, в мене був ви-
бір: іти у відділ експериментальної фонетики або в слов’янський, який у 
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той час працював над етимологічним словником. Його починав Рейнгольт 
Кравчук, ця тема була єдина, колективна. Я ж вирішила йти на експеримен-
тальну фонетику і не шкодую про свій вибір.

Я люблю рукоділля, трохи шию, раніше непогано в’язала, вишивала. 
Все, що треба робити жінці, роблю: приготувати чи піти на базар, пошити 
чи попрати – домашня робота повністю йде.

Випускники університету в родині
Я закінчила Інститут філології у 1955 році, другий випускник – моя 

донька, Оксана Олегівна Микитенко; вона пішла у фольклористи, хоча в неї 
були переважно мовознавчі інтереси. Вона непогано написала дипломну 
роботу з мовознавства, але мамі і доньці не можна було працювати в одно-
му інституті, і вона стала фольклористкою. Однак інтерес до мовознавства 
у неї залишився. Вона вчилася три роки у цільовій аспірантурі в Москві, у 
Микити Ілліча Толстого, фольклориста і мовознавця, славіста, зараз вона – 
сербістка. У студентські роки Оксана їздила з групами як перекладач. За-
раз донька більше цікавиться македонською мовою. Моя онука Марійка 
Портнова теж вчиться в Київському університеті імені Тараса Шевченка, 
вона обрала англійську літературу. Мої батьки були філологами – це перше 
покоління, я – друге, моя донька – третє, а онука – четверте покоління. Дід 
з боку батька був математиком, директором школи в Дніпропетровській об-
ласті, а з боку мами батьки були робітниками.

Відділ теорії і практики мовної комунікації та соціолінгвістики
Коли у 1991 році утворився Інститут, у нас був відділ фонетики і фоно-

логії української мови. Потім вийшла постанова Президії, згідно з якою у 
відділі повинно працювати не менше десяти чи дванадцяти осіб. У нас, без-
перечно, такої кількості людей не було. Ми залучили інших співробітників: 
у нашому відділі працювали Н.І. Тоцька, Д.О. Теряєв, Л.А. Батурська, яка 
зараз працює у Києво-Могилянській академії. Це були сумісники, що мали 
певний робочий план, і ця робота тривала близько двох років. Потім не ви-
стачило грошей, і треба було скорочувати штат за рахунок співпрацівників-
сумісників, тому що у них це був, так би мовити, додатковий заробіток. А 
для нас це була основна робота. Вони працювали над нашою тематикою, це 
досвідчені люди і дуже цінні працівники. Та як ми не воювали, але скоро-
тити їх все одно довелося. Наш відділ став маленьким і його приєднали до 
іншого. Оскільки ми займаємося інтонацією, комунікацією та іншим, то до-
слідження перейшли до соціолінгвістики. Там була нова завідувачка – док-
тор наук, яка очолила відділ соціолінгвістики. Ми працювали окремо: мали 
окрему тему, дослідження, окреме засідання. З початку цього року групу фо-
нетики приєднали до відділу теорії і граматики української мови. Я не знаю, 
працюють вони самостійно чи виконують якусь роботу спільно. Через це 
приєднання Інститут української мови фактично досліджує живе мовлення 
лише в діалектологічному аспекті. У спонтанному літературному мовленні 
море роботи, цікавих тем, а людей, які б його досліджували, немає.

Дослідження спонтанного мовлення, інтонації
Є спілкування на лекціях і поза лекціями. Останнє – більш вільне, не-

формальне, і воно цікавіше. Через це, коли ми говоримо про мовні контакти, 
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спілкування, ми теж вирізняємо офіційний стиль і неофіційний – дружній 
і вільний. Спонтанне й офіційне мовлення несумісні. А спілкування побу-
тове, дружнє є, безперечно, спонтанним. Коли ми досліджували спонтанне 
мовлення, то побачили, що майже всі інтонаційні параметри перевернуті. 
Вони зовсім не відповідають тим інтонаційним контурам, які властиві літе-
ратурному розмовному мовленню, бо ці тексти начитані. Вони начитуються 
у більш вільному стилі – художньому. Непідготовлене, спонтанне мовлення 
має свої параметри. Воно дуже важливе і мало досліджене. І.В. Бори сюк за-
ймалася дослідженням паузації спонтанного мовлення і підготувала цікаві 
матеріали на цю тему.

Галина Петрівна Олійник прийшла до експериментальної фонетики 
від діалектології. Вона працювала над діалектологічним атласом, а потім, 
коли утворювалася наша група, почала займатися інтонацією української 
мови. І.В. Борисюк займалася французькою мовою. Її кандидатська дисер-
тація була пов’язана з порівнянням французької і української мови, зокрема 
зі специфікою риторичного питання. У Г.П. Олійник дисертація називалася 
«Інтонація питання вибору». У її роботі був цікавий висновок, який вона 
підтверджувала інтонаційно: у запитанні вибору друге посилання, як пра-
вило, є тим, на яке дають позитивну відповідь.

Тамара Олександрівна Бровченко – фахівець з англійської мови. Вона і 
зараз працює в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова як 
викладач англійської мови, хоча їй вже за вісімдесят. У них методика інто-
наційного дослідження відрізняється від нашої: матеріал скомпресований, 
дуже стисла, більш компактна інтонаційна характеристика. У нас вважали, 
що потрібна розгорнена, докладна характеристика, яка не зовсім зручна 
в роботі. В Одеському університеті і зараз вивчається інтонація, ведуться 
експериментальні дослідження, підготовлено чимало фахівців. Ми більше 
співпрацювали саме з цим університетом, але там представлена англійська 
мова. А українська і російська майже не дістають експериментального й 
інтонаційного вивчення. Експериментальна фонетика на сегментному рівні 
вивчається в Київському університеті, Інституті мовознавства, іноземних 
мов і в Одесі. Інші університети або починають, або взагалі не займаються 
експериментальним дослідженням фонетики.

Експериментальна фонетика складна тим, що треба мати відповідну 
апаратуру й інженерне забезпечення. Інженери, як правило, не філологи. 
Тільки через деякий час співробітництва з філологами вони починають ро-
зуміти специфіку досліджень. До експериментального напряму належить 
компресія мови, робота з синтезом мовлення. Синтезом ми не займалися, 
але співпрацювали з Інститутом кібернетики, у якому був відділ, що за-
ймався автоматичним розпізнаванням усної мови.

Викладання в Інституті філології
Я закінчила аспірантуру Київського університету в 1955 році, у 

1956–1957 роках викладала історію чеської мови. Л.А. Булаховський за-
відував кафедрою, де у мене був курс. Це була погодинна робота, за яку я 
одержувала 30 карбованців на місяць. Потім відбулося скорочення штатів. 
Мене прийняли в Інститут мовознавства, у слов’янський відділ. Тоді до 
мене звернулося двоє аспірантів, і Ольга Леонідівна Паламарчук, завіду-
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вачка кафедри слов’янських мов, направила їх до мене з тим, щоб я керува-
ла їх роботою. Одна з аспіранток закінчила роботу і захистила дисертацію. 
Оскільки я була зв’язана з кафедрою тісніше, то Ольга Леонідівна запропо-
нувала мені роботу. На той час я була доктором наук і професором. О.Л. Па-
ламарчук дала мені читати один чи два курси. Причому виходило так, що 
протягом року я читала десять різних непідготовлених курсів (наприклад, 
історію славістики), і на тиждень проводилося десять лекцій з різних тем.

Про Юрія Шевельова
Я не була знайома з Юрієм Шевельовим, але бачила його в президії Ака-

демії наук на засіданні, коли він робив доповідь. Це було на вулиці Володи-
мирській, у малому конференц-залі. Здається, Юрія Шевельова тоді чимось 
нагороджували, і він зробив невеличку доповідь. Він харків’янин, вчився з 
Іваном Костьовичем Білодідом, різниця між якими була один-два курси, і з 
моїм батьком, який теж закінчував Харківський університет. Мабуть, через 
життєві обставини Шевельов з Білодідом були в «контрах» з різних погля-
дів. Можливо, справа була в тому, що Білодід воював, був військовим, потім 
був у Порт-Артурі, про що він дуже любив згадувати. Після закінчення вій-
ни на Західному фронті його перевели на Схід, коли мала початися війна з 
Японією, а Шевельов під час війни емігрував. Безпереч но, він не визначав-
ся антирадянськими поглядами, але емігрував з німцями – тоді це вже була 
 значна перепона, відстань між людьми. Хоча згодом І.К. Білодід ставився 
до Ю.В. Шевельова більш нейтрально, бо він все ж дуже поважний учений.

Помаранчева революція
Помаранчева революція – це дійсно велика подія. Пригадую такий ви-

падок: між Інститутом філології і моїм будинком треба проходити через Со-
фіївську площу. У перші дні революції я поверталася ввечері з Інституту – з 
захисту чи з якоїсь події. Чимало людей ішло в напрямку площі. Мене наздо-
гнало троє чи четверо чоловіків, і один з них сказав: «О! Ви знаєте, ми дуже 
раді, що і ви з нами йдете!» Я відповіла: «Аякже, без мене не обійдеться». 
На площі переважно була молодь. Панував чудовий настрій: дуже доброзич-
ливий, веселий, люди були усміхнені. Розмовляли в основному українською 
мовою. І таке світле враження залишилося від цих подій. Може, люди робили 
це для того, щоб якось привернути до себе увагу. Співали дуже хороші пісні, 
велося цікаве спілкування. А потім з’явилися намети, трохи пізніше – наме-
тове містечко. Вийшло так, що ми навіть Новий рік зустрічали родиною не 
вдома, а в кафе в Пасажі, і всі ці події були на видноті.

The paper presents fragments of A.Y. Bagmut autobiographical telling 
which was recorded during a conversation of the noted linguist and teacher with 
students of philology. Recording of phono-materials like interviews with eminent 
phoneticians of nowadays, is one of the directions of work of the Laboratory of 
experimental phonetics at the Institute of Philology of Kyiv Taras Shevchenko 
National University.

О.В. Бас-Кононенко
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ВОЗЗРЕНИЯ А.И. БАГМУТ НА ИНТОНАЦИЮ 
И УЧЕНИЕ ОБ АКТУАЛЬНОМ ЧЛЕНЕНИИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Окреслено перспективу подальшого дослідження явища актуального 
членування речення, проаналізовано коло питань, пов’язаних із думками 
А.Й. Багмут щодо інтонації у слов’янських мовах, визначено новаторство 
вченого у цій галузі. 

Не станет большим преувеличением утверждение о том, что человек 
жив до тех пор, пока жива память о нем. Это тем более верно, если речь идет 
об ученом. В сознании научной общественности ученый жив до того вре-
мени, пока его оригинальные идеи, высказанные в отдаленном прошлом, 
остаются актуальными и в настоящем, когда его мысли не становятся лишь 
достоянием истории, некоторой данью, а востребованы и в настоящем по-
следующими поколениями исследователей многообразного и бесконечного 
языкового пространства. Нельзя не присоединиться к мнению профессора 
Львовского университета, высказанному в связи с ее обращением к научно-
му наследию А.В. Чичерина, но, как представляется, имеющего отношение 
и ко многим другим знаковым фигурам филологии. Н.Ф. Копыстянская от-
метила такую ситуацию: с энтузиазмом воспринимая новое в современной 
лингвистике, мы порой даже не подозреваем, какое наследие оставили нам 
наши учителя. Эта ситуация особенно актуальна сегодня. Представляется, 
что научное наследие профессора А.И. Багмут еще предстоит осмыслить и 
оценить по достоинству.

В связи с  анализом и осмыслением вопроса о языковых средствах 
выражения актуального членения возникла необходимость обратиться к 
проблематике, связанной с исследованием интонации как одного из таких 
средств. Данная проблематика представлена в двух работам проф.А.И. Баг-
мут – «Інтонаційна будова простого розповідного речення у слов’янських 
мовах» (1970 г.) и «Семантика і інтонація в української мові» (1991 г.). На-
званные исследования ученого объединяет прежде всего интерес к инто-
нации как одному из языковых способов выражения определенного содер-
жания. Научная заинтересованность в изучении  интонации, которая в то 
время, с одной стороны, была малоизученной, с другой, не пользовавшейся 
особой популярностью среди исследователей лингвистической областью, 
знаменательно. И вот в каком плане. Алла Иосифовна обратилась к пробле-
ме, поставленной еще представителем Женевской лингвистической школы 
Ш. Балли, который в небольшой по объему, но отнесенной к числу класси-
ческих, статье «Интонация и синтаксис» дал оценку  тем средствам язы-
ка, которые он называл музыкальными. К таким средствам он причислял и 
интонацию. И интерес А.И. Багмут к интонации оказался показательным. 
Идея статьи Ш. Балли была подсказана работой С.О. Карцевского «О фо-
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нологии фразы», где впервые со всей глубиной рассмотрена проблема вве-
дения интонации в определение предложения, к слову сказать, что и было 
сделано А.И. Багмут в двух упомянутых работах. Открывая свое исследо-
вание, а, по сути, блестящий филологический этюд, Ш. Балли писал: «Дол-
гое время роли музыкальных средств языка уделяли крайне мало внимания. 
Их охотно относили к примитивным и зачаточным формам языка или же 
видели в них явления, связанные исключительно с индивидуальной речью. 
В наши дни все более склонны считать, что это элементы и, в особенно-
сти, силовое ударение, интонация, мелодика и паузы принадлежат системе 
языка, закреплены узусом и в наиболее сформировавшихся современных 
языках приобретают существенное значение» [1: 207]. Ранее в книге «Язык 
и жизнь» ученый сформулировал весьма важный тезис о том, что фразо-
вая мелодика имеет семантическую и стилистическую ценность. Ш. Балли 
считал, и в этом с ним была солидарна А.И. Багмут, что при интерпретации 
структуры и смысла предложения мелодика играет существенную роль.

Извлечение из определенной синтаксической структуры различных 
смыслов возможно за счет осуществления процедуры актуального расчле-
нения информационного содержания этой структуры, другими словами, 
через механизмы актуального членения высказывания. История изучения 
актуального членения, хотя и насчитывает уже несколько десятилетий, но 
все еще далека от этапа окончательных выводов и заключений. Сторонни-
ки данного учения последовательно отстаивают идею об универсальности 
этого явления, ответственного в первую очередь за организацию смысла 
высказывания, поскольку семиотическая система, как писал М.А.К. Хелли-
дей, вне этого феномена не была бы языком [2: 139]. Интересно заметить, 
что Ш. Балли в названной статье пишет о так называемых сегментирован-
ных предложениях. Под такими конструкциями он понимает высказыва-
ния, которые разделены на две части и отделены друг от друга паузой. Одна 
из частей характеризуется как цель высказывания, его психологический 
предикат, повод, а вторая – как психологический субъект, тема, которая слу-
жит основанием для повода. Ученый особое внимание обращает на то, что 
его основной задачей является стремление показать, что именно интона-
ция и пауза позволяют воспринимать сегментированное предложение как 
таковое и, более того, различать эти две части. Ш. Балли описывает также 
интонацию каждой из частей, подчеркивая, что она имеет свою специфи-
ку. С достаточной степенью убежденности можно констатировать, что речь 
идет собственно о явлении актуального членения, за которым современны-
ми исследователями также признается, во-первых, бинарность, во-вторых, 
наличие паузы как знака границы между компонентами и, наконец, закреп-
ленность за каждым из компонентов собственных интонационных конту-
ров, носящих конвенциональный характер. То, что исследователь имеет 
дело с франкоязычным языковым материалом, подтверждает приведенное 
положение М.А.К. Хэллидея о правомерности трактовки феномена акту-
ального членения как языковой универсалии. И опять необходимо вспом-
нить монографию А.И. Багмут об интонации в славянских языках, где все 
интонационные контуры предложения в славянских языках описаны и де-
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тально прокомментированы, чем украинским ученым подтвержден тезис о 
конвенциональности данного признака предложения. И показательно, что 
сделано это задолго до созданной Е.А. Брызгуновой на русском языковом 
материале типологии интонационных конструкций простого предложения.

Природа универсального в языке непосредственно определяется осо-
бенностями ментальной деятельности человека, своеобразием вербализа-
ции этого процесса. Во всяком явлении, номинирующемся на языковую 
универсалию, прежде всего, должна быть эксплицирована его связь с 
мышлением. Действие механизмов актуального членения обусловлено не 
спецификой внутренней структуры языка, а его общими свойствами как 
языка естественного. Именно на основе психологии речевой деятельно-
сти, в частности психологическими свойствами носителя языка, получает 
истолко вание основной принцип актуального членения – блочная подача 
информации. Из этой установки следует, что актуальное членение не мо-
жет интерпретироваться как собственно явление грамматического строя 
языка, ибо в таком случае не получит адекватного понимания и толкова-
ния его концептуальная сущность. Положение о закреплении за актуаль-
ным членением статуса языковой универсалии также свидетельствует о 
неперспективности его рассмотрения в отвлечении от процессов речевой 
деятельности, изучение которых, как известно, находится в компетенции 
психолингвистики.

По мнению исследователей, принадлежащих к психолингвистическо-
му направлению, многие универсалии очень интересны для них тем, что 
позволяют найти психолингвистическое объяснение явлениям, которые 
на первый взгляд кажутся собственно языковыми. Строго языковым ана-
лизируемое явление стало благодаря В. Матезиусу, а точнее, в результате 
последующей трактовки созданного им учения об актуальном членении 
предложения. Сам же ученый, представляя научной общественности заин-
тересовавшую его проблематику, употреблял термин высказывание (чешск. 
vypoved’), а не предложение (чешск. veta), чем имплицитно указывал на его 
динамическую сущность.

Концептуальные истоки того явления, которое в последствии было 
обозначено как актуальное членение, обнаруживаются в недрах школы 
лингвистического психологизма Г. фон Габеленца и Г. Штейнталя, цент-
ральным положением которой был тезис о динамической природе языка и 
необходимости его исследования в условиях реального функционирования 
и употребления. Основной исследовательской задачей сторонников данно-
го направления было изучение процесса языкового оформления мысли, где 
задействованы механизмы, находящиеся, в том числе и в компетенции ак-
туального членения. Однако дескрипция этих механизмов осуществлялась, 
естественно, через собственно психологические категории: психологиче-
ский субъект как вербализованный предмет речи и психологический преди-
кат как конечная цель вербального сообщения. Понятия психологического 
субъекта и психологического предиката как категории, присутствующие в 
каждом языке и играющие решающую роль при построении любого ре-
чевого высказывания, стали отправной точкой для формулирования Г. Га-
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беленцем собственных представлений о протекании процесса языкового 
выражения мысли. «С чего начинает человек описание картины, которую 
он посмотрел? – писал ученый. – Он начинает с того, что ему кажется его 
ее темой, и идет от общего к частному – сначала ответит на вопрос что?, 
затем – как?» [3: 29]. Важным в его понимании оказалось и то, что гра-
ницы между психологическим субъектом и психологическим предикатом 
признаются  подвижными. Из этого следует, что Г. Габеленц, с одной сто-
роны, говорит о том, что в современном коммуникативном синтаксисе, 
отягощенном формально-грамматической доминантой, называют темой и 
ремой, с другой, описывает процедуру вербализации мысли в процессе ее 
образования и выведения во внешнее речевое высказывание. Это вполне 
согласуется с основной исследовательской задачей психологической шко-
лы, состоящей, как было указано, в объяснении процесса языкового оформ-
ления мысли. Позднее на этот фактор указывал У. Чейф, утверждая, что 
проблематика актуального членения «имеет необычайно важное значение 
для понимания нами механизма действия языка» [4: 241].

Не требует каких-либо дополнительных аргументов такая реальность. 
Областью реализации актуального членения является коммуникативно-
речевой акт, естественным следствием чего оказывается то, что по своей 
функциональной сущности это явление самым непосредственным образом 
связано с речью, с вербальной коммуникацией, причем не с ее структурны-
ми параметрами, а с ее содержанием. Актуальное членение высказывания 
происходит в конкретном акте речевой коммуникации, поскольку именно 
актуальное членение представляет собой основное средство организации, 
иными словами, коммуникативного упорядочения заключенной в переда-
ваемом сообщении информации. При этом категориальную сущность акту-
ального членения следует усматривать не в соотнесении грамматических 
членов предложения с отличающимися различной коммуникативной при-
родой компонентами его информационной структуры. Не в этом состоит 
суть коммуникативного акта. Актуальное членение – это используемая в 
речевой деятельности стратегия ориентировки  в подлежащей коммуника-
тивному обозначению ситуации и вычленение из этой ситуации будущих 
компонентов высказывания. Актуальное членение – это неизбежный в 
ходе коммуникации способ линейно-динамической организации той ин-
формации, которая содержится во всяком высказывании. Данный процесс 
детерминирован основным принципом, заключающимся в последователь-
ном разграничении находящихся в определенном иерархическом отно-
шении смысловых частей (блоков) такой информации. Неравнозначность 
этих блоков, между тем, заключается не в том, что один из них – главный, 
второй – подчиненный, а в том, что они отражают в речевой деятельности 
разные фазы процесса когнитивной обработки номинируемого в коммуни-
кативном акте фрагмента действительности, отображая тем самым дина-
мику протекания когнитивных процессов. В задачу одного (темы) входит 
создание необходимых предпосылок для успешного разрешения коммуни-
кации. В широком понимании он соответствует фоновому знанию, которое 
предполагается говорящим у партнера по коммуникативному акту. В более 
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специализированном он призван соотнести создающееся высказывание с 
предшествующим контекстом. Второй блок (рема) эксплицирует смысло-
вой центр сообщения, передает ту информацию, ради сообщения которой 
собственно и осуществлялся говорящим речевой акт. Познавательная цен-
ность содержащегося в высказывании сообщения состоит при этом соб-
ственно в соотнесении здесь и сейчас этих блоков, то есть темы с ремой. 
Показательно, что данная идея звучала у А.А.Шахматова задолго до появ-
ления специализированных лингвистических направлений, непосредствен-
но занятых вопросами мыслительной и речевой деятельности. По словам 
ученого, «законченная мысль содержит в себе три психологических эле-
мента: субъект, предикат и чувство связи между субъектом и предикатом...; 
чувство связи, природа этого чувства имеет источником единственно волю 
говорящего, его эмоциональные побуждения» [5: 98]. Для познания этого 
чувства необходим, как пишет ученый, анализ языковых средств выраже-
ния этой связи, среди которых им называется порядок слов и интонация.

Необходимость, а также неизбежность выделения и различения гово-
рящим смысловых блоков определяется таким концептуальным свойством 
коммуникативного процесса как его дискретность. При этом дискретность 
следует понимать не только как вычленение в речевом потоке «относитель-
но законченных отрезков, содержащих определенную мысль – сообщение» 
[6: 28], но и как обязательное условие и одновременно необходимая предпо-
сылка для разграничения  и понимания основных информационных фраг-
ментов такого сообщения, их взаимоотношений. Данное положение согла-
суется с одной из установок когнитивной психологии, относящейся к про-
цессам восприятия: «Главная проблема при распознавании речи – сегмен-
тация распознаваемых объектов» [7: 63]. Кроме того, следует иметь в виду, 
что дискретность является обязательным условием и одновременно предпо-
сылкой для разграничения и понимания основных информационных фраг-
ментов всякого речевого сообщения, поскольку в возможности расчленения 
целостной ситуации на элементы представители психолингвистического на-
правления усматривают важнейшую особенность человеческой речи. 

Четко обозначенной дискретной языковой единицей признано предло-
жение. Однако было бы ошибкой рассматривать несущее определенное со-
общение предложение как аморфный континуум. Во всяком предложении, 
в свою очередь, также выделяются дискретные единицы, которые отража-
ют основные фрагменты представляемого им сообщения. В акте комму-
никации эти фрагменты призваны вербально представить сформировавши-
еся в сознании говорящего некоторые ментальные образы – в частности, 
предмета сообщения и того, какое конкретное для той или иной ситуации 
предикативное свойство ему приписывается. Закономерен в таком случае 
вопрос о природе этих единиц. Очевидно, что названные фрагменты со-
общения или информационные блоки не могут быть переданы граммати-
ческими членами предложения – подлежащим, сказуемым, дополнением и 
подобное, ибо грамматические категории, по целому ряду причин,  не спо-
собны обладать свойствами представлять структуру суждения в процессе 
речевого акта. Имеются достаточно веские основания полагать, что для их 



40

В.Н. Абашина

экспликации на стадии преобразования мысли в получающий языковую 
аранжировку речевой акт и предназначено актуальное членение высказы-
вания. На непосредственное участие актуального членения в оформлении 
сообщения косвенно указывал  Г.В. Колшанский, когда излагал собствен-
ные воззрения на коммуникативную функцию языка. «Само же по себе со-
общение, – писал он, – есть уже сложная единица, в которой как минимум 
существуют две категории: то, о чем сообщается, и то, что сообщается 
(выделено нами. – В.А.)» [8: 15].

В процессе изучения избранной для анализа проблематики были выяв-
лены некоторые позиции, которые оказались в равной степени значимыми 
как для понимания актуального членения, так и для психолингвистических 
исследований. Во-первых, это имеющая место в психолингвистике кон-
статация наличия в правом полушарии головного мозга человека центра, 
ответственного за осуществления актуального членения. Благодаря этому 
ребенок уже на стадии двухсловных предложений называет предмет своего 
сообщения (тему) и определяет свое представление о нем (рему), тем самым 
эмпирически осуществляет актуальное расчленение своего высказывания. 
В рамках грамматически ориентированного понимания актуального чле-
нения общепринятым является положение о том, что в кодифицированном 
литературном языке оно осуществляется в автоматическом режиме. При-
рода такого автоматизма при этом не объясняется. Данные психолингви-
стических исследований помогают определить его онтологические корни. 
Автоматический режим реализации актуального членения как составной 
части речевой деятельности вырабатывается еще на начальных этапах ста-
новления аппарата речемыслительной активности, в процессе освоения ре-
бенком правил речевого поведения и закрепляется в дальнейшем в качестве 
определенной языковой способности, превращаясь в психологическую ре-
альность. Это объяснение согласуется как с утверждением психологов о 
рефлекторном характере речи, так и с психолингвистическим пониманием 
автоматического режима порождения речи. 

Во-вторых, признание решающего значения фактора человека – мыс-
лящего и говорящего, когда при оценке коммуникативной ситуации при-
нимается во внимание реальный человек, обладающий возрастными и со-
циальными особенностями, свойствами памяти и, шире, – психологии, в 
зависимости от которых и организуется его речевая деятельность. Речевая 
деятельность обусловлена речевой интенцией, той целью, которую ставит 
перед собой человек, намереваясь ее осуществить. Актуальное членение 
также определяется речевой интенцией, которая именуется в коммуника-
тивном синтаксисе коммуникативным заданием. Эксплицитное выражение 
коммуникативное задание получает в виде вопроса, ответом на который 
могло бы служить предложение-высказывание. Используя для выражения 
своей мысли одну и ту же синтаксическую структуру, говорящий может 
видоизменять свое сообщение, учитывая, какой аспект информации может 
стать ответом на поставленный вопрос. 

В-третьих, это строгая обязательность учета коммуникативно-праг-
матической ситуации, в рамках которой говорящий осуществляет свое 
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сообщение. Для психолингвистики  интерпретация речевой деятельности 
непременно предполагает учет не только контекста речи, но и широкого со-
циального контекста. В исследованиях актуального членения предложения 
также неоднократно отмечалась необходимость анализировать коммуника-
тивную структуру конкретного высказывания в окружающем его контексте. 
Значение предшествующего контекста подтверждает достаточно распрост-
раненное в практике чтения и восприятия текста явление возвращения к 
уже прочитанному предложению после прочтения следующего за ним от-
рывка текста. Такой прием известен каждому читателю, поскольку не еди-
ножды был им применен для достижения адекватности восприятия. Окру-
жающий контекст определяет то или иное, но при этом всегда однозначное 
коммуникативное развертывание высказывания. В зависимости от текста, 
в окружении которого неизбежно находится высказывание, могут актуали-
зироваться с точки зрения коммуникативной релевантности его смысло-
вые блоки, ибо высказывание находится в перманентном взаимодействии 
с единицами того же порядка в больших, чем предложение, отрезках речи. 
Существенным недостатком всех исследований актуального членения, от-
талкивающихся от формально-грамматической структуры коммуникатив-
ной единицы, было игнорирование фактора контекста, в результате чего 
анализу подвергались изолированные от контекста предложения-высказы-
вания. Предлагаемый авторский вариант смыслового расчленения инфор-
мации было невозможно верифицировать по причине отсутствия текстово-
го фона. Включение же явления актуального членения в число таких, при 
анализе которых ориентация на основные психолингвистические принци-
пы обязательна, позволит избежать интерпретационного субъективизма. И 
тогда окажется неактуальным один из существенных доводов не столько 
противников теории актуального членения, сколько желающих получить 
надежный, работающий без сбоев языковой механизм его реализации. И 
это уже в определенной степени осуществили исследователи текста, для 
которых актуальное членение – одна из ведущих текстовых категорий.    

В заключении хотелось бы подчеркнуть следующее: поводом для обра-
щения к заявленной теме стала научная деятельность светлой памяти проф. 
А.И. Багмут. Ученый, хотя и не изучала непосредственно явление актуаль-
ного членения предложения, но всегда занималась центральной лингви-
стической  проблемой – проблемой языковой экспликации смыслов. К ней 
имеет самое непосредственное отношение как интонация, и это показали  
работы Аллы Иосифовны, так и актуальное членение, о чем было сказано 
уже неоднократно.
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The article outlines the perspectives of further research of the Actual Sen-
tence Division elucidating various aspects of A.Y. Bahmut’s ideas concerning in-
tonation in the Slavonic languages as well as indicating the novelties introduced 
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ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА 
А.Й. БАГМУТ НА КАФЕДРІ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ 
ФІЛОЛОГІЇ У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Йдеться про викладацьку діяльність відомого славіста проф. Алли Йо-
сипівни Багмут, яка протягом кількох років читала лекції для студентів 
кафедри слов’янської філології у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка.

У травні цього року ми згадуємо незабутню Аллу Йосипівну Багмут, 
саме у весняні дні минає її 80-річний ювілей. Алла Йосипівна Багмут на-
лежить до другого післявоєнного випуску філологів-славістів Київського 
державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1947 р., завдяки величезним 
зусиллям акад. Л.А. Булаховського, в університеті було відновлено кафедру 
слов’янської філології, яку очолив Леонід Арсенійович.

Як відомо, славістика в Україні має давні й міцні традиції: минуло вже 
майже два століття відтоді, як в університетах було започатковано підго-
товку фахівців зі спеціальності «Слов’янська філологія». Становлення 
слов’янської філології, дослідження слов’янознавчої проблематики знач-
ною мірою пов’язується з діяльністю університетів, одним з яких був Ки-
ївський університет і одна з найстаріших його кафедр – історії та літератур 
слов’янських наріч (відкрита 1842 р.). Зазначимо, що в другій половині 
ХІХ ст. славістичне життя в Київському університеті було дуже насиченим: 
плідно працювали проф. О.О. Котляревський, А.І. Степович, Т.Д. Флорин-
ський, О.М. Лук’яненко, В.М. Перетц, які активно формували славістичні 
інтереси студентів.

Непростими для університету стали перші пожовтневі роки – загибель 
чи еміграція значної частини провідних учених та студентської молоді, 
численні реорганізації, зумовлені експериментами в освіті, жорстокі репре-
сії проти інтелігенції, що призвели до знищення цілих наукових напрямів. 
Значних втрат зазнало і слов’янознавство. Коли після численних реоргані-
зацій Київський університет у 1933 р. відновив діяльність, про відкриття 
кафедри славістики в ньому не йшлося. Слов’янознавство у Радянському 
Союзі в цей час було проголошене наукою «фашистською». Українські сла-
вісти на цей час уже були практично знищені. Започаткована традиція укра-
їнської славістичної школи була перервана.

1947 р. акад. Л.А. Булаховський відновлює кафедру слов’янської філо-
логії, доклавши неймовірних зусиль, щоб зосередити і об’єднати навколо 
кафедри  нечисленні на той час у Києві кадри славістів, організувати на-
вчальний процес і розпочати підготовку кваліфікованих полоністів та бо-
гемістів.
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Відзначимо, що жоден із довоєнних викладачів або випускників кафе-
дри на ній не працював. Кафедра слов’янської філології під керівництвом 
акад. Л.А. Булаховського підготувала когорту вчених, які успішно розгор-
нули славістичні дослідження у повоєнний час. Перший випуск – Т.Б. Лу-
кінова, Л. Медущенко, В. Пасічна, В.І. Шевчук, Ю.Л. Яворська, другий – 
А.Й. Багмут, О.І. Микитенко, Ю.Л. Булаховська, В. Нестайко, А. Матвієн-
ко, В. Струтинський, А.Н. Маляренко.

Алла Йосипівна Багмут, закінчивши університет 1952 року, навчалася 
в аспірантурі під керівництвом акад. Л.А. Булаховського (1952–1956 рр.), у 
1955–1957 рр. викладала у студентів-славістів історію чеської мови. З 1997 
до 2004 року була професором кафедри слов’янської філології. 

Професор А.Й. Багмут читала лекції студентам магістратури зі спеці-
альності «Слов’янські мови і літератури». Ґрунтовна, блискуча філологіч-
на підготовка, енциклопедичні знання дозволяли Аллі Йосипівні викладати 
найрізноманітніші нормативні курси і спецкурси: «Теоретичні проблеми 
слов’янського мовознавства», «Мовна майстерність філолога», «Методи 
лінгвістичних досліджень», «Історія славістики в Україні», «Методика ви-
кладання у вищій школі», «Чеська лексикографія», «Історія закордонної 
славістики». Широке коло наукових зацікавлень Алли Йосипівни, глибо-
кі знання, що охоплювали різні розділи науки про мову (слов’янське по-
рівняльно-історичне мовознавство, історія славістики, експериментальна 
фонетика, інтонологія, проблеми термінології, практична робота лекси-
кографа), професор А.Й. Багмут використовувала у навчальному процесі. 
Особливо хотілося б наголосити не тільки  на прекрасних знаннях чеської 
мови, але блискучій вимові та дуже «чеській» інтонації Алли Йосипівни – 
це справляло завжди незабутнє враження на студентів і колег-викладачів.

Безперечно, одним із найкращих курсів, які читала Алла Йосипівна 
студентам-славістам, були курси «Теоретичні проблеми слов’янського мово -
знавства», «Методи лінгвістичних досліджень», «Історія славістики в 
Україні», «Чеська лексикографія».

У курсі «Теоретичні проблеми слов’янського мовознавства» Алла Йо-
сипівна наголошувала на вивченні мови як явища (в усіх можливих її аспек-
тах). Висвітлювалися такі важливі проблеми слов’янського мовознавства, 
як мова і суспільство, мова і мовлення, мова науки, мова художньої літера-
тури. Розглядалися філософські проблеми мовознавства, соціолінгвістичні, 
психолінгвістичні, теорія комунікації. Окремі розділи мовознавства інтер-
претувалися як дослідження різного роду співвідношень між мовними сис-
темами.

Лекційний курс «Методи лінгвістичних досліджень» завжди викли-
кав великий інтерес у студентів-славістів, що навчалися в магістратурі. 
Алла Йосипівна вміла пояснювати і найскладніші речі цікаво та просто. 
Про порівняльно-історичний метод і основні положення порівняльно-істо-
ричного мовознавства вона говорила, спираючись на свою наукову роботу 
при підготовці колективної монографії «Вступ до порівняльно-історично-
го вивчення слов’янських мов» (1966), праці, яка узагальнила досягнення 
світової славістики у середині ХХ ст. і започаткувала новий етап її розвит-
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ку. Адже в розділах «Фонетика», «Морфологія», «Синтаксис», «Лексика» 
ретельно розглядаються перелічені структурні рівні мови в усіх сучасних 
слов’янських мовах. Робоча програма до курсу засвідчує виклад про кон-
цептуальний аналіз, структурні методи, про відношення опозиції (парадиг-
матика) і дистрибуції (синтагматика), конструктивні методи, методи компо-
нентного аналізу, функціонально-семантичний метод, метод антропогенної 
лінгвістики тощо. Студентам пропонується відмовитися від виключно того 
чи іншого методу, поєднуючи та комбінуючи різні методи лінгвістичних 
досліджень – загальні й часткові.

Курс «Історія славістики в Україні» був, так би мовити, близьким і рід-
ним для Алли Йосипівни, оскільки її діяльність в Інституті мовознавства 
Академії наук України розпочалася саме у відділі слов’янського і загального 
мовознавства. Цей курс завжди був дуже змістовним і надзвичайно цікавим.

У курсі «Історія закордонної славістики» Алла Йосипівна відводила 
кілька лекційних годин на ознайомлення студентів-славістів з працями 
лінгвістів Празького лінгвістичного гуртка. Студенти-богемісти під її ке-
рівництвом ретельно вивчали теорію актуального членування на матеріалі 
досліджень В. Матезіуса, Ф. Данеша, Я. Фірбаса. Науковий тон лекцій цьо-
го спецкурсу Алла Йосипівна інколи пожвавлювала власними спогадами 
про закордонних науковців, з якими вона особисто спілкувалася чи мала 
можливість слухати їхні доповіді під час міжнародних конференцій.

Багаторічний досвід роботи в Українській термінологічній комісії 
(з 1968 р. Алла Йосипівна очолювала комісію), що готувала українські 
еквіваленти для «Словника слов’янської лінгвістичної термінології» [1], 
а потім неодноразове редагування та рецензування багатьох переклад-
них словників слов’янських мов, зокрема Українсько-чеського словника у 
2-х тт. (Прага, 1994) [2] зробили з Алли Йосипівни кваліфікованого спеціа-
ліста-лексикографа. На семінарах з курсу «Чеської лексикографії» Алла 
Йосипівна вражала студентів здатністю наводити одночасно переклади де-
сятків лінгвістичних термінів в кількох слов’янських мовах, вказувати на 
певні, вельми тонкі, розбіжності тлумачень інтернаціоналізмів в окремих 
слов’янських мовах, ілюструвати ці паралелі конкретними прикладами, і 
робити все це напам’ять! При цьому Алла Йосипівна завжди закликала сту-
дентів бути надзвичайно уважними і обережними при перекладі текстів на 
слов’янську мову, оскільки близькість звучання, форми часто стають небез-
печними «підступними» друзями перекладача.

Алла Йосипівна була талановитим керівником і наставником, яка, за 
відгуками студентів, магістрів, аспірантів, могла дуже коротко і ясно під-
казати авторові, як розробити структуру наукової роботи, допомогти пра-
вильно організувати процес опрацювання матеріалу, а також була «ходячою 
бібліотекою», яка могла продиктувати напам’ять перелік наукової літерату-
ри з вказівками назв і номерів журналів за декілька десятиліть. За керуван-
ня та допомогу при захисті їй дякують десятки бакалаврів, спеціалістів та 
магістрів кафедри слов’янської філології, а також аспірантки кафедри, які 
під науковим керівництвом А.Й. Багмут успішно захистили кандидатські 
дисертації, – Алла Комаровська та Оксана Невмивака.
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На завершення хотілося б зауважити, що в особі Алли Йосипівни ми 
мали можливість спостерігати нечастий, можливо, навіть рідкісний випа-
док поєднання талановитого вченого лінгвіста та успішного педагога, ви-
кладача, який був готовий поділитися своїми багатогранними науковими 
здобутками зі студентами і знаходив необхідні слова, щоб пояснити, заціка-
вити і підштовхнути кожного студента, магістра, аспіранта до самостійного 
наукового дослідження. Поряд із науковою, лінгвістичною інформацією у 
серцях усіх студентів, що слухали лекції А.Й. Багмут, залишаться прекрасні 
теплі спогади про стиль її викладання, взаємоповагу між Аллою Йосипів-
ною та колегами, наукову безкомпромісність і людяність. Ці якості завжди 
звучали у її тихій, урівноваженій, майже позбавленій емоційних сплесків 
інтонації голосу, яким вона читала лекції.

Література
1. Slovník slovanské lingvistické terminologie: V 2 dílech. – Praha, 1977–1979.
2. Ukrajinsko-český slovník: V 2 dílech. – Praha, 1994–1996.

The pedagogic activity of the famous linguist in Slavonic languages prof. 
Alla Y. Bahmut is presented during her teaching as a professor at Slavonic 
languages department of Kyiv Taras Shevchenko University.
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МАЙСТЕР ПЕРЕКЛАДУ 
АЛЛА ЙОСИПІВНА БАГМУТ

Автор статті – директор видавництва «Етнос» – згадує, як А.Й. Багмут 
упродовж багатьох років працювала в громадській редакційно-видавничій 
раді видавництва «Етнос». Тут перекладацькі зацікавлення Алли Йосипів-
ни були зосереджені передусім на дитячій літературі, зокрема на казках 
(Бехштайн «Казки», 2000; Б.Нємцова «Казки», 2002; «Словацькі народні 
казки», 2004). Як перекладач А.Й. Багмут дотримувалася адекватності 
першоджерела та перекладу, що є вимогою до двомовних видань.

Великий дарунок долі – мати здібності до вивчення і розуміння мов 
різних народів, особливо якщо ці мови належать до різних мовних груп (як 
то германської чи слов’янської).

Саме уміння активно користуватися знаннями мов, і передусім україн-
ської, стало містком до плідної співпраці Алли Йосипівни Багмут та колек-
тиву видавництва «Етнос».

А починалося все так. Восени 1992 року на виконання Закону Украї-
ни «Про національні меншини в Україні» та постанови Кабінету Міністрів 
«Про спеціалізовані редакції для випуску літератури мовами національних 
меншин України» було створено Головну спеціалізовану редакцію літера-
тури мовами національних меншин України для задоволення потреб бага-
тонаціональної України у різномовному друкованому слові. Тоді постало 
питання про розроблення концепції книговидання мовами національних 
спільнот України та створення перспективної програми її реалізації. До 
процесу було залучено високопрофесійний авторський актив – знавців мов, 
науковців, письменників, творчих діячів, представників ділових кіл.

Книжки мовами національних меншин видавалися в Україні, починаючи 
з 20-х років минулого століття, коли їх випуском опікувався Укрдержнацмен-
видав. Це було потужне видавництво, яке випускало твори єврейською, поль-
ською, болгарською, німецькою, циганською, іншими мовами чималими накла-
дами. Та наприкінці 30-х рр. ХХ ст. із відомих нині причин «національне пи-
тання» як таке було закрито, тоді ж занепало і багатонаціональне книговидання.

Головній спеціалізованій редакції довелося робити перші кроки майже 
навпомацки. На допомогу нам прийшли небайдужі творчі люди, серед яких 
була Алла Йосипівна, вчений з багатим науковим потенціалом, із ґрунтов-
ними творчими пропозиціями, професійним знанням багатьох мов.

А.Й. Багмут протягом багатьох років була членом громадської редак-
ційно-видавничої ради нашого видавництва, вона на пропозиції редакції 
рецензувала переклади, аналізувала іншомовні тексти щодо доцільності 
їх перекладів українською мовою, читала коректуру найбільш складних і 
відпо відальних матеріалів, виступала кваліфікованим перекладачем з ро-
сійської, німецької, польської, словацької, чеської мов.
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Серед перших видавничих проектів були збірки казок, які репрезенту-
вали фольклорні твори національних меншин мовою оригіналу та в пере-
кладі українською. Для перетворення задуму в реальну книжку редакція 
доклала багато зусиль, щоб відшукати професійних перекладачів, які мали 
практичний досвід перекладацької діяльності.

У першій збірці казок «Жили собі...», яка побачила світ у 1995 р., була 
надрукована словацька народна казка «Золота країна» мовою оригіналу 
та в перекладі українською. Починаючи з цього перекладу активізувалася 
наша співпраця з Аллою Йосипівною. До наступної збірки – «Стежками 
чарівних казок» (1998 р.) – Алла Йосипівна запропонувала німецьку народ-
ну казку «Вовче дитя» мовою оригіналу та переклад українською.

Тож перекладацькі зацікавлення Алли Йосипівни зосередилися пере-
дусім на дитячій літературі, а саме: на казках, як народних, так і авторських.

У 2000 р. у Головній спеціалізованій редакції вийшла друком книжка 
Людвига Бехштайна «Казки» (німецькою й українською мовами). Тексти 
німецькою були ретельно відібрані зі збірки казок, виданих у Німеччині. 
Критерії вибору казок Алла Йосипівна визначила такі: багатство мовних за-
собів Л. Бехштайна, його почуття гумору, різноманітність казкових сюжетів.

За два роки, у 2002-му, світ побачила книга Божени Нємцової «Казки» 
(чеською й українською мовами). І це видання впорядкувала і переклала Алла 
Багмут. А згодом, у 2004 році, побачила світ і третя книжка – «Словацькі 
 народні казки», яку впорядкувала й переклала знову-таки – Алла Йосипівна.

Казки різних народів, які завдяки Аллі Йосипівні забриніли україн-
ською, відкривали маленьким читачам чарівні світи, які ставали для них 
першими сходинками у справжнє доросле життя.

Складність перекладів, які друкувалися у двомовних виданнях, поляга-
ла в тому, що перекладений текст друкувався паралельно з текстом мовою 
оригіналу твору. Переклад мав бути саме перекладом, а не переспівом або 
переказом. Особливо у дитячих книжках, за якими могло відбуватися пер-
ше знайомство дитини як з іноземною мовою, так і з українською. Важлива 
вимога до перекладача у двомовних виданнях – адекватність першоджере-
ла та перекладу. Цього принципу дотримувалася і Алла Йосипівна.

Перекладацька майстерність видатного мовознавця А.Й. Багмут ґрун-
тується на глибоких усебічних знаннях граматичних, синтаксичних, сти-
лістичних особливостей тих мов, з яких вона перекладала, та української 
мови – мови, якій вона присвятила усе своє творче і наукове життя.

Колектив видавництва «Етнос» вдячний долі, яка подарувала щастя 
спілкуватися з прекрасною людиною, високим професіоналом Аллою Йо-
сипівною Багмут.

The author of the article is the director of the Ethnos publishing house, 
where the interests of Alla Bagmut as a translator were mostly concentrated 
upon literature for children, namely fairy-tales (L. Behshtain «Kazky», 2000; 
B. Nemtsova «Kazky», 2002; «Slovatski narodni kazky», 2004). As a translator 
A. Bagmut complied with a rule of appropriateness of a source and a translation.
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ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ «СЛАВІСТИЧНОГО 
ГУРТКА» В КИЇВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА 
кінця 40-х – початку 50-х років ХХ ст.

Автор згадує про студентські роки навчання разом з А.Й. Багмут на фі-
лологічному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шев-
ченка, де у 1946 р. було засновано кафедру слов’янської філології. За ініці-
ативи завідувача кафедри акад. Л.А. Булаховського було створено «Славі-
стичний гурток», який відіграв важливу роль у науковому зростанні сту-
дентської молоді. У його роботі брала участь А.Й. Багмут.

У роки нашого спільного студентського навчання з Аллою Йосипівною 
Багмут на російсько-слов’янському відділенні філологічного факультету 
Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка кінця 40-х – початку 
50-х років славістика у прямому розумінні лише відроджувалася, тобто в 
навчальних планах і в науковій роботі (Київського, потім Львівського уні-
верситетів у межах України) тільки почала з’являтися призабута зі століття 
ХІХ зарубіжна славістика – передусім вивчення мов і літератур на тлі істо-
рії та краєзнавства в галузі полоністики й богемістики; дещо пізніше – у 
тих самих науково-навчальних планах з’явилася болгаристика, сербісти-
ка і хорватистика. Звісно, цю проблематику не вивчали відокремлено від 
 русистики (представленої там досить широко, оскільки це було російсько-
слов’янське відділення філфаку КДУ) і значно менше та проте вже й тоді 
представленої україністики. Із середини 50-х років тематичні акценти 
принципово було змінено, адже відділення стало українсько-слов’янським, 
і тут якраз русистика відійшла на другий план, а сербістику, хорватистику 
й болгаристику почали вивчати однаковою мірою з полоністикою й боге-
містикою. Щоправда, чеська група вивчала все, пов’язане з полоністикою, 
на другому плані, а група полоністів – навпаки.

Я зупинюся на цьому окремо, тому що без цих «коментарів» важко зрозу-
міти: що саме й чому було темою наших курсових, а згодом і дипломних робіт.

До державних іспитів (із фахових дисциплін і філософії), які були 
обов’язковими для складання, додавався ще й захист паралельно написаних 
ґрунтовних дипломних робіт (побудованих за зразком «малих дисертацій» – 
обґрунтування теми; вступна частина; основні розділи, що розв’язують про-
блему; висновки й неодмінна бібліографія – російською, українською, за-
рубіжними слов’янськими мовами і якими-небудь західноєвропейськими).

У 1946 році в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка на 
філологічному факультеті було засновано кафедру слов’янської філології. 
Вона існує й досі під такою самою назвою, щоправда, від неї відокремили 
кафедру полоністики, однак ці кафедри все одно залишаються близькими – 
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і за методикою викладання, і за проведенням часто-густо спільних славіс-
тичних конференцій, і щодо участі їхніх співробітників у міжнародних 
з’їздах славістів, і за друкуванням деяких періодичних університетських 
видань на кшталт «Полоністичних студій» і «Компаративних досліджень 
слов’янських мов і літератур пам’яті академіка Леоніда Булаховського».

Повертаючись безпосередньо до університетської славістики середини 
40-х – початку 50-х років, зазначу, що виникнення там у 1946 році кафедри 
слов’янської філології не було явищем випадковим і цілком ординарним – у 
тому розумінні, що відкрили ще одну кафедру, і нею керує ще один квалі-
фікований філолог – академік Л.А. Булаховський. Поява цієї кафедри свід-
чить про відродження в Радянському Союзі, зокрема, в Україні, славістики 
як важливої філологічної дисципліни, а тому і навчання нечисленних там 
поки що студентів, їхня ґрунтовна кваліфікація в цьому розрізі мали осо-
бливе значення.

Ми з Аллою Йосипівною Багмут були «другим поколінням» таких сту-
дентів-славістів, а згодом – і «другим випуском». Дехто з таких студентів, 
як, скажімо, В.П. Пасічна викладали потім історію чеської мови в тому ж 
Київському університеті. А.Й. Багмут до останніх років викладала на ка-
федрі слов’янської філології теоретичні славістичні дисципліни, пов’язані 
безпосередньо зі славістикою за конкретним матеріалом. Чимало полоніс-
тичних (літературознавчих) спецкурсів читала і я: у тому ж університеті 
(ще в Університеті славістичному; у Київському педагогічному універси-
теті імені Бориса Грінченка, у Ніжинському педуніверситеті імені М.В. Го-
голя тощо).

А привчав нас, ще студентів, до поглибленого сприйняття й аналізу 
слов’янських мов і літератур «Славістичний гурток», який заснував Л.А. Бу-
лаховський як керівник кафедри слов’янської філології і викладач кількох 
славістичних дисциплін. Студенти брали в діяльності гуртка дуже активну 
участь. Доповіді, виголошені там, – спочатку не надто складні за темати-
кою – згодом ставали глибшими й проблематичнішими. Їх обговорювали 
на «Славістичному гуртку» й неодмінно опонували – як власне Л.А. Бу-
лаховський, так й інші студенти. Це їх готувало до майбутньої наукової і 
викладацької діяльності. До написання таких розвідок студенти ставили-
ся дуже відповідально й творчо. У декого з наших студентів (приміром, 
О. Микитенка й А. Маляренка) могли навіть дещо збігатися назви їхніх 
досліджень (про чеську революційну поезію початку 20-х років ХХ ст.), але 
розроблення теми було різним і суто індивідуальним.

Дуже цікавою, пригадую, була робота В. Нестайка про творчість Ярос-
лава Гашека. Вона привертала увагу своїм гарним «стильовим написанням»: 
гадаю, вона стала йому в пригоді в майбутній літературній діяльності як ві-
домого українського «дитячого письменника», що пише завжди з гумором.

Дипломна робота В. Струтинського, яка була пов’язана з переклада-
цькою проблематикою, очевидно, потім сприяла його відомій діяльності як 
перекладача польської літератури ХІХ ст.

Моя дипломна робота про мовне оформлення поеми Марії Конопні-
цької «Пан Бальцер у Бразилії» читана була спочатку частинами (у вигляді ко-
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ротеньких доповідей на «Славістичному гуртку»). Потім вона лягла в осно-
ву численних статей (в розрізі лінгвостилістики) – типологічних зіставлень 
поетичної творчості Марії Конопніцької і Лесі Українки; прози Марії Ко-
нопніцької і Елізи Ожешко тощо. Що ж стосується А.Й. Багмут, то темою 
її дипломної роботи, а згодом і кандидатської дисертації, стала улюблена 
проблема її наукового керівника – Л.А. Булаховського – про оригінальність 
чи підробку так званих чеських Краледворського й Зеленогорського руко-
писів. Розпрацювання такої теми (багато в чому вже науково розробленої 
та все одно такої, що вимагає дискусії) вимагало від авторки поглибленого 
пошуку, наукового сумління й творчої ініціативи.

Далі А.Й. Багмут продовжувала працювати вже в суто лінгвістичному 
напрямі – в галузі фонетичних проблем, розмовної інтонації. Алла Йоси-
півна була аспіранткою, а згодом і багаторічним науковим співробітником 
Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні та Інституту української мови 
НАН України. Дуже багато уваги приділяла вона і діяльності викладаць-
кій (вже на посаді професора), як я вже згадувала, кафедри слов’янської 
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
До останніх днів життя працювала вона і як професор-україніст на кафедрі 
української та іноземних мов Київського державного економіко-техноло-
гічного університету транспорту.

Знаю, що виступи А.Й. Багмут на засіданнях кафедри слов’янської фі-
лології в КНУ і в Економіко-технологічному університеті транспорту, тим 
паче, на наукових конференціях (приміром, щорічній конференції ім. проф. 
С. Бураго) завжди мали успіх у слухачів. Мені особисто видалися цікави-
ми її виступи-доповіді з історії київської університетської славістики про 
відомих учених М.О. Максимовича і М.К. Грунського або ж її доповідь в 
Економіко-технологічному університеті транспорту з питань риторики як 
важливого методологічного засобу взагалі в процесі викладання в середній 
і вищій школі (навіть не філологічного профілю).

До цікавих філологічних здобутків А.Й. Багмут належать, на мій по-
гляд, її кваліфіковані переклади деяких літературних німецьких казок.

Я певна, однак, що джерелом наших з Аллою Йосипівною майбутніх 
славістичних студій була ґрунтовна підготовка зі славістики в наші сту-
дентські роки, а ім’я Алли Йосипівни Багмут, хоча і в чорній, траурній рам-
ці, залишається серед імен членів редколегії наукового видання кафедри 
слов’янської філології Київського університету – «Компаративні досліджен-
ня слов’янських мов і літератур пам’яті академіка Леоніда Булаховського».

The author remembers the years of A. Bagmut’s studentship at the philologi-
cal faculty of the State Taras Shevchenko University in Kyiv, where a depart-
ment of slavonic philology was established in 1946. With the initiative of the 
head of the department, L.A. Bulakhovsky, a «Slavonic study group» was formed, 
which later played an important role in the scientific growth of the student youth. 
A. Bagmut participated in its work as well.
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ЗІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 
НАД ДЕЕТИМОЛОГІЗАЦІЄЮ
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Йдеться про маловивчене в історичній лексикології явище деетимо-
логізації – втрату або затемнення давніх етимологічних зв’язків між спо-
рідненими словами.

Слово – живий організм. Як і все живе, воно народжується, змінюється 
більшою чи меншою мірою, старіє і колись помирає, хоча більшість слів 
живе дуже довго, і є слова-довгожителі, вік яких нині налічує тисячі років. 
Такими є, наприклад, терміни спорідненості, як мáти, сестрá, син, слова, 
що позначають основні поняття навколишнього світу, як дім, водá, нéбо, 
берéза, мóре, або найважливіші дії – нéсти, брáти, знáти і багато інших.

Більшість слів, отже, народилася давно, і їхнє походження вивчають ети-
мологи. Але й нині ми нерідко є свідками народження слів – так званих неоло-
гізмів. Нові слова викликають до життя потреби суспільства та розвиток люд-
ської думки, заглиблення її в таємниці буття, створення нових понять і пред-
метів, як, наприклад, хмарочóс, лáзер, телевíзор, комп’ю́тер, Інтернéт тощо.

Ученим відомо дуже мало слів, створених штучно, так би мовити, на-
роджених у пробірці. Як приклад наводиться слово газ, штучно утворене в 
XVII ст. бельгійським хіміком ван Гельмонтом, однак і воно мало своє під-
ґрунтя – греко-латинське chaos (χαος). Як правило ж, слово народжується 
в сім’ї, в колі споріднених, утворюється від якогось іншого слова і довго 
зберігає спорідненість із ним.

Упродовж тривалого життя слово, однак, може піддаватися різним змі-
нам – і формальним, у звуковому своєму складі, й семантичним, у значенні. 
Не випадково одна з ранніх праць акад. Л.А. Булаховського, у досліджен-
нях якого слово, зокрема його наголос, займало центральне місце, назива-
лася «Динаміка слова» (1926 р.).

Зміни звукового складу, іноді навіть дуже суттєві, можуть не позна-
чатися на змісті. Так сталося, наприклад, із назвою птаха жáйворонок, 
для якого в говірках української мови можна зустріти численні варіанти: 
жáйворон, жáйвір, жáйворінок, жáльворонок, жáлворонок, жорвáнак, 
джáворок, джаворóнок, джя́воронок, зайворóнок; подібна ж ситуація і з 
назвою рослини спори́ш, для якої зафіксовані варіанти спари́ж, спори́ж, 
спори́с, спори́ч, шпори́х, шпори́ш тощо. Ця варіативність не призвела, як 
зазначено, до змін у семантиці.

Так само незмінною залишилася семантика і в різних варіантах назви 
відомої української реалії: при первісній формі макотéр з’явилися варі-
анти макартéт, мáкортик, макорти́т, макóтрик; відійшла від первісної 
й літературна форма макíтра. Однак складне утворення в значенні «вид 
глиняного посуду для розтирання маку» фонетично ще більше змінилося, 
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коли набуло переносного значення «стрижена або голена голова; голова лю-
дини»: макоти́ря, мокоти́ря, мокути́́ря і далі в дієсловах: обмакоти́рити 
«дуже низько обстригти», обмакоти́жити «те саме». Весь комплекс нових 
значень, очевидно, пов’язаний з давнім звичаєм стригти «під макітру» – 
одягати посуд на голову, щоб домогтися рівнішої стрижки.

Водночас зміна значення може відбуватися без жодних змін формаль-
них, як це трапилося із словом супýтник «той, хто йде, подорожує разом із 
ким-небудь». Поруч із цим конкретним значенням розвинулося абстракт-
ніше: супýтник життя (тобто «супутник на життєвому шляху»), далі ще 
абстрактніше (як у реченні «Фольклор не тільки батько літератури, він її 
незмінний супутник і друг» – М. Рильський), увійшло в життя сполучення 
мíсто-супýтник і, нарешті, з’явилося значення, в якому наприкінці 50-х 
років слово стало інтернаціоналізмом, коли в Радянському Союзі було за-
пущено перший штучний супутник Землі.

Метафоричне та метонімічне вживання назв побутових реалій широко 
застосовується в науковій термінології (пор., напр., кóшик, чáшечка як бо-
танічні терміни).

Семантичні зміни, супроводжувані змінами звукового складу, нерідко 
сприяють затемненню спорідненості слів. 

Спробу розглянути найтиповіші зміни в розвиткові слів російської 
мови, що призвели до порушення у свідомості мовців етимологічних 
зв’язків між словами, розкласифікувати й узагальнити відповідні мовні 
факти зробив акад. Л.А. Булаховський в монографії «Деэтимологизация в 
русском языке» (друкувалася окремими статтями наприкінці 40-х – на по-
чатку 50-х років; ще раніше, в 1946 р. побачив світ автореферат монографії; 
її загальний обсяг дев’ять друк. арк.; працю опубліковано також у «Вибра-
них працях» Л.А. Булаховського, див. т. ІІІ, 1978 р.).

Це була новаторська праця – і за матеріалом, і за змістом, і за методом 
дослідження: відповідно до характеру мовного матеріалу і завдань його ви-
вчення автор обрав метод самоаналізу, самоспостереження, або інтроспекції.

Новим для вітчизняного мовознавства був і сам термін деетимологіза-
ція, яким учений позначив розрив у свідомості мовців давніх етимологіч-
них зв’язків між словами, затемнення спорідненості слів. Умови й причини 
цього явища різні й багатоманітні, і в кожному конкретному випадку не 
завжди можуть бути визначені.

Нині термін міцно увійшов у вітчизняну науку про мову, зокрема його ши-
роко використовували укладачі «Етимологічного словника української мови», 
що створювався в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України в дру-
гій половині ХХ століття. Ця ж фундаментальна праця подає багатий україн-
ський матеріал для вивчення деетимологізації – явища, притаманного не тільки 
слов’янським мовам, а й багатьом іншим, принаймні, спорідненим із ними.

***
В українській мові досить велику групу слів, що для пересічного мов-

ця втратили етимологічні зв’язки зі спорідненими, становлять утворення, в 
яких відображено давні, нерідко ще праслов’янські закономірні чергування 
голосних і приголосних. Класичним прикладом таких слів, що не тільки 
не сприймаються нині мовцями як споріднені, а й семантично віддалилися 



66

Т.Б. Лукінова

одне від одного настільки, що стали антонімами, є слова кінéць і почáток. 
Слово кінéць походить від праслов. *kоnьcь зі значенням «кінець, початок» 
(це значення збереглося й досі в нижньолуж. kóńc і в словен. kónec), суфік-
сальне похідне від *konъ (або *konь) «те саме» (пор. рос. искони́ «здавна», 
испокóн «те саме», старослов. èñ-êîíè äî êîíè «з початку до кінця») і далі 
споріднене з *čęti «почати», що має відповідники в інших індоєвропей-
ських мовах і зіставляється з *čędo «чадо, дитина»; етимологічно сюди ж 
належить і префіксальне закóн. 

Припускалася спорідненість і для антонімів хвалá і хулá, однак щодо 
етимологій цих слів немає одностайної думки.

Давні чергування відбито також у багатьох споріднених, що нині як 
такі не сприймаються: вýзол – в’язáти, прорóк – ректи́, тік «місце, де мо-
лотять хліб» – текти́, честь – читáти, косá – чесáти, чад – кади́́ти, гроб – 
грести́́, (сюди ж граблі́)́, теплó – топи́ти (про піч), край – крої́т́и, крáяти, 
ри́́ти – рвáти, ві́с́па – си́пати, гóрло – жéрло, квас – ки́слий, дим – ди́́хати, 
дýти, душá, мукá – м’яки́й, стопá – ступáти і багато інших. Установлення 
спорідненості таких і подібних слів стало справою науковців, озброєних 
спеціальними знаннями.

У деяких давніх утвореннях зв’язок із твірними основами затемне-
ний архаїчністю суфіксів, пор. пир, що походить від пи́ти, жир від жи́́ти, 
дóбрий – від добá, ри́ло (з давнішого *rydlo) від ри́ти, ши́́ло (з *šіdlo) від 
ши́́ти, дáча від дáти, плóща ( з давнішого *ploskja) від плóский тощо.

Хоча суфікси в словах кори́ця, поли́ця, гóрлиця, кільцé, сéрце, гребінéць, 
пісéць, нíмець, щíтка, решíтка й досі залишаються живими та продуктив-
ними, їх приєднання до твірної основи (кор-á, піл, гóр-ло, кóл-о, сéр-ед, 
греб-ти́́, пес, нім-и́́й, щет-и́́на, рéшет-ó) з часом семантично віддалило від 
неї нове утворення.

Затемненню зв’язків зі спорідненими словами сприяли також проте-
тичні приголосні, як у словах вікнó, похідному від óко, гýсінь, похідному 
від вус (ус); у давньому іменнику лъжица «ложка» відпав перший при-
голосний, у результаті чого з’явилося українське діалектне жи́ця. У тому 
ж напрямі діють спрощення приголосних: веслó < *vez-slo (від vez-ti), 
перéвéсло < *per-vęz-slo (від в’язáти), гончáр (старослов. ãðúíü÷àðü) від 
горн, горнéць.

Через фонетичні, словотвірні чи семантичні зміни нині не асоціюють-
ся мовцями з твірними основами чи іншими спорідненими також іменни-
ки рушни́к, рушни́ця, похідні від рукá, черепáха (від чéреп), печíнка (від 
пекти́), гóре, гірки́й, (від горíти), солóдкий (від сóлод), умíти ( від ум), 
стріля́ти (від стрілá), племíнник від плéм’я, цілувáти, зцíлювати (спорід-
нене з цíлий), присвя́чувати (походить від святи́й), оснóва (від снувáти), 
тóчка (споріднене з ти́кати), ворожи́́ти (від вóрог), гречи́́ха (споріднене 
з грек), знáм’я (споріднене із знáти), сýмрак (споріднене з мóрок) тощо.

Деетимологізувалися деякі складні слова, запозичені зі старо слов’ян-
ської мови: лицемíр (з давнішого *лицемhнъ «той, хто змінює лице, дволич-
ний»), стрімголóв (зі *стромигóлов(у), пор. синонімічне діал. суньголóв). 
Нині не сприймаються як складні утворення ведмíдь, (з давнішого медвéдь 
«медоїд», утвореного з основ *medu- та *ěd-), спаси́бі (результат злиття й 
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фонетичної видозміни давньоруського виразу съпаси Богъ), числівники 
одинáдцять – дев’ятнáдцять, що виникли з колишніх словосполучень 
єдинъ на дєс#тє, дъва на дєс#тє … і т.д., а також числівники двáдцять, 
три́дцять (із словосполучень дъва дєс#тє, три дєс#тє).

У розмовній мові слова інколи спотворюються і тим віддаляються від 
первісної форми. Такими є, наприклад, зафіксовані в діалектних словниках 
кýбка з кýпка, бíбла з вóбла, ласки́р (назва риби) з плоски́р, кýжмарки з 
пíжмурки, перéлюстка з пелю́стка і т.ін. Подібне відбувається і з запози-
ченими словами: банькрáт виникло з домкрáт, крундовéлик з крендéлик, 
базíнки з білор. пазёмкі (суниці) тощо.

Близьким до деетимологізації явищем є так звана народна етимологія – 
осмислення слів за індивідуальними асоціаціями, які іноді можуть закріпи-
тися в мові. Так сталося, наприклад, із назвою лікувальної рослини дев’яси́́л, 
що зберігає в першій частині архаїчну форму числівника дéв’я- «дев’ять»: 
назву зафіксовано в словниках і у формі ди́восил – вірили, що рослина, ліку-
ючи, творить дива. Ім’я святих мучеників Маккавіїв сприймається як Маковії 
і через це вважається за потрібне «мак віяти» саме в день пам’яті цих святих.

Укр. пéкло в результаті давньої народної етимології зближується з ді-
єсловом пекти́. Насправді слово походить від псл. *pьkl(o) «смола», що має 
відповідники в інших індоєвропейських мовах (лат. pix, грец. аттичне πιττα 
«те саме»); значення «місце страждання грішників» з’явилося в цьому сло-
ві в слов’янських мовах із прийняттям християнства, згідно з яким грішни-
ки киплять у пеклі в смолі.

Внаслідок народноетимологічного зближення галіцизму вазелíн з ді-
єсловом мáзати з’явилося мазилíн; із фр. sale «брудний» випадково спів-
звучний слов’янський іменник сáло, і як похідний від нього утворений 
український та російських розмовний прикметник сáльний (як правило, 
про непристойний анекдот).

Короткий огляд мовних фактів, що стосуються примхливих обставин 
життя слів і як наслідку їхньої деетимологізації, переконує в тому, що такі 
явища в українській мові досить численні. Розрив у свідомості мовців дав-
ніх зв’язків спорідненості внаслідок асоціацій за звуковою подібністю, 
функціями і т.ін. може завершуватися, як у випадках народної етимології, 
встановленням нових псевдозв’язків.

Причини цього явища, як мовні, так і позамовні, настільки складні й 
різноманітні, що визначення їх цілком може бути прирівнене до наукового 
етимологізування.

The study deals with a little researched phenomenon in historical lexicology 
deetimologization – loss or weakening of original ties between cognate words.
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ДЕЯКІ РОЗДУМИ З ПРИВОДУ НОВОГО 
СЛОВНИКА ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ

Видання в Болгарії словника церковнослов’янської мови (перший том 
А–О, другий том зберігається в рукописі) у наш час – давно назріла необ-
хідність не лише для православної церкви, а й для суспільства загалом; це 
вагомий науковий внесок у палеославістику.

Відомо, що великим лексикографічним фоліантам нерідко дароване 
довге життя. Це скоріше їхній, ніким неоголошений статус, що вони здо-
бувають упродовж тривалого користування як тезауруси з вичерпною пре-
зентацією лексики, ретельною обробкою словникових статей. Таким, поза 
всяким сумнівом, є словник церковнослов’янської мови, якого давно очі-
кували не тільки богослови, священнослужителі, науковці, але й культурна 
громадськість, широкі верстви населення, що в наш час шукають у Свято-
му Письмі високі духовні цінності, благочестя, істину. Наразі читач отри-
мав перший том цієї праці [1], другий поки що зберігається в рукописі, 
підготовленому свого часу до видання.

Саме з погляду нашого сьогодення постає далекоглядність і значущість 
для суспільства запропонованого в 1956 р. Святим Синодом Болгарської 
православної церкви масштабного проекту, який не мав аналогів у лекси-
кографічній практиці країни і вимагав поєднання ґрунтовних наукових за-
сад у його реалізації з доступністю в користуванні. Виконавцем цієї роботи 
було призначено людину з широкою освітньою підготовкою, фахівця з ві-
зантології та славістики доктора філософії А. Бончева. Майбутній словник 
потребував великої за обсягом підготовчої роботи, пов’язаної не тільки зі 
створенням реєстру, а й з остаточним окресленням обсягу всього лексич-
ного корпусу на основі вилучених церковнослов’янських елементів Біблії 
(50 книг Старого Заповіту та 27 Нового Заповіту), богослужебних, гімно-
графічних, агіографічних збірок, календарів, статутів (типіків) і т.д. (див. 
с. 11 рецензованої праці), більшість яких зберігалася в бібліотеках та кни-
госховищах Бачківського монастиря та в Церковному історико-архівному 
інституті в Софії. 

Немає сумніву, що на початковому етапі підготовки словника під час 
опрацювання виписаних на картки лексем, еквівалентів у сучасній бол-
гарській мові, виокремлюється не дуже кількісно велика, проте фреквент-
на частина реєстру, яка не зазнала чутливої інфільтрації при її засвоєнні. 
Відповідні труднощі при цьому створює численна група слів, яка не має 
чітких функціональних ознак, потребує звірки з лексичними та терміно-
логічними картотеками. Вирішального значення набуває компетенція (не-
рідко й інтуїція) дослідника, який через аналіз текстів, пошук наявних від-
повідників у грецьких оригіналах, урахування сполучуваності, частотності 
вживання та інші параметри здобуває інформацію про ступінь адаптації 
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книжних елементів. Це дає підстави віднести розглядувану унікальну лек-
сичну роботу до типу історичних словників, що ґрунтуються на писемних 
джерелах, характерних для попередніх ступенів мовного розвитку. Визна-
чений обсяг словника – 25 000 реєстрових слів1, – на наш погляд, є цілком 
об’єктивним: кількісний показник церковнослов’янських лексичних еле-
ментів у два з половиною рази перевищує словниковий склад давньоболгар-
ської (=старослов’янської мови), який, за підрахунками Р.М. Цейтлін [4: 42, 
45, 286], становить 10 000 слів.

Останню цифру отримано, як відомо, на підставі аналізу корпусу слів 
17 пам’яток IX–XI ст., що започаткували писемну літературну мову болгар-
ського й усього слов’янського етносу2.

Кількість реєстрових слів у А. Бончева від реєстрового нови́на «знову 
розорана цілина, пар» до но́вшествовати «робити нововведення» стано-
вить 63, у давньоболгарській, за підрахунками Р.М. Цейтлін – 10 [5: 250, 
274, 275, 281, 284, 205]. Відповідне співвідношення 553:81 простежуємо 
при зіставленні словникового масиву з компонентом благо- в обох мовах.

У славістиці прийнято кваліфікувати церковнослов’янську мову як при-
родну спадкоємицю давньоболгарської, що потрапила в східнослов’янський 
мовний простір на територію Київської Русі вже в кінці X ст. у зв’язку з 
прийняттям християнства (988 р.). Київ поступово перетворюється у вели-
кий книжковий осередок, де переписують одержані з Болгарії книги, пере-
кладають їх та створюють оригінальні твори; тут навчаються священики, вчи-
телі [2: 249]. Як відомо, про це сповіщає і «Ïîâ¸ñòü âðåìåííûõú ë¸òú». 
Таким чином, церковною мовою Русі стала церковнослов’янська мова. Зро-
зуміла і близькоспоріднена, вона «так глибоко ввійшла в культуру Русі, що 
не лише надовго залишилася як засвоєна книжна мова, котра вживалася не 
тільки для церковних потреб завдяки її поширенню серед освіченого про-
шарку суспільства, але і справила багатоплановий вплив протягом сторіч 
на розмовну і писемну руську мову подібно до того, як латина мала вплива-
ти на більшість західноєвропейських мов» [6: 310, 316, 341].

Унаслідок контактів «на Русі почався етап двомовності ..., старо сло-
в’янська мова стала зразком для творення оригінальної літератури різних 
жанрів і стилів, …перекладів» [7: 154]. В іншому місці цитованої моно-
графії Г.П. Півторак цілком логічно зауважує, що широке застосування 
кирилиці у світській, господарчій та побутовій сфері, серед різних верств 
населення свідчить, що «державні реформи князя Володимира, пов’язані 
з прийняттям староболгарського (кириличного) письма, були підготовлені 
більш-менш тривалим періодом його практичного застосування…» і після 
1 Характерно, що саме цю цифру вперше оприлюднила в 1999 р. відома дослідниця з 
палеославістики та історії слов’янської мови Д. Іванова-Мірчева з посиланням на слов-
ник А. Бончева, який вона мимохіть оцінює як «високоякісну та цінну працю» [2: 254], 
а згодом – в енциклопедії зі староболгарської проблематики [3, т. IV: 494] наводить ті 
ж кількісні параметри. Відзначимо принагідно, що в цьому унікальному чотиритомному 
виданні богословові, ученому, докторові наук Атанасію Бончеву присвячено статтю із за-
значенням його внеску в староболгаристику та переліком його праць, серед яких грама-
тика церковнослов’янської мови з лексичним покажчиком (1952) та переклад творів Св. 
Климента Охридського «Слова и поучения» (1970) [3, т. IV: 221].
2 Об’єктивний характер цих спостережень загалом підтверджують і дані, представлені в 
новому словнику старослов’янської мови [5].
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введення християнства як державної релігії «кирилична азбука стала моно-
польною» [7: 148]3. 

Проте з плином часу після остаточного звільнення від татаро-монголів 
відбулося об’єднання російських земель під егідою Московського князівства 
і утворення Російської централізованої держави (у той час, як Україна за-
лишилася розділеною на правобережні та західні землі до кінця XVIII ст.), 
яка дедалі зміцнюється. В уряді Івана Грозного поступово визріває прагнен-
ня розпочати уніфікацію богослужбових книг, аби надалі вони «зложили-
ся праведне» [10: 111, 131, 132]. Розвиток друкарства в Україні й Росії у ті 
часи уможливив тиражування писемного слова, і це також було стимулом 
для здійснення зазначених заходів. Хоча центр взаємодії з мовою східних 
слов’ян перенесено в Москву, де влада над українською церквою перейшла 
до Московського патріархату [10: 329], церковнослов’янська мова продовжу-
вала відігравати роль офіційної писемної мови Київської Русі. Вихід у світ 
1619 року новаторської за змістом «Ґðàììàò³êè ñëàâέíñêè# ïðàâèëüíîå 
Ñvíòàґìà» Мелетія Смотрицького остаточно закріпив, на думку В. Німчу-
ка [11: 582], східнослов’янську редакцію церковнослов’янської мови (в якій 
збережено й деякі українські елементи) зі Сходу і Півдня Славії4. Залишаю-
чись головним підручником із цієї дисципліни протягом двох століть, нова-
торська праця М. Смотрицького справила благочинний вплив не тільки на 
засвоєння основних понять граматичної структури церковнослов’янської 
мови, але й на її унормування, регламентацію як lingua saсra. Вихід у світ 
цієї оригінальної лінгвістичної праці підсумував наукові спостереження 
над мовою віросповідання східних слов’ян із часів прийняття християнства 
до видання в Україні першого перекладу Нового Заповіту новоукраїнською 
(«простою мовою») П. Морачевським у 1862 р. [11: 252, 497, 593, 596].

Із відкриттям Києво-Могилянської академії в Україні вперше запрова-
джено науковий аспект вивчення церковнослов’янської мови з метою під-
несення її авторитету також на тлі викладання латини, сучасних західно-єв-
ропейських мов, основ ораторської майстерності. Підґрунтям для актуалі-
зації роботи в цьому напрямі були праці попередників, зокрема, Лаврентія 
Зизанія, який прокламував стандартизацію морфологічних та синтаксич-
них явищ і конструкцій, застосував деякі методичні прийоми, зокрема, 
диференційного та порівняльного підходу для кращого засвоєння лексики 
(в працях «Ґðàììàò³êà ñëîâєíñêà»..та «Ëåêñ³ñ…» 1596 р.). Струнку нау-
кову розробку представляє «Ëåêñ³êîíú ñëàâåíîðîññê³é» Памви Беринди 
(1627 р.) – церковнослов’янський словник в українському перекладі, топо-
німи і антропоніми, тлумачення лексичних елементів з Острозької Біблії, 
церковнослов’янські тексти початку XVII ст., ономастикони Максима Гре-
ка та ін. авторів. Потребує ретельного дослідження наукова спадщина Єпи-
фанія Славинецького, відомого церковного діяча, перекладача Нового За-
повіту й П’ятикнижжя Біблії, автора рукописів про терміни Святого Пись-
ма, «Ëåêñèêîíà ñëîâåíñüêîãî», а також «Ëåêñèêîíà  ñëîâåíî-ëàòèíñüêîãî» 
3 Серед численних досліджень болгарських учених із питань мовних та літературних 
зв’язків України-Русі й Болгарії тут наведено лише публікації А. Бончева [8: 8], К. Куєва, 
П. Дінекова, Л. Боєвої, К. Мечева, Г. Данчева, А. Мілтенової, Л. Терзійської [9].
4 Термін «східнослов’янська редакція» (=східнослов’янский звод) уживає в лінгвістичній 
енциклопедії й автор статті з цієї проблематики Л. Касаткін [12: 575].
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(у співавторстві з А. Корецьким-Сатановським), що їх видав В.В. Німчук у 
1973 р. [11: 45–46, 256, 381, 560].

Видання цієї науково-педагогічної продукції підтвердило своєрідність 
адаптації давньоболгарського письма, яка інтенсивно відбувалася на пер-
шому етапі в Київській Русі (X–XIII ст.), реальну обґрунтованість фено-
мена церковнослов’янської мови, наявність її функціонально-стилістич-
них варіантів. На тлі тривалих і стабільних південно-східних контактів, 
взаємного обміну творами книжників [див. 13; 14; 15 та ін.], чим імплі-
цитно підтверджено міжнародну функцію староболгарської мови в євро-
пейському просторі, розширення її функціонального статусу, видаються 
цілком виправданими зустрічні реакції для подолання деяких недоліків, 
пов’язаних із нагальною необхідністю уніфікації, компенсованою не тіль-
ки застосуванням єдиної системи при підготовці тексту, але й тиражуван-
ням у зв’язку з появою друкарства, виданням підручників, з одного боку, 
з іншою – намаганням застосувати однакові правописні принципи під час 
перекладу та редагування, дотримуватися стародавніх традицій, збережен-
ня гнучкості і виразності, деякої свободи у виборі способу висловлення, 
«плетіння словес», характерних у XIV ст. для Тирнівської книжної школи 
патріарха Євфимія [див 16: 106–111; 17; 18; 19; 20: 5–8], яка мала незапе-
речний авторитет у східних слов’ян – вона ввійшла в історію цих взаємин 
як другий південнослов’янський вплив (XIV–XVI ст.) переважно на росій-
ському ґрунті, де церковнослов’янська мова в той час здобула відповідну 
автономність, звузивши свої функції як культова мова [2: 248–255, 265–272; 
3, т. ІІІ: 119–132, 492–494; 10: 576]5.

Шляхом інкорпорації писемної форми давньоболгарської мови (яка 
 виявила більшою мірою стійкість морфологічної та синтаксичної системи, 
ніж варіативність у фонетиці та лексиці, де вона, з іншого боку, є часто в 
назвах абстрактних понять) на основі конвенціональності виник симбіоз з 
літературним ідіомом, характерним для Московії XVII ст., при реалізації 
мовленнєвого акту в пропозиціональній функції («прихильності», на думку 
філософів) здобули окреслення явища узгодженості й інтенціональності.

Особливістю розвитку української культури середини XVI ст. була по-
ява книгодрукування: 1561 року в Острозькому монастирі вийшло друком 
церковнослов’янською мовою перше повне видання Біблії після того, як 
побачили світ «Ó÷³òýëüíîý ýâàíãåë³ý», «Ïñàëòèð», «×àñîñëîâ», нові слов-
ники, підручники, граматики, деякі полемічні та богословські твори. Дру-
карні було відкрито також у Новгороді-Сіверському, Луцьку, Рогатині, Сня-
тині [22: 36], що не тільки сприяло зміцненню освіти в Україні, але й закрі-
пленню єдиних правописних норм. Уважається, що графіка тексту одного з 
шедеврів українського рукописного мистецтва – Пересопницького Євангелія 
(1561 р.) – зазнала певних змін у зв’язку з поширенням у східнослов’янському 
5 У цьому зв’язку болгарська дослідниця П. Ковачева відзначає [21: 212], що зовсім неви-
падково патріарх Євфимій у своїх агіографічних за жанром творах підносить людину, що 
самовдосконалюється через молитви й усамітнення, прагне представити її новими засоба-
ми, у тому числі й мовними, як приклад для наслідування. Богослов, зокрема, використо-
вує транспозицію (адвербіалізацію) імен. лѣпота «пишність; розкіш; краса» у сполучення 
з прийм. по, въ для створення метафоричності нових синонімічних відносин, конотації.
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середовищі орфографії і традицій Тирнівської книжної школи та серб-
ської редакції (ресавського правопису) старослов’янської мови – другого 
південнослов’янського впливу [11: 150–151,433–434; 3, т. ІІІ: 451–456]. У 
цьому контексті важливо відзначити уточнення І.П. Чепіги. Досліджуючи 
багаторічну наукову роботу історика української мови П.Г. Житецького і 
зокрема його аналіз Пересопницького Євангелія, авторка [23: 78] цілком 
слушно наголошує, що вчений розглядає функцію церковнослов’янської 
мови в XVI ст. і далі як арсенал для вираження стилістичних засобів у пе-
рекладних конфесійних текстах на тлі народнорозмовного українського 
ідіому на шляху до утворення його літературного (писемного) варіанту, а 
не як самостійну систему літературного вираження. Характерно, що літера-
турною мовою в Москві в цей самий час є [церковно]слов’янська, яка трохи 
згодом (із часів Петрівської епохи) частіше трапляється у творах публіци-
стичного жанру [24: 103, 118]. Таким чином, за інших умов у загальних 
рисах подібна рокіровка повторилася й у Північній Русі, де в мовній ситу-
ації столиці почали вживатися латинські та західноєвропейські елементи 
внаслідок припинення південнослов’янського впливу. І.О. Соболевський 
відзначає, що російська писемність XVI–XVII ст. зазнала оновлення, а літе-
ратура кількісно збільшилася майже вдвічі [24: 158].

Подальше поширення літературної давньоболгарської мови в мовному 
континуумі східних слов’ян на території Київської Русі, а з часом і далі 
на захід (Білорусь) та на північній схід сучасної Російської Федерації зу-
мовило те, що вона остаточно здобула статус церковнослов’янської мови 
(російського зводу), особливо ж після видань граматики М. Смотрицького 
(1619, 1629, 1648, 1721 рр.). Вона сприяє лексичному збагаченню сучас-
них східнослов’янських мов, називаючи окремі поняття, пов’язані з бого-
службовою церковною літургією, основами християнської віри, подіями 
Священної історії, закріпленням абстрактних, наукових, філософських та 
інших термінів. Проте оформлена таким чином церковнослов’янська мова 
мала реверсивний характер, повертаючись до Болгарії у зворотному на-
прямі найбільш інтенсивно в XIX ст. – тоді, коли країна звільнилася від 
грецького (1186 р.) та тривалого османського (1878 р.) поневолення. Зрозу-
міло, що на болгарському терені церковнослов’янська мова, з одного боку, 
ототожнювалася формально зі стародавніми за походженням елементами 
структури живої болгарської мови, з іншого – сприймалася як вплив з боку 
російського писемного варіанту. Отже, наявна писемна традиція, відносно 
соціально обмежена, набувала престижності як уніфікований норматив-
ний комплекс, на основі якого формувався книжний (літературний) ідіом 
[25: 6–11, 30–31; 26: 6–8]. Власне, в утворенні болгарської літературної 
мови протягом XIX ст. відбулося поєднання живої розмовної стихії, ло-
кальних варіантів основних регіонів країни «з церковнослов’янською нор-
мативною моделлю» [26: 8], від якої до новоствореного ідіому було залуче-
но деякі елементи граматичної системи, які з часів Кирило-Мефодіївської 
доби в усній формі поступово зникли з ужитку. Йдеться про відновлення й 
активізацію дієприкметників теперішнього часу дійсного способу, деяких 
давньоболгарських дієприкметників пасивного стану, що ввійшли до гра-
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матичної структури як прикметники, часто вживаними стали іменники з 
морфемами -ар, -тел, -ние, -ост, -ест та ін. процеси6 [26: 7].

Церковнослов’янська мова має величезну, створену протягом століть 
богослужебну літературу для слов’янських православних церков. Вона ціл-
ком природно відбиває традиції, закладені першовчителями святими Кири-
лом і Мефодієм та їхніми учнями, мова яких з давніших пам’яток письмен-
ництва дістала назву ñëîâ¸íüñêû #çûêú. Цією мовою здобували освіту і 
ставали письменними учні келійних шкіл при монастирях і церквах Болга-
рії у часи, що передували визволенню країни від османського поневолен-
ня, а їхні вчителі, книжники і граматики могли користуватися нею також в 
усній формі. Наприклад, відомий книжник і вчитель Неофіт Рильські пра-
цює у Габрові (де відкриває першу світську школу європейського типу), по-
тім учителює у Копривштиці, Старій Загорі, викладає церковнословянську 
мову (якою володіє, як і грецькою, досконало) в патріаршому богословсько-
му училищі на о.Халкі (Егейське море в Греції), у Рильському монастирі 
видає Õðèñòîìàf> ñëàâÿíñêàãî ÿçèêà (Цариград, 1852) з додатком у 
вигляді повного церковнослов’янсько-грецького словника (1775 р.), який 
залишився незавершеним [20: 443–445]. Ідеолог болгарського національ-
ного Відродження Паїсій Хилендарський, з ім’ям якого пов’язують початок 
нової болгарської літератури, автор «Історії слов’яноболгарської» користу-
ється церковнослов’янською мовою з елементами розмовної для надання їй 
експресії; єпископ Софроній Врачанський, автор збірки (першої у Болгарії 
друкованої праці) «Êèðèàêîäðîìèîí, ñèðå÷ Íåäåëíèê» (1806 р.) з неділь-
ними святковими проповідями та повчаннями, а також біографії «Æèòèå è 
ñòðàäàíèå ãðåøíàãî Ñîôðîíèÿ» (1861 р.), в яких уже епізодично просте-
жуємо правильні церковнослов’янські відмінкові форми, застарілі слово-
форми та окремі лексичні вкраплення [27: 87, 100–102; 28: 79].

Знайомство з представленою у словнику лексикою виявляє широкий 
діапазон деривативних можливостей церковнослов’янської мови, рефлек-
си якої епізодично трапляються в сучасних східнослов’янських та болгар-
ській мовах: часом має місце неоднаковий відбиток вихідних словоформ, 
позбавлений афіксацій слів. Пор. äåñíè`öà «права рука»; (перен.) «сила, 
влада»: ë†âè`öà «ліва рука», пор. øu’éöà «те саме» [1: 143, 260]. Проти-
ставлення значень представлених номінантів як одна з особливостей 
6 Церковнослов’янською мовою, якою сьогодні ведуть богослужіння, володіють пастирі 
святої православної церкви, які користуються її писемним варіантом навіть у випадках, 
коли представляють сучасних святих XX ст. у релігійних канонах. Її вивчають у духов-
них семінаріях, у недільних школах при церквах, для початківців випускають книжки з 
алфавітом, цифровими значеннями літер, правилами читання, з цієї тематики є спеціальні 
телепередачі для дітей (канал «Київська Русь»). Щоранку вже протягом кількох років про-
тоієрей Андрій Ткачов запрошує глядачів цього каналу до «Саду божественних пісень», 
в якому представлено духовні пісні Старого Заповіту – Давидові псалми (докладніше про 
збірку Псалтир див. [3, т. ІІІ: 409–417]). Під час коментарів автор вмикає декламації або 
співи церковнослов’янських текстів. На книжкових полицях у Києво-Печерській лаврі 
можна придбати мовою оригіналу Псалтир, виданий Сретенським монастирем у 2006 р. 
накладом у 10 тис. примірників, Церковнослов’янський словник протоієрея А. Свіреліна. 
Нещодавно з’явився перший диск із записом цієї передачі й користувачі тепер матимуть 
можливість краще ознайомитися з учительною книгою Біблії. За нашими скромними спо-
стереженнями, віряни, що регулярно відвідують Богослужіння, з часом добре засвоюють 
в оригіналі молитви, про себе (або пошепки) повторюють майже послідовно всі тексти, 
багато з них знають напам’ять Псалми № 50, 90 та ін.
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південнослов’янських мов, на відміну від східнослов’янських, де (пізніше) 
з’являються слова з коренем прав- [4: 106].

Укр. ëíê(и) < з прасл. lékъ не має зафіксованої первісної церковно сло-
в’янської чи давньоболгарської словоформи, проте в словнику А. Бончева 
зафіксовано лhкарство [1: 260], кілька дериватів з коренем леч- [1: 261]. 
Характерно, що в болгарській мові, крім лéкар «лікар» і лéкарка «лікар-
ка», є розмовне омонімічне лекáр «народний лікар, що лікує травами», 
лhкáринъ (у Троянському дамаскіні XVII ст.), судячи з усього, успадкова-
ний з праслов’янського *lěкārjь < lĕкъ [29: 351]7. 

Таким чином, цсл. лhкаръ є хорошим прикладом для розрізнення укр. 
ліки: лíкарський (кабінет), лікáрські рослини – факти, які не мають пояснен-
ня в етимологічних словниках.

Дещо суперечливим для категоричних висновків при становленні пер-
вісної локалізації є представлене в розглядуваній праці цсл. голэмыи «ве-
ликий» [1: 130] з посиланням за всіма ознаками на болгарське джерело – 
Номоканон Великого требника. Відзначимо, що відповідник зазначеної 
лексеми – голя`м (голя`ма, голя`мо, голе`ми – ч., ж., с. рід; мн.) є єдиним 
експонентом у сучасній болгарській мові на позначення цілої гами сем для 
передачі поняття «великий за розміром», а синонімічне вели`к із цього ж 
семантичного поля протиставлено функціонуванням переважно в перенос-
них словосполученнях з іменником. Проте чітке розмежування між цими 
лексемами важко встановити, пор. болг. голя`мо съби`тие: вели`ко съби`тие 
(в останньому випадку ступінь градації величини більший).

Зазначимо, що в подібних до названої вище богослужбових збірках 
(найдавніша з них – Зайковський требник, датована першою половиною 
XIV ст.), у пізніші часи нерідко разом зі збереженням стійкого канонічного 
тексту траплявся й периферійний матеріал, позбавлений високого стиліс-
тичного маркування, варіативні словоформи, нерідко навіть фольклорна 
лексика, в церковних трактатах для прочан. Наприклад, відомий у X–XVII ст. 
чин про побратимство, надрукований у Великому требнику 1658 р., був 
оголошений при патріархові Никоні неканонічним і вилучений з церковно-
го вжитку [3-ІІ: 825–833; 3-ІV: 157–159].

Отже, можна припустити, що лексема голэмый (з характерною для 
руської редакції церковнослов’янської мови повною формою прикметника) 
епізодично почала функціонувати як синонім до цсл. вєлікїй (вєликъ), вєлїи 
«великий», вєлє- (як компонент складних утворень) [1: 67–71].

Подібні церковні збірки були поширені також в інших балканських 
землях. Відомий сербський архієпископ і книжник Cв. Сава (1175–1235) 
ще раніше переклав з грецької мови Номоканон, набір придатних для його 
країни християнських канонів та світських статутів, які тривалий час збері-
гали в монастирі Жича, згодом використовували в Болгарії, а звідти в 1262 р. 
потрапили на територію Русі [6: 268, 436].

Усі ці факти уможливлюють припущення, що імпульсом для поширен-
ня розглядуваної церковнослов’янської лексеми був півден но слов’янський 
7 Рефлексом цієї словоформи є незафіксоване в словниках, проте вживане, за нашими 
спостереженнями, в говірці с. Банівка на Одещині більше півстоліття тому в мові людей 
старшого покоління експресивне сполучення (фразеологізм) ня`ма і за ляк «немає нічогі-
сінько».
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(вірогідно, болгарський) ареал. Адже відповідником болг. голя`м є перш 
за все серб. голем, хорв. gole`m, мак. го`лем, укр. голінний «хвацький, бра-
вий, жвавий; здатний (охочий) до чогось» (з проміжного утворення «голім-
ний» < праслов. *golemьnъ, похідного від golěmъ- [30: 549]. Зауважимо, що 
представлене тут ст. сл. голэмъ «великий», очевидно, є словоформою, що 
з’явилася після XIII ст., – у відомій праці Р.М. Цейтлін зі старослов’янської 
лексикології [31] цю лексему не зафіксовано. Її немає також у словнику 
М. Фасмера [29]. І раптом несподіваність – болгарські етимологи пред-
ставляють голэмъ із посиланням на Номоканон XII ст. [29: 262–263]: ав-
тори скористалися рукописом словника А. Бончева, уникаючи терміна 
церковнослов’янський. І лише в панорамному розгляді статті *golemъ(jь) у 
капітальній етимологічній праці за редакцією О.М. Трубачова [33: 202–204] 
представлено церковнослов’янську словоформу голэмо «багато» з поси-
ланям на чеських палеославістів [34]. При цьому колектив, що займався 
реконструкцією праслов’янської мови, напевно свідомо не користувався 
даними російського церковнослов’янського тезауруса [35: 127, 949], де на-
ведено голэмо «багато», голэмина величина, «великість», а також у додатках 
голэмъ, голэмоокъ «той, що має великі очі», оскільки приклади виглядають 
реліктовими через відсутність відомостей про пам’ятки, в яких вони зафіксо-
вані. І тут скоріше виявлений широкий науковий підхід, який є також осно-
вою для майбутніх порівняльно-історичних досліджень, див. передмову до 
праці. Останню лексему болгарські етимологи [29: 262] наводять із зазначен-
ням джерела фіксації – Манасієвої хроніки, перекладеної у XIV ст. у Болгарії 
з грецького оригіналу й поширеної в п’яти переписах, найвідоміший з яких – 
Московський – був переданий патріарху Никону [20: 328–331].

Аналізуючи розглядувану лексему, болгарська дослідниця П. Ковачева 
[36] звертає увагу на те, що гол`ям не вживається в класичних давньобол-
гарських пам’ятках з огляду на розмовну забарвленість, проте трапляється 
в Учительному Євангелії Костянтина Преславського, «Шестодневі» Іоана 
Екзарха (1236 р.), у Троянській повісті XIV ст. (голямоока), у влахоболгар-
ських пам’ятках XV–XVI ст., дамаскінах пізнішого часу, у творах Софронія 
Врачанського тощо. А праслов’янське (і напевно загальнослов’янське) 
*golemа є в давніх топонімах Греції (з посиланням на перевидану працю 
М. Фасмера «Die Slaven in Griechenland» (1941)). Зазначений апелятив став 
основою для утворення назв річок – у болгарський (Голяма), російській, 
сербській (Голема), грецькій гідронімії в давні часи міжмовних контактів 
[37: 190, 355, 366].

Модель презентації кожної словникової одиниці відбиває головні гра-
матичні ознаки, лексико-семантичну структуру слова, співвідношення ек-
вівалентів у сучасній мові з енциклопедичністю інформації, врахування 
даних про походження слова. Важливе значення при цьому має опис гра-
матичної ознаки лексеми; тип інших словозмін, дієвідмінювання, перехід-
ності / неперехідності, видової диференціації, можливості функціонування 
у зворотній формі при дієсловах, наприклад: дмè́ти «надувати»: äìè ́òèñ# 
«надуватися, надиматися», èçð†øè ́òè: èçð†øè ́òèññ# «звільнитися, по-
збутися» (щоправда, на наш погляд, обмежено). До сполучників наведено 
типи синтаксичних зв’язків, до прийменників – способи керування (в обох 
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випадках з достатньо повним ілюстративним матеріалом). Далі до реє-
строваної словоформи надано давньоболгарський відповідник (найближча 
зафіксована споріднена форма в графічній системі архетипа), нерідко – із 
зазначенням лише елемента (форманта) давньої словоформи, парадигми 
видозміни. Експозиція грецьких відповідників, болгарських еквівалентів, 
уживання словосполучень, уривків з тексту, нерегулярних граматичних 
форм у кінці словникової статті не тільки сприяють кращому розумінню 
функціонального статусу лексики, але й дають змогу встановлювати слово-
творчі історичні зв’язки.

Інколи лексичне проникнення супроводжує ускладнення: відбувається 
адаптація похідної словоформи, у той час як словникова залишається швид-
ше для асоціації або стала вже основою для утворення інших дериватів.

Свого часу розглядуваний ідіом був об’єктом уваги членів відомо-
го своїми прогресивними поглядами Празького лінгвістичного гуртка, 
вони поставили питання про наукове вивчення його історії, акцентуючи 
на значному часі його функціонування: у тезах цієї модерної лінгвістич-
ної школи для номінації пізнішого етапу його розвитку вживалося сполу-
чення давньослов’янська мова (з XII ст.), коли починається регулярне по-
вторення в його структурі фонетичних елементів, характерних для живих 
слов’янських мов [с. 79]. Автор дослідження під цим терміном розуміє 
церковнослов’янську та старослов’янську (давньоболгарську) мови, ло-
гічно й переконливо розпрацьовує проблематику давньослов’янської як 
літературної мови південних і східних слов’ян, акцентує увагу на її ролі 
в історії російської, сербської та болгарської писемних мов у XII–XIII ст., 
пізніше робить спробу окреслити періодизацію цих процесів, однак в ан-
кетах до прийдешнього V Міжнародного з’їзду славістів уже вживається 
термін книжнослов’янська мова. Питання функціонування та тенденцій 
розвитку стояли на засіданнях наступних з’їздів у другій половині XX ст. 
Церковнослов’янська мова, що користується шанобливістю та благоговін-
ням серед православних народів, «відбила в досконалості вищі релігійні 
поняття та ідеї, виявила здатність виразити в слові високі релігійні почуття 
й мрії людського духу» [8: 9]. Представлений у такому гарному виданні 
тезаурус будуть перевидавати, зберігати. А читачі задивлятимуться в його 
сторінки як у дзеркальному відбитті за небокраєм рідної мови, в святі пись-
мена. Там, де Слово Боже.
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The recent publication of the Church Slavonic language dictionary (the first 
volume A–O, the second volume is in manuscript) in Bulgaria – is a long-time 
necessity not only for the Orthodox Church, but also for the society in general. 
This is an important scientific contribution for the Paleoslavic studies.
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РОЛЬ ЛЕКСИКАЛІЗАЦІЇ ГРАМАТИЧНИХ 
УТВОРЕНЬ У ФОРМУВАННІ СЕМАНТИЧНОЇ 
СТРУКТУРИ ІСТОРИКО-ЕТИМОЛОГІЧНОГО 
ГНІЗДА (АД’ЄКТИВНІ УТВОРЕННЯ З КОРЕНЕМ 
ПСЛ. *KYP-)

На матеріалі гнізда слов’янської лексики з коренем псл. *kyp- автор 
розглядає роль процесу лексикалізації (ад’єктивізації дієприкметників) у 
формуванні семантичної структури цього історико-етимологічного утво-
рення. Подібні процеси, які супроводжувалися відповідними змінами у зна-
ченні, мали типологічний характер, відбуваючись і в інших гніздах з «тер-
мічними» етимонами.

Один із важливих аспектів компаративно-зіставного дослідження ці-
лісної семантичної структури історико-етимологічних гнізд слов’янської 
лексики з вихідним значенням динамічної термічної ознаки полягає у вста-
новленні статусу, що його мають у цій структурі одиниці, зокрема первинні 
чи вторинні, належні до тих чи інших частин мови. Іншим істотним аспек-
том вивчення такої структури з «частиномовного» погляду є встановлення 
відповідних загальних закономірностей розбудови генетичного гнізда, що 
стосуються відношень між твірними і похідними лексемами; інакше кажу-
чи, ідеться про ті зміни, які відбуваються в цій площині при виникненні но-
вих лексичних складників гнізда, про те, чи зберігають вони належність до 
первинної лексико-граматичної категорії, чи, навпаки, змінюють її, а якщо 
так, то в якому напрямку і яким саме чином. 

Більшість реконструйованих ад’єктивів, що входять до складу гнізд
псл. *gō̌r-/*žē̌r-, псл. *žē̌g-/*zī̌g-, псл. *pel- /*pō ̌l-, псл. *pek-, псл. *vī ̌r-
/*vō ̌r-, псл. *kyp-/*kvap-/*kop-, становлять суфіксальні похідні від дієслів-
них основ. Водночас серед дериватів із коренями псл. *gor-, *žьg-, *žeg-, 
*žig-, *žag-, *pal-, *pek-, *vьr-, *kyp- виділяються прикметники, що утво-
рилися шляхом лексикалізації граматичних форм, конкретніше, шляхом 
ад’єктивації дієприкметникових форм теперішнього часу активного ста-
ну: це такі формації, як псл. *gorǫtj-, *gorętj-, *žьgǫtj-, *žegǫtj-, *žigǫtj-, 
*žagǫtj-, *pal’ǫtj-, *pekǫtj-, *vьrǫtj-, *vьrętj-, *kyp’ǫtj-, *kypętj-. Цей процес 
формального й семантичного відокремлення від дієслівної парадигми, роз-
почавшись, імовірно, ще у праслов’янський період, продовжувався в окре-
мих слов’янських мовах, протікаючи в них із різним ступенем інтенсив-
ності (пор., наприклад, подвійний партиципіально-ад’єктивний характер 
серболужицьких формацій на -aty). Зміні категоріального частиномовного 
статусу слів типу псл. *gorǫtj-, *gorętj-, *žьgǫtj-, *pekǫtj-, *vьrǫtj-, *kypętj- 
шляхом переходу в розряд якісних прикметників сприяло їх використання 
в переносному значенні, однак головним чинником ад’єктивації цих старих 
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дієприкметників було зведення вихідних партиципіальних значень «який 
горить, палає, пече, кипить тощо» до ад’єктивних типу «гарячий, пекучий, 
палючий, кипучий» шляхом переходу від позначення процесів горіння та 
високотемпературного впливу, через утрату низки лексико-семантичних 
ознак та зміну ознак граматико-семантичних, до вираження лише певних 
рис, властивих цим динамічним процесам. Таким чином, континуанти цих 
утворень належать до найпоширеніших засобів вираження високої темпе-
ратури у слов’янських мовах, але це їхнє «термальне» значення не є для 
них етимологічно первинним і становить «залишок» первісного дієслівно-
го змісту. Аналогічні явища мали місце і в еволюції дієприкметників типу 
*vьrělъ(jь), *kypělъ(jь), *peklъ(jь), *teplь(jь)/toplь(jь). Слід наголосити, що 
ад’єктивна семантика рефлексів основ *žьgǫtj-, *pekǫtj-, *pal’ǫtj- стано-
вить ніби суперлатив стосовно прикметникового значення рефлексів псл. 
*gorǫtj-, *gorętj-, *vьrǫtj-,*vьrętj- що, на нашу думку, може бути пов’язане 
з каузативним характером дієслів *žegti, *pekti, *paliti, з одного боку, i ста-
тальністю *gorěti та *vьrěti, з іншого (пор. [1: 189].

Говорячи конкретно про гніздо з коренем псл. *kyp-, слід зазначити, 
що одним із основних джерел виникнення прикметників із цим коренем  у 
слов’янських мовах є саме ад’єктивізація дієприкметникових форм, серед 
яких псл. *kyp’ętjь-, *kypjętjь-, *kypǫtj-, *kyp’ǫtj-.  

Основа псл. *kyp’ętjь- (*kypjętjь-) як регулярна форма активного ді-
єприкметника теперішнього часу від псл. *kypěti (*kypiti) реконструюється 
на підставі континуантів в усіх групах слов’янських мов. 

Укр. киплячий (< *kypjętjь-) репрезентує форму із закономірним пл’ < *pj  
і тлумачиться, як «той, що кипить, бурхає, вирує» ( кипляча рідина, вода) 
[Г 2, 238–239]; словник Б. Грінченка фіксує також паралельну форму укр. 
кип’ячий [там само] зі стверділим п та наступним йотованим. Щодо семан-
тики, то укр. кип’ячий є синонімом киплячий, пор. кип’яча смола «смола, яка 
кипить, бурхає, булькотить» [там само]. До цих партиципіальних утворень 
додамо також і ті, які співвідносяться з твірним *кипенитися, що, у свою 
чергу, є вторинним у стосунку до укр. заст. кипень «окріп» [СУМ 4: 150], 
пор. укр. діал. кипенячий, кипинячий «киплячий, дуже гарячий» (кипеняча 
вода) [Он. 1: 348].

Основа укр. кип’яч- представлена у складі низки гідронімів, пор. 
Кип’яча (назви балок), Кип’ячий (Кипячій) (назви ярів), Кип’ячка (назви 
річок) [СГУ 246].

Рос. кипящий (< *kypętjь-) має широку лексичну сполучуваність, ви-
конуючи роль як дієприкметника, так і прикметника, пор. кипящая вода, 
кипящий чайник, кипящие  источники; кипящая энергия, кипящий тем-
перамент тощо. У Словнику російських народних говорів рос. діал. ки-
пящий фіксується зі значенням «наявний у великій кількості, багатий» 
[СРНГ 13: 218], демонструючи описаний у попередньому розділі семантич-
ний перехід «кипіти»  > «текти, витікати, переливатися» > «бути в надмірі, 
у великій кількості». Поряд із рос. кипящий виявлено й форму кипячий, яка 
у Словнику російської мови ХІ–ХVII ст. фіксується з кількома значеннями: 
«нагрітий до кипіння (про рідину)» (уксусъ кипячей), «доведений нагріван-
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ням до рідкого стану» (сера кипячая), «наповнений, насичений» (кипячий 
убийством воздух) [СлРЯ ХІ–ХVII 7: 132–133]. Рос. кипячий, подібно до 
його українських паралелей, фігурує в назвах річок Кипячий, Кипяча [Фас-
мер 2: 236], відтворюючи значення твірного дієслова «текти, вируючи». 
Зіставлення з аналогічними онімними утвореннями  в межах гнізда псл. 
*vьr-/*var- (див. [2: 286–289]) лише підкреслює регулярність такої ономасі-
ологічної моделі в гідроніміці.

Блр. кіпячы є так само регулярним дієприкметником теперішнього часу 
активного стану від дієслова кіпець [ТСБМ 2: 687].

У сучасній польській мові форма kipiący має подібний граматичний 
статус, співвідносячись із дієсловом  kipieć (kipiąca woda, kipiące mleko, 
kipiący ocean) [SJP 1: 921]. У Варшавському словнику слово kipiący фіксу-
ється з абстрагованим ад’єктивним термічним значенням “гарячий, розжа-
рений”, яке ілюструють приклади з романтичної поезії (…Padłem na żwiry 
kipiące. – A. Mickiewicz; …Piaski kipiące. – J. Słowacki) [SW 2, 340]. Цікаво 
відзначити, що цей семантичний різновид є унікальним серед аналогічних 
однокореневих утворень в інших слов’янських мовах, на відміну від поді-
бним чином ад’єктивізованих дієприкметників-континуантів псл. *gorěti, 
*žegti, *paliti, *pekti та *vьrěti (тобто прикметників типу укр. гарячий, рос. 
жгучий, пол. palący, блр. пякучы, схв. врућ та їхніх відповідників). 

Болг. кипящ передає значення «киплячий» та «кипучий». Схв. кúпēћū 
передає широкий спектр основних та похідних семантичних варіантів, 
що відтворюють систему значень твірного дієслова схв. кипети: «який 
кипить, вирує; той, що бурхає, хвилюється (про море); який шипить, пі-
ниться, шумує», а також  «пристрасний, гарячий, живий, динамічний» 
[РСКНJ 9: 484]. Словенський відповідник псл. *kypętj-, kipeč, має значення 
«кипучий» [SRS 121].

Різко відрізняється від значень наведених континуантів зміст влуж. 
kipjacy, котре означає «який витікає, стікає, капає (про гній, слиз із за-
палених очей)», а також «буйний, забуялий» [Zeman 154]. Поряд із цією 
формою існує й синонімічна kipjaty [Jakubaš 138] із характерним для лу-
жицьких мов суфіксом дієприкметникового походження -aty [3: 151–166] 
(пор. влуж. palaty «палючий», žahaty «тс., їдкий», horjaty «гарячий, горю-
чий»). Синонімічним у стосунку до обох наведених лужицьких формацій 
є ад’єктив kipity, співвідносний із дієсловом влуж. kipić [Zeman там само].

Основа псл. *kypǫtj- відтворюється в континуантах, представлених 
укр. кипучий, рос. кипучий та схв. кùпӯћ, які є ад’єктивізованими (отже, лек-
сикалізованими) продовженнями цієї дієприкметникової форми.

Укр. кипучий у словнику Грінченка фіксується в контексті біла ки-
пуча хвиля й тлумачиться, як «той, що вирує, бурхає, піниться; глибокий» 
[Г 2: 239]; діал. кипучий означає «доведений до точки кипіння; який ки-
пить» [СУМ 4: 151]. Аналогічне значення властиве рос. кипучий (кипучий 
самовар) [ССРЛЯ 5: 958–959]; крім того, ця лексема виявляє ряд інших зна-
чень, зокрема, «який легко й швидко закипає; подібний до киплячої ріди-
ни; який бурхає, вирує (про водоспад, джерело; той, що піниться, іскриться 
(про вино, пиво, сік)» [тж; Даль 2: 272]. У словосполученні муха кипучая 
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аналізована лексема значить «куслива, кусюча, запекла» [Миртов 137], на-
томість рос. діал. кипучий у словосполученні кипучий комар має вторин-
не образне значення, співвідносне зі змістом дієслова кипеть  «кишіти, 
роїтися» (див. [2: 310–331]), пор.: А в ссыльных местах кипучий комар, 
страшно «про величезну кількість комах, які нагадують вируючий потік» 
[СОСВНГ 123]. У переносному сенсі, пов’язаному зі сферою явищ люд-
ської психіки, рос. кипучий означає «бурхливий, гарячий, пристрасний (про 
темперамент, вдачу, почуття)» (кипучая кровь) [ССРЛЯ там само]; крім 
того, це саме слово може виступати як окреслення у словосполученнях 
із іменниками типу деятельность, время, эпоха, страна, виявляючи при 
цьому значення «сповнений життя, оптимізму, пожвавлений» (…кипучая, 
могучая, никем не победимая…). 

Блр. кіпучы є семантично подібним до рос. кипучий, що й підтверджу-
ють його лексико-семантичні  варіанти «який кипить; нагрітий до кипіння» 
(кипучая смажаніна сала з каўбасою і яечкамі); «бурхливий, вируючий» 
(кіпучы вадаспад, кіпучы вал морскі); «пінистий, іскристий» (кіпучае віно, 
піва); «дієвий, напружений, пожвавлений» (кіпучы край) [ТСБМ 2: 687]. 

Поза східнослов’янським ареалом безпосередній лексикалізований 
рефлекс псл. *kypǫtj- нами виявлено лише в сербсько-хорватській мові – це 
схв. кùпӯћ «киплячий» (кипућа вода, смола); «сильний, інтенсивний» (схв. 
кùпу ̄ћ пламен, кипућа снага); «пристрасний, гарячий» (кипуће чувство); 
«який хвилюється від вітру (про поле, хліб)» (кипуће поље) [РСКНJ 9: 486], 
пор. семантичну паралель – рос. кипящий у фрагменті …все нивы, кипящие 
злаком… (С. Аверинцев «Стих о Петре Апостоле»).

Крім того, чес. kypící «кипучий» [за: Черных 1: 396–397] дає нам під-
ставу для реконструкції псл. *kyp’ǫtj-. Очевидно, ця ж твірна основа 
може вважатися за вихідну для рос. діал. кипючий «суворий, швидкий» 
[СРНГ 13: 217]. З іншого боку, не виключено, що ця регіональна лексема є 
віддієслівним прикметником із формантом -ючий з властивим останньому 
семантичним компонентом «інтенсивність прояву ознаки, позначуваної ко-
ренем», пор. аналогічні за будовою ад’єктиви рос. кусючий, злючий, колю-
чий, страшнючий.

Псл. *kypělъ(jь) реконструйовано нами як форма активного дієприк-
метника минулого часу із суфіксом -l-  від псл. *kypěti. Зазначимо, що в 
подібному вигляді можуть бути реконструйовані й відповідні префіксальні 
утворення на підставі дієслів типу псл. *jьzkypěti, *nakypěti, *vykypěti й под. 

Рос. діал. кипелый у Словнику російських народних говорів тлума-
читься, з одного боку, як «той, що кипить; гарячий» (де його літературним 
відповідником є кипящий), напр. кипелая смола, а з другого, як «той, що 
кипів; кип’ячений» (тобто кипевший), напр. вода кипелая [СРНГ 13: 219]. 
Синонімічним до кипелый у його другому значенні є регіональне киплый (з 
дієрезою суфіксального елемента -е-), напр. кипла вода [Даль 2: 109].

У чеській мові зареєстровано лексему kypělost  [Gebauer 1: 191], сино-
нім іменника kypění «кипіння». Ймовірно, це слово на -ost слід розглядати 
як дериват від не засвідченого тут континуанта праслов’янського  прикмет-
ника *kypělъ(jь). 
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Болг. кипял зі значенням «той, що кипів» зберігається у складі фра-
зеологічних одиниць, виступаючи там у вторинній семантичній функції у 
сполученні з синонімічним ад’єктивованим врял, пор. той е врял и кипял 
(в тази работа) «битий жак, бита голова» [БУС 104]. 

Серед власне ад’єктивів, похідних від псл. *kypěti, нами зафіксовано 
кілька формацій із суфіксами -iv-, -ьliv-. Псл. *kypivъ(jь) ми відновлюємо на 
підставі єдиної атестації його продовжень, чес. kypivý (kypivá voda, kypivé 
víno, kypivé vnady), що розглядається як синонім дієприкметника чес.  kypící 
[PSJČ 2: 486], а в переносному вживанні виражає сенс «кипучий, активний 
(про діяльність, енергію, життя)» [РЧС 1: 360]. При цьому слід зауважи-
ти, що зазначений формальний різновид є досить обмеженим і серед при-
кметників-дериватів від дієслів із коренями «термічної» семантики (псл. 
*kvapiti, псл. *variti, псл. *paliti) [4: 173]. 

Різновид ад’єктива з формантом -ьliv-, псл. *kypьlivъ(jь), також ре-
конструйовано нами на підставі єдиного рефлексу, яким є схв. кùпљив. Ця 
лексема має характерне для утворень подібного типу лексичне значення 
«потенціальної» ознаки, у даному випадку «здатний кипіти; той, що легко за-
кипає» [РСКНJ 9: 484], пор. семантично споріднений і формально однотип-
ний прикметник схв. varljiv «той, що добре й швидко вариться» [2: 298–304]. 
У переносному значенні схв. кùпљив означає «пристрасний, гарячий, не-
стриманий» (Што jе то кùпљив човек) [там само]. Крім лексеми кùпљив, 
фіксується також її метафоричний синонім із збереженням фінальної голо-
сної дієслівної основи, схв. кùпељив «чутливий, який легко на щось реагує» 
[там само: 483] (пор. рос. вспыльчивый) із тим самим характером формаль-
ного паралелізму, що й у рос. киплый – кипелый.
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The author discusses, with reference to the family of words with the 
Common Slavonic root *kyp-, the role that the process of lexicalization 
played in the formation of this family’s semantic structure turning parti-
ciples into adjectives, similar processes, accompanied by corresponding 
semantic shifts, occurring in other word families with the «thermal» roots 
as well.
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ДИСКУРСИВНІ СЛОВА 
ЯК ОЗНАКА УРБАНОЛЕКТУ

У статті схарактеризовано специфіку використання дискурсивних 
слів у мовленні представників окремих регіонів України, зокрема Одеси. До-
сліджено, що дискурсивні слова є ознакою емоційності мовлення, що моти-
вовано кардіоцентризмом як характерною ознакою української нації.

Мовна і комунікативна компетенції людини, її мовний смак формують-
ся на базі багатьох чинників, серед яких вагомим є специфіка мовного ото-
чення, у якому перебуває мовець у процесі щоденного спілкування. Кожне 
конкретне мовне середовище здебільшого напрацьовує свої мовні стерео-
типи, штампи, кліше, що функціонують у конкретному дискурсі. Слова або 
вислови, що є типовими для кожного конкретного дискурсу, кваліфікують 
як дискурсивні.

Дискурс тлумачать як складне лінгвістичне явище, що виникає на 
ґрунті упорядкування випадкового, пов’язаного з особою чи групою осіб 
мовлення, та стабільного, усталеного, пов’язаного із традицією, історією, 
ментальністю, усталеними стереотипами. Погодимося з Ф.С. Бацевичем, 
який дискурсом називає «явище, що інтегрує складні зв’язки між «власне» 
мовою, способами мислення і чинниками інтерпретації» [1: 35].

Термін дискурс, що постав у епоху посмодернізму, спочатку сприймав-
ся переважно як філософське поняття, порівн.: дискурс – це «вербально-
артикульована форма об’єктивації змісту свідомості, що (форма) керується 
панівним у тій чи іншій соціокультурній традиції типом раціональності» 
[2: 174]. Дискурс кваліфікують як своєрідний відбиток дійсності, що її пе-
реосмислила конкретна особа чи цілий соціум із конкретною метою відпо-
відно до комунікативної ситуації. Класичним стало визначення дискурсу як 
тексту, зануреного у життя.

Сьогодні виділяють дискурс окремої мовної особистості, тобто її  ідіо-
лект, ідіостиль, а на його тлі – улюблені слова і вислови мовця як характерні 
дискурсивні одиниці. Наприклад, улюбленими словами «живого» мовлення 
І. Франка, як зазначають його сучасники, є «ладно», «харашо», «так» [3: 72]. 
Можна характеризувати дискурс окремої родини. Цитуючи Льва Толстого, 
О. Потебня звертає увагу на функціонування так званої камерної лексики 
і фразеології у мовленні родини письменника, порівн.: «Л.Толстой 
(Юность, гл. 29) говорит: «Между людьми одного кружка или семейства 
устанавливается свой язык, свои обороты речи, даже слова, определяющие 
те оттенки понятий, которые для других не существуют. В нашем семействе, 
между папа и нами, братьями, понимание это (т.е. сходство воззрений на 
явление) было развито в высшей степени... Но ни с кем, как с Володей, 
с которым мы развивались в одинаковых условиях, не довели мы этой 
способности до такой тонкости... Напр., у нас с Володей установились, 
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Бог знает как, следующие слова с соответствующими понятиями: и з ю 
м означало тщеславное желание показать, что у меня есть деньги; ш и ш 
к а (при чем надо было соединить пальцы и сделать особенное ударение 
на оба ш) означало что-то свежее, здоровое, изящное, но не щегольское; 
существительное, употребленное во множ. ч. означало несправедливое 
пристрастие к этому предмету. Но впрочем значение зависело больше от 
выражения лица, от общего разговора, так что, какое бы новое выражение 
для нового оттенка не придумал один из нас, другой по одному намеку уже 
понимал его точно (?) также» [4: 1–2; 5].

Можна виділяти ідіолект, ідіостиль конкретного мовного територі-
ального середовища, зокрема мови села, міста, тобто про урбанолект. У 
лінгвістиці має місце дискрипція практики спілкування мешканців окре-
мого міста. Так, докладний опис мовного портрету Одеси репрезентував 
Є.М. Степанов [5]. На основі аналізу його наукових розвідок, де схаракте-
ризовано мовленнєвий ідіолект цього міста, а також художніх текстів пись-
менників-одеситів можна виокремити одеські дискурсивні слова, висло-
ви, тобто характерні одесизми, що є найбільш уживаними і пов’язуються 
передусім із мовленням, комунікативною поведінкою винятково одеситів. 
Є.М. Степанов не послуговується у своєму дослідженні термінами дискур-
сивної наукової парадигми, але образно називає такі слова «лакмусовим па-
пірцем» одеського мовлення. Чуючи слова або вислови, що вживають лише 
носії конкретної території, мовець ідентифікує свого земляка. У цьому разі 
можна говорити про ідіолект земляка, що зумовлений особливостями кому-
нікативної соціалізації людини у певному суспільстві. Мовна картина світу 
кожної особи обов’язково містить, крім загальнонаціональної, ще й осо-
бливу МКС того мовленнєвого регіону, до якого належить мовець. 

Дискурсивні слова і вислови мовлення регіональної спільноти 
об’єднують людей, які мають спільну малу батьківщину, а отже, викону-
ють ідентифікаційну функцію щодо земляків. Місце народження, так звана 
мала батьківщина, значно впливає на світобачення, світосприйняття, світо-
розуміння, мовну картину світу особистості, її концептосферу, мовну сві-
домість, розуміння і сприйняття «свого» і «чужого». Соціолект, як відомо, 
це той варіант мови, що є об’єднувальним культурним і комунікативним 
знаково-символічним середовищем існування особистості.

Земляки вживають певні слова, звороти, інколи мають специфічний 
тип вимови, що свідчить про належність до певної соціальної групи, в якій 
людина є своєю. Якщо людина довго проживає в певному мовному серед-
овищі і не володіє його специфікою, то її ніколи не сприймуть як «свою». 

Мову міста, чи урбанолект, вивчали такі українські та російські дослід-
ники, як, наприклад, В.В. Іванов, В.С. Єлістратов, Т.І. Єрофеєва, Р.М. Кісь, 
В.В. Колесов, Л.О. Кудрявцева, Б.О. Ларін, Л.І. Мацько, Г.М. Мезенко, 
Т.Г. Нікітіна, Б.І. Осипов, Є.М. Степанов, Т.В. Шмельова, Н.П. Шумарова 
та ін., але праць, присвячених безпосередньо дослідженню типових дис-
курсивних слів окремого урбанолекту, назвати важко.

Мета цієї наукової розвідки – схарактеризувати типові дискурсивні 
слова Одеси та особливості їх уживання на тлі мовлення всієї України.
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Як справедливо зазначає Л.І. Мацько, «на мовну практику жителів, звіс-
но, найбільший вплив має неординарний спосіб думання і манера мовлення 
та мовної поведінки міської еліти, улюбленців міста...» [6: 10]; крім цьо-
го, у мовленні українських міст актуалізується «концепт серця, філософії 
і культури серця, які вчені вважають основою української ментальності» 
[6: 12], що, до речі, виражається, зокрема, на фонетичному рівні у фразово-
му наголосі. Однією із функціональних особливостей фразового наголосу в 
мовленні одеситів, що його Є.М. Степанов уважає соціально-регіональним 
різновидом сучасної російської мови, яка є засобом внутрішньоміського 
повсякденного спілкування в широкому діапазоні комунікативних сфер, є 
тенденція виділяти окремі заперечні та модальні частки, прийменники, що 
містять у межах конкретного дискурсу антонімічні значення, слова з похід-
ними від цих часток і прийменників префіксами не способом посилення на-
голошеного голосного, а наголошенням такої частки, прийменника чи пре-
фікса [5]. При актуальному членуванні таких висловів наголошені частки, 
прийменники і префікси разом зі словами, до яких вони належать, форму-
ють рему. Зазначену особливість фразового наголосу можна простежити не 
тільки в мовленні одеситів, а й в інших ареалах України. Цей факт засвідчує 
те, що дискурсивні слова мають у мовленні надзвичайно велике значення, 
є носіями нової інформації. Про роль інтонації для виокремлення специфі-
ки певної мови писала й А.Й. Багмут, зауважуючи, що «інтонаційна будова 
кожної мови відмінна від іншої, хоч може мати більше чи менше спільних 
ознак. У мовленнєвій практиці, коли фіксуємо взаємодію двох чи кількох 
мов, зокрема при вивченні іншої мови, інтонаційні системи вступають у 
складний процес взаємовпливів та замін одних інтонаційних схем іншими, 
що, у першу чергу, позначається на сприйнятті мовлення, на невідповіднос-
ті семантичних характеристик. Крім цього, у мовленнєвій практиці певного 
суспільства випрацювано загальновизнані норми інтонаційного вираження 
окремих семантичних відтінків, порушення яких небажане» [7: 110–111]. 
В умовах українсько-російського білінгвізму вбачаємо вплив інтонації 
української мови, зокрема і при використанні дискурсивних слів, хоча в 
урбанолекті одеситів є чимало запозичень з інших мов.

На думку дослідників, найуживанішим в одеському урбанолекті є ге-
браїзм ша, що слугує закликом до тиші, мовчання, заспокоєння та функ-
ціонує як вигук (= тс-с! циц!), слово категорії стану (= тихо, спокійно), ім-
ператив чи інфінітив (= мовчи!, мовчіть!, заспокойтеся!, не хвилюйтеся!, 
мовчати! і под.). Це слово часто виконує функцію головного члена одно-
складного речення, наприкад: Ша, хозяин! Не кирпичись! (Катаєв); Ша! 
Я плачу! (Катаєв); – Ша, родной, ша, не нервничай, – потрепал его Холмов 
по загривку (Митрофанов); Ша! Слухи ходят за Одессу (Донська).

Словники фіксують лексему ша як просторічний вульгаризм. Од-
нак одесити усвідомлюють її як загальновживану. За спостереженнями 
Є.М.Степанова, ша можна почути на засіданнях учених рад у вишах, у сту-
дентських аудиторіях, на базарах, у громадському транспорті, на стадіоні, 
в лазні тощо.

Отже, ша в мовленні одеситів функціонує як стандартне, а не субстан-
дартне слово, що супроводжує чинні різновиди одеського дискурсу. 
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Такий самий статус мають і вигук но!, що запозичений із мовлення оде-
ситів із польської мови як відповідник рос. ну! еще бы!, й інтер’єктований 
іменник вопрос!, порівн.: Ну, он хорошо знает язык? – Вопрос! Он даже 
стихи сочинил (Пойзнер). 

До типових дискурсивних слів одеського мовлення традиційно відно-
сять і опа! – вигук грецького походження з морського арго («суши весла»). 
Його використовують як сигнал зосередження уваги, попередження, необ-
хідності перервати чи завершити дію, що ситуативно відповідає його мета-
форичному використанню в портових містах різних середземноморських 
і чорноморських країн, наприклад: па! Суши весла! Теперь всем попадет 
(записав з розмови Є.М. Степанов 27.08.2002 р.); Дядя Миша еще на под-
ходе, а уже шум: «Опа!!! «Трансагенство идет! Сейчас все узнаем...» (Па-
устовський).

Не менш поширеним у мовленні одеситів є калькований з ідишу або 
німецької мови вигук или!, що відповідає сигналу «ще б пак!», рос. «еще 
бы!», «а как же!»; порівн.: Вы окончательно сказились, молодой человек? 
Или что? (Гусляров); Кстати, ты помнишь за те сережки, спорчик? – 
Или! Чтоб они горели (прокляття) (Гусляров); Или он молодец! Или... 
Пройти от стола на 25-ой Чапаевской до контейнера (!) на «7-ом киломе-
тре» !!! (Інбер).

Крім цього, или використовується у мовленні одеситів, звичайно, і як 
сполучник. Є.М. Степанову належить цікава думка, що в одеському мов-
ленні регулярно відбувається кореляція сполучників ли й или у складно-
підрядних реченнях нерозчленованого типу з підрядним з’ясувальним, де 
ці сполучники є основним засобом зв’язку підрядної частини з головною. 
Отже, сурядний розділовий сполучник или в набуває локального значення 
підрядного з’ясувального, наприклад: Я не уверена, или вам подойдет та-
кой виноград (з розмови).

Є.М. Степанов зауважує, що в одеському мовленні також простежуєть-
ся використання или замість ли у питальних реченнях на зразок Боже мой! 
Или я не узнал! Это же наш Толик! … (Житков); Или вы с детства роди-
лись таким неудачным шутником (Минутко); Или вы живете в Одессе? 
Или вы не видели Привоз? (Донська) тощо. Тут спостерігаємо перекручен-
ня ли на или. Очевидно, таке слововживання у мовленні пояснюється також 
впливом української мови. Помилкове вживання є наслідком інтерференції, 
що відбувається в умовах білінгвізму. Це характерно для мовлення україн-
ців, що передусім виявляється у просторіччі українців і росіян України. В 
українській мові є загальновживана частка невже, а в російському просто-
річчі їй відповідає неужто. Такі спостереження були зафіксовані, зокрема, 
під час навчання російської мови американців українського походження, що 
володіли українською мовою і на її базі вивчали мову російську.

Одесити регулярно вживають також конструкцію, кальковану з німець-
кої та ідишу, що є неповним реченням із розділовим сполучником или, по-
рівн.: Вы головой не кивайте, а говорите да или... (Гусляров); Ты идешь со 
мной или? … (з розмови).

Як бачимо, лексема или виступає як омонімічна і поліфункціональна у 
мовленні одеситів.
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Типовими дискурсивними словами у мовленні одеситів є і модальні 
частки, передусім так (рос. да), факт, звичайно (рос. конечно), -таки. У 
мовленні Одеси ці частки винятково препозитивні щодо дієслів. Таки так – 
це контаміновані частки (-таки+так = -таки+да), порівн.: …Старик что-то 
таки да сказал чересчур резко (Смирнов); …Если нужно, таки да раско-
паю, лишь бы команда сверху поступила (Смирнов); Шо ж вы сначала про-
ходили в «ширину», а теперь взяли и таки стали посреди всего автобуса?! 
И еще с клунками такими … (Пойзнер).

У мовленні одеситів активно функціонує і структурна лексема на, 
про яку писав ще О.М. Пєшковський, як про слово, яке складно віднести 
до певної частини мови. Сьогодні деякі дослідники вважають, що на у 
функції вказівної частки (= «от» / «вот») українська та російська мови за-
позичили з новогрецької лексеми va. Це вперше, на думку Є.М. Степанова, 
зробили одесити, а від них запозичення поширилося у російськомовному 
середовищі України і далі. Очевидно, цей факт потребує доказу. За версією 
Є.М. Степанова, слово прийшло від грецьких священиків і торговців ще в 
добу пізнього середньовіччя або на початку нової доби. Приклади першої 
фіксації на! у значеннях Бери! Візьми! Ось тобі!, датовані другою поло-
виною ХУП ст. (1673, 1678 рр.) [5: 260–265].

У російському мовленні Одеси на виконує також функцію імператива 
дієслів ловить, хватать, держать, а також сталої сполуки обращать вни-
мание, наприклад: На, уже подержи эту тюльку (Пойзнер); На, Сеня! 
Портфлот тебе доверяет (Пойзнер); На! Трогай сама (Пойзнер); На де-
сятку, сгоняй пока за бутылкой водки … (Пойзнер) та ін.

На початку ХХІ ст. у різних регіонах України можна почути на! у 
значенні «бери!», «лови!», «тримай!», «хапай!» – як у російському, так і 
українському мовленні. У російському словнику структурних слів указано 
на значення на як вигука з поміткою «розм.» і зауважено, що в цьому разі 
на! використовують як заклик до співбесідника взяти, прийняти у руки те, 
що дає, простягає мовець (супроводжує жест передачі, вручення), напри-
клад: Дай мне словарь. – На. На тебе ключ, да смотри не потеряй. Цю лек-
сему використовують також у значенні вигуку у сполученнях типу на тебе! 
Вот тебе и на! (Житков). До речі, на є поліфункціональним, особливо у 
мовленні дітей, де його використовують як одне із перших слів ідіолекту.

На функціонування дискурсивних слів у мовленні одеситів, як і в 
російському мовленні російсько-українських білінгвів України, зрозуміло, 
впливає українська мова. До службових слів, на які найрегулярніше впливає 
українська мова, відносять такі: ото, от (= вот); не (= нет); хай, нехай 
(= пусть); с (= из); до (= к); через (= из-за); за (= о, об, обо); бо (= так как, 
потому что); та (= да, и, но, однако, наприклад: «Ответственный ком-
мунист» … Кого он о чем ни спроси, тот должен отвечать правду: ото 
он и ответственный (Минутко) (замість вот); Нехай он сгорит, «Юпи-
тер», тебе жалко? (Житков) (замість пусть); Ой не говорите мне за рынок 
(Минутко) (замість о); Через таких, как ты, родина таки может стать 
матерью ...» (Пойзнер) (замість из-за) і под.

Цікаво, що в мовленні білінгвів України фіксуємо поширене вживання 
модальних часток хорошо-добре саме у функції складного слова у значенні 



89

ДИСКУРСИВНІ СЛОВА ЯК ОЗНАКА УРБАНОЛЕКТУ

«згода, підтримка, відсутність заперечення». Варто наголосити, що 
зазначені дискурсивні слова, а саме російське хорошо і українське добре, 
у поєднанні часто використовують під час закінчення розмови як виражен-
ня абсолютної згоди; часто такий спарений варіант російсько-української 
модальної частки вживають під час телефонних розмов, повторюючи 
кілька разів як відповідь на кожну репліку співрозмовника стосовно наказу, 
прохання чи спонукання до відповідної дії. Причому це простежуємо як в 
російському, так і в українському мовленні, порівн.: – Я Вас прошу викона-
ти це завдання. – Хорошо-добре; Вам потрібно підійти в деканат. – До-
бре. – Зробіть це негайно. – Хорошо-добре. – Більше не пропускайте за-
нять – Хорошо-добре і под. Це явище можна віднести до нових явищ вжи-
вання дискурсивних слів у мовленні мешканців України.

Як бачимо, дискурсивні слова активно функціонують у мовленні 
україн ців, специфічно виокремлюючись не лише щодо ситуації мовлен-
ня, але й стосовно території поширення відповідного мовлення, при цьо-
му саме дискурсивні слова активно зазнають інтерференційного впливу, 
що зумовлює не лише мовленнєві помилки, а й появу нових дискурсивних 
слів як гібридів, заснованих на поєднанні лексем української і російської 
мов. Багато з дискурсивних слів є наслідком запозичення. Це стосується як 
 російського, так і українського мовлення.

А. Вежбицька, розмірковуючи про культурні концепти, слушно зазна-
чає, що до ключових культурних концептів можуть бути віднесені й дискур-
сивні слова, зокрема йдеться про такий концепт російської мовної картини 
світу, який репрезентує частка авось. На думку А. Вежбицької, у російській 
мові є велика кількість часток, що передають оцінки й почуття мовця і 
надають особливої забарвленості мовленню у процесі інтерперсональної 
кому нікації. Авторка зауважує, що серед європейських мов єдиною мовою, 
що могла б скласти конкуренцію у цьому аспекті мові російській, є німець-
ка мова [8: 76]. Щоправда, цю тезу можна заперечити, оскільки українська 
мова належить до мов, однією з основних ознак якої є кардіоцентризм, тоб-
то висока емоційність. Часток в українській мові також понад 200, і вони 
активно функціонують у мовленні українців, як й інші дискурсивні слова.

На думку А. Вежбицької, «емоційна температура» російських текстів 
надзвичайно висока – «вона вища, ніж у текстів англійських, і вища, ніж 
в текстах інших слов’янських мов» [8: 55]. Зважаючи на високий рівень 
емоційності української мови, кардіоцентризм українського національно-
го характеру, про що переконливо писали такі філософи, як Г. Сковорода, 
Д. Чижевський, О. Кульчицький та багато інших, що виражається в україн-
ському фольклорі, давніх поетичних текстах, у художніх текстах класиків 
української літератури і сучасних письменників, можна стверджувати, що 
українські тексти також вирізняються високим рівнем «емоційної темпера-
тури» завдяки активному використанню дискурсивних слів, у чому необ-
хідно переконати науковців світу, репрезентувавши низку відповідних до-
сліджень як теоретичного характеру, так і прикладного, зокрема укладан-
ням відповідних словників.
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words are the feature of emotionality lingual act, because the cardiocentricity is 
a signature of Ukrainian nation.
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МЕЛІОРАЦІЯ ОРИГІНАЛУ В ХУДОЖНЬОМУ 
ПЕРЕКЛАДІ ЯК ЯВИЩЕ ЛІНГВО-КУЛЬТУРНОЇ 
АДАПТАЦІЇ

Розглядаючи переклад як процес контактів на рівні як мови, так і куль-
тури, автор на матеріалі слов’янізмів у російському перекладі англомовної 
прози показує, що вплив мови перекладу, використання властивого їй ка-
нону художнього мовлення взагалі і слів зазначеного типу зокрема може 
мати своїм наслідком те, що окреслено як «меліорація» (фактично викрив-
лення) оригіналу.

Переклад, зокрема художній, можна розглядати як один із різновидів 
міжмовних контактів. Відповідним чином наслідком процесу такого кон-
такту виступає запозичення, лише у цьому випадку предметом запозичення 
є не одиниця певного, скажімо, лексичного, рівня мовної системи, а текст, 
утворення, належне до текстуального рівня мовного існування, із власти-
вим йому цілісним значенням, лексичним складом, його «одновимірною» 
формально-граматичною структурою та внутрішньою формою (чи, як зараз 
кажуть, внутрішнім простором) як «багатовимірним» феноменом. В остан-
ньому зв’язку слід сказати, що у разі художнього перекладу контактують 
і, отже, взаємодіють між собою не лише мова оригіналу і мова перекладу, 
а ті вторинні семіотичні системи, якими є окремі художні літератури, що 
втілюються у відповідному мовному ідіомі, яким є художньо-літературний 
стиль у кожній з цих мов. Звісно ж, і ці останні утворення теж є дифе-
ренційованими і багатовимірними і, крім того, вони, маючи певні збіги і 
подіб ності, є також індивідуально неповторними, становлячи наслідок сво-
єї власної історії і відображаючи цю історію у своїй структурі.

Будь-яке запозичення неможливе без адаптації запозичуваного, а ця 
адаптація якраз і визначається індивідуальною характерологією контакту-
ючих знакових систем; знову ж таки, у нашому випадку художнього пе-
рекладу релевантними у плані такої адаптації є ті риси мовної системи, 
які якраз є істотними для художнього ідіому, для мови художньої літерату-
ри. Взаємодія цих рис може мати двоїстий наслідок: вона може справляти 
вплив на загальний характер репрезентації, чи іномовного витлумачення, 
змісту тексту, який є об’єктом художнього перекладу; водночас ця взаємо-
дія може впливати і на характер інтерпретації окремих фрагментів тексту, 
сказати б, його локальних сенсів. Утім, і ці локальні явища здатні відобра-
жатися на глобальному рівні змісту тексту.

Явище меліорації оригіналу, про яке йдеться у статті, якраз і є таким 
наслідком лінгво-культурного, чи, якщо завгодно, лінгво-семіотичного за-
своєння, причому цей наслідок здатен виявлятися і щодо тлумачення окре-
мо взятої словесної одиниці, і щодо змісту всього твору. Ще однією рисою 
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цієї меліорації є те, що його наслідки можуть бути двоїстими ще в одному 
сенсі: з одного боку, перекладач може свідомо прагнути до такої меліорації, 
а з іншого боку, він може не усвідомлювати і тих негативних, небажаних 
результатів, які така меліорація може нести з собою.

Власне, вислів меліорація оригіналу як терміносполука може позначати 
два різновиди явищ. Воно може служити для найменування випадків, коли 
перекладач виправляє певні, зокрема мовностилістичні недоліки оригіналу. 
У такому разі перекладач виступає і як редактор, передаючи не лише те, що 
і як автор оригіналу дійсно написав, а й те, чого він не написав, але мав би, 
на його думку, написати. Приміром, саме в цьому дусі діяв М.Т. Рильський. 
Х. Лойцкер, оцінюючи переклад вірша «Спи, Олексо» Шолом Алейхема, 
що його здійснив М. Рильський, підкреслював, що переклад стилістично 
перевершив оригінал, оскільки Шолом Алейхем, видатний прозаїк і класик 
єврейської літератури, поетом усе ж не був і у своїх сатиричних віршах 
мало дбав про досконалість форми [1: 196]. Б.Л. Пастернак завжди підкрес-
лював необхідність свободи, виразності, природності й легкості перекла-
ду, а також наголошував на потребі відступати від «важкої дослівності» на 
користь саме цих рис [2: 383, 431, 523, 525–526]. Він говорив і про амбі-
валентність підходу, наслідком якого є «оголення» оригіналу: тоді виграє 
найкраще в автора, натомість для менш удалого в оригіналі ліпшим був би 
менш прозорий і зрозумілий переклад [3: 362]. Доцільність саме такої по-
зиції перекладача не може мати однозначної оцінки; а ця оцінка, з одного 
боку, робиться з огляду на неможливість для зазначеного художнього зміс-
ту існувати поза даною формою, але водночас тут ураховується й антиномія 
«духу» і «літери» первотвору, тобто змістова багатошаровість художнього 
тексту, наявність у твору, як і у його складників, внутрішньої форми, відпо-
відно до чого переклад, навіть найзбалансованіший, є зорієнтованим на той 
чи той змістовий «шар» із відповідними наслідками для інших.

Однак нас цікавлять випадки, коли відтворення оригіналу не потребує 
додаткового коригування, натомість проблемою для перекладача є пошук 
оптимального еквівалента – з тією умовою, що дослівне відтворення він 
оцінює як неможливе, хоча комусь іншому саме таке відтворення може ви-
датися можливим, ба навіть доцільним. Такий вибір часом кваліфікується 
як поступка перекладача незначній неточності, зроблена на користь красі 
(пор., [4: 11]). Перекладач віддає тут перевагу еквівалентові, котрий, як би 
його не оцінювати, відрізняється від «прообразу» підвищеною стильовою 
тональністю чи взагалі певним «покращенням» і того, про що йде мова, і 
самої цієї мови.

Оцінку подібних випадків теж ускладнює та обставина, що, як це під-
креслював Б.Л. Пастернак, «...дослівна точність і відповідність форми не 
гарантують перекладові істинної близькості» [5: 176]. Істотними для нашої 
теми є й подальші його міркування: «Як подібність зображення до зобра-
жуваного, так і подібність перекладу з оригіналом досягаються живістю й 
природністю мови. Разом із оригінальними письменниками перекладач має 
уникати словника, не властивого йому в щоденному вжитку, і літературного 
удавання, тобто стилізації. Як і оригінал, переклад має справляти враження 
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життя, а не словесності» [5: 176 ]. Це застереження має прямий стосунок до 
того, про що йтиметься далі.

Конкретною причиною, яка змусила автора цієї розвідки звернути ува-
гу на зазначене явище, стало знайомство з оригіналом повісті Р. Бредбері 
«Вино з кульбаби» (спершу був прочитаний переклад). Через обмеженість 
обсягу розвідки обмежимося двома прикладами, пов’язаними з уживанням 
слова рос. сень і похідного від нього дієприкметника осененный (форми ді-
єслова осенять) у перекладі цього роману. Істотними, особливо в контексті 
нашого подальшого викладу, рисами цих слів як одиниць лексико-семан-
тичної системи російської мови є те, що вони належать тут до категорії 
слов’янізмів.

Як відомо, слов’янізми – це слова, які є слов’янськими з генетично-
го погляду, але не належать до автохтонних слів праслов’янського похо-
дження, оскільки вони прийшли у відповідну мову шляхом запозичення зі 
старослов’янської чи пізніше (з ХІ ст.) церковнослов’янської мови. Одні з 
таких слів увійшли до складу основного лексичного фонду мови і через це 
мають стилістично нейтральний характер (напр., рос. решение, враг, не-
вежда), натомість інші (чи їхні фонетичні варіанти) функціонують як оди-
ниці книжного характеру з поетичним забарвленням і піднесеною конота-
цією, як складники й експоненти «високого» стилю, і ці їхні стилістичні 
обертони протиставляють їх відповідним словам нейтрального характеру, 
природно, у тому випадку, коли такі відповідники є (рос. благовоние, вра-
та, благодетель, обрести) (див. [6: 486–489; 7: 459–460]). Водночас доля 
численних слов’янізмів, запозичених російською мовою, ускладнюється, з 
одного боку, досить різноманітними змінами у їхньому значенні, а з іншого, 
відображенням, часом дуже своєрідним, вихідного значення в новому. Це 
їхнє первісне значення може зберігатися в них як двоїста історико-етимо-
логічна аура (О.М. Трубачов, говорячи про явище подібного збереження й 
відображення елементів первісного сенсу, називав його, уживаючи запро-
ваджене свого часу В.І. Абаєвим поняття ідеосемантики, «тончайшей идео-
семантической оболочкой»; див. [8: 171]); це ж історично вихідне значення 
може також виступати як діахронічна пам’ять слів про контексти, де вони 
колись виступали (див. далі).

У тексті перекладу зазначені слов’янізми з коренем сен’- виступають 
лише одноразово, причому обидва у фрагменті, пов’язаному з серійним 
убивцею (the Lonely One). Цей відносно невеликий фрагмент завдяки сво-
єму моторошному змісту відрізняється від решти цього просякнутого нос-
тальгічним ліризмом твору, провідними для якого є теми дитинства і літа 
в маленькому зеленому американському містечку (слід додати, що в цьому 
фрагменті, більш ніж деінде у романі, погляд оповідача полишає межі осо-
бистої сфери головного героя).

Слово сень виступає у контексті зображення трупа чергової жертви, 
знайденого трьома подругами, коли ті ввечері йшли через темний яр до 
кінотеатру: In the singing deep night, in the shade of warm trees, as if she had 
laid herself out to enjoy the soft stars and the easy wind, her hands at either side 
of her like the oars of a delicate craft, lay Elizabeth Ramsell! [9: 160]; В певу-
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чей тишине ночи, под сенью нагретых солнцем деревьев лежала Элизабет 
Рэмселл – казалось, она прилегла здесь, чтобы насладиться ласковыми 
звездами и беспечным ветерком, руки свободно лежали вдоль тела, как вес-
ла легкокрылого суденышка [10]. Можна відзначити, що переклад англій-
ського речення містить низку одиниць, чию функцію можна також оцінити 
як меліоративну, пор. певучий vs. поющий (як другий член пари подаємо 
точний еквівалент, який, однак, не претендує на остаточну придатність у 
загальному контексті); ласковый vs. мягкий, неяркий; беспечный vs. лег-
кий; легкокрылый vs. легкий, хрупкий (стосовно складного прикметника 
легкокрылый варто зауважити, що за своєю будовою він відтворює типо-
во грецьку, а історично, можливо, індоєвропейську модель т.зв. bahuvrihi 
composita, згодом перейняту старослов’янською мовою). Як можна при-
пускати, причиною для власне такого вибору було намагання перекладача 
якнайкраще відтворити змістову структуру англійського речення, в осно-
ві якої лежить протилежність між позірно мирною картиною, яка постала 
перед очима персонажів, і її жахливим змістом; проте надмірне «педалю-
вання» позитивного тону в зображенні призвела до того, що ця картина 
набула рис анімізації і навіть олюднення (завдяки застосуванню окреслень 
із прототипово людською віднесеністю), тому довкілля протагоніста цієї 
сцени, мертвої дівчини, стало не просто приємним погідним літнім вечо-
ром, а чимось живим і безпечним, ба навіть приязним і доброзичливим – а 
цього в оригіналі немає. У низку слів, що власне так, підкреслено позитив-
но, представляють зображуване, природно вписується і слово рос. сень (под 
сенью... деревьев).

Дієприкметник рос. осененный виступає трохи пізніше, коли дівчата, 
які знайшли труп, продовжують іти до кінотеатру: Lavinia took the other two 
along the street of trees and stars [9: 164]; И Лавиния повела подруг дальше по 
улице, осененной деревьями и звездами [10]. У зазначеному випадку це слово 
взагалі не має відповідника в оригіналі: конструкція street of trees and stars, 
узагалі кажучи, є важкою для перекладу, не надаючись для однозначного ви-
тлумачення. Можна припускати, що письменник, вербалізуючи окреслення 
вулиці саме таким чином (тобто вказуючи на дерева і зорі як на її – єдині, 
єдино помітні – атрибути), хотів підкреслити не лише те, що та була мало 
освітленою, а й, крім того, спустілою, полишеною переляканими людьми і 
через це відкритою для природного довкілля. Щоправда, тут ужите слово 
осененный уводить у зображення почуття й мотив захищеності, безпеки.

Щоб докладніше оцінити сенс, який принесли із собою в текст пере-
кладу слова сень та осененный, слід передусім взяти до уваги різницю між 
словами англ. shade (котре виступає в оригіналі) та його синонімом англ. 
shadow. Згідно з відомостями, що їх надає Англо-російський словник сино-
німів, обидва ці слова можуть передавати значення прихистку, захисту, але 
перше з них, ужите автором, позначає щось, що дає суто фізичний захист від 
світла, укриває пітьмою, натомість друге, не вжите, є позначенням захисту, 
джерелом якого є авторитет, суспільне чи службове становище [11: 377], 
тобто має власне людський характер. Наскільки можна зробити висновок, 
пара сень / тень здатна відтворювати подібне протиставлення, але прямо 
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протилежним чином, пор. значення рос. сень «те, що покриває, укриває 
(под сенью деревьев; сень могилы; под сенью закона) [12: 655] (додамо, що 
Історико-етимологічний словник російської мови П.Я. Черних характери-
зує слово як застаріле, книжне, поетичне [13: 155]). Старослов’янське  
(споріднене, серед іншого, з питомим рос. сени) має значення «тінь, сінь (у 
прямому й переносному сенсі)» [14: 679], а друс.  – «тінь від предмета; 
навіс; балдахін; церковна сінь; шатро; помешкання» [15: 897–898]. Таким 
чином, рос. сень перейняло від свого старослов’янського відповідника не 
лише книжну конотацію і піднесену тональність (пор. у репліці гоголів-
ського Хлестакова слова мы удалимся под сень струй, які, з одного боку, 
своєю безглуздістю відтворюють затертість цього слова як романтичного 
штампу, а з іншого – самі стали крилатою літературною цитатою [4: 86]); 
це слово зберегло й специфічний сенс, що, не полишаючи цілком свого 
матеріально-фізичного підґрунтя, усе ж значною мірою виходить за межі 
позначення просто затемненого місця, надаючи, втім, і цьому останньому 
специфічно людського позитивного витлумачення.

Ця смислова особливість рос. сень особливо яскраво висвічується у 
семантиці похідного від нього слова рос. осенять «покрити, як сінню (на 
знак захисту, опіки)» (у високому стилі); «прийти, з’явитися зненацька (про 
вдалу думку, ідею)» [12: 421]; у давньоруській мові це ж слово мало і зна-
чення «перехрестити». Ці семантичні різновиди можна пов’язати з місцем 
у Діяннях апостолів (5, 15), де виступає відповідне слово (в «Єлизаветин-
ській» Біблії: 15 Ýêw ¢ íà ñò¡ãíû ¢çíîñBòè íåä¤æíûÿ ¢ ïîëàãhòè íà 
ïîñòNëåõú ¢ íà =äðrõú, äà ãðÿäbùó ïåòð¾ ïîí¿ ñríü ±ã§ ®ñýíBòú 
írêîåãî t íBõú [17]; в оригіналі гр. έpiskis [17]) – йдеться про 
новонавернених, котрі виносили своїх хворих на вулицю, щоби бодай тінь 
апостола Св. Петра впала на них. Підставою для цих дій було суто міфоло-
гічне уявлення, згідно з яким разом із тінню, що її відкидає на когось певна 
«сильна» особа, на нього переходили і властивості цієї особи. Але згодом, 
у зв’язку з переходом від міфологічного до власне релігійного світосприй-
няття, ці ж слова могли виступати й у контекстах, де джерелом сили висту-
пала вже Божа благодать, – як у фрагменті, що передає звернені до Св. Бого-
родиці слова архангела Гавриїла (Лука 1, 35); пор. відповідне значення стсл. 
 в контексті  [17: 422] (про відобра-
ження зазначеного переходу в лексичній семантиці див. [18: 40; 19: 145]). 
Цей випадок семантичної еволюції можна схарактеризувати, уживаючи за-
пропонований М. Бреалем вираз, як contagaison sйmantique «семантичне 
зараження» (про це явище у лексичній семантиці див. у праці [20] і спеці-
ально щодо семантичної еволюції запозичених слов’янізмів [21: 112–136; 
22: 115–122]).

Отже, застосування окреслення осененная у стосунку до вулиці, що 
складається лише з дерев і зірок, безсумнівно, вносить із собою поетичні 
обертони, але водночас і передбачає не менш безсумнівні позитивні на-
слідки такого осенения; однак, наскільки можна судити, жодних підстав 
убачати тут ці позитивні наслідки і такий позитивний уплив зазначений 
уривок не дає.
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Таким чином, є підстави вважати, що як і в першому, так і в другому 
прикладі вживання слів рос. сень і осененный істотно покращує, меліорує 
ту художню реальність, яка представлена текстом оригіналу; шляхом та-
кого вживання перекладач робить довкілля, що оточує персонажів твору, 
прихильним до них, менш «проблемним», менш потенційно загрозливим.

Це показує, що проблеми, пов’язані з використанням слов’янізмів у 
перекладах, не вичерпуються невідповідністю між ними й одиницями ори-
гіналу в суто конотативних аспектах семантики, стосуючись також і їхньо-
го сигніфікативного ядра. Можна твердити, що наявність слов’янізмів як 
стилістично маркованої категорії російської лексики не лише розширює 
її експресивний потенціал, надаючи перекладачам додаткові можливості 
щодо вибору варіантів із синонімічного ряду, але водночас і створює для 
перекладачів додаткові проблеми, ігнорувати які не варто. Зокрема, такі 
слов’янізми становлять очевидний засіб меліорування оригіналу, надання 
йому поетичного, літературного звучання, «покращення» (чи прикрашен-
ня) його змісту, проте, безвідносно до оцінки суто стилістичних наслідків 
цього заходу, нехтування смисловою специфікою слов’янізмів може мати 
негативні наслідки для перекладу.

Застосування стилістично відзначених слов’янізмів у перекладі ху-
дожнього тексту, яке бере до уваги лише їхню стилістичну конотованість, 
з одного боку, ніби санкціонує художньо-літературний характер перекладу, 
легітимізує його як власне літературний твір із погляду функціонально-сти-
льового устрою російської мови, конкретніше, з погляду її художньо-літе-
ратурного узусу, адаптуючи переклад до такого узусу. Водночас таке засто-
сування може супроводжуватися ігноруванням семантичного потенціалу і, 
сказати б, культурно-історичної аури слов’янізмів, причому не лише в тих 
випадках, коли еквівалент-слов’янізм є безальтернативним, не має стиліс-
тично нейтрального відповідника, а особливо тоді, коли такі відповідники 
є, але смислова різниця між ними не вичерпується стильовою конотацією, а 
виявляється також у інших, сигніфікативних і конотативних аспетах їхньої 
семантики. Відповідно, оцінювати рівень художнього перекладу в таких 
випадках – та й деінде – слід не лише за його адекватністю першотвору 
щодо природності, сили й точності передачі деталей художнього світу, а й 
за правильністю у відтворенні перспективи бачення й витлумачення мит-
цем художньої реальності. Такий підхід може доповнити напрями теорії 
перекладу, пов’язані з когнітивною лінгвістикою (див., [23]), а також і з 
теорією дискурсу, особливо у плані врахування комуніктивно-епістемічних 
характеристик дискурсу (про ці дискурсивні риси див. [19]).
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Considering translation as process involving contact of both languages and 
cultures, author shows, with reference to the use of words of Church Slavonic 
origin in Russian rendering of  English fiction, that influence of the target lan-
guage, through its own canon of artistic language in general and its use of such 
words in particular, can lead to what can be termed an inadvertent «improve-
ment» (actually distortion) of the original.
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ВЯСЕЛЬНЫ КАРАВАЙНЫ АБРАД: 
ТРАДЫЦЫI I СУЧАСНАСЦЬ

Розглянуто назви традиційних страв, які білоруси та українці вико-
ристовують у весільному коровайному обряді; порівняно весільні обрядові 
страви білорусів й українців, простежено трансформацію цього обряду у 
світлі сьогоднішньої масової культури.

Мэта дадзенага артыкула – паказаць, як прадстаўлены каравайны 
абрад у межах традыцыйнага беларускага і ўкраінскага вяселля, як ён 
адлюстроўваецца ў лексіцы беларускай і ўкраінскай моў – літаратурнай і 
дыялектнай, а таксама як трансфармаваўся гэты абрад у рамках сённяшняй 
масавай культуры. Такая мэта прадвызначае мінімальнае (у самых агульных 
рысах) супастаўленне народнай і масавай культуры. 

«I народная культура, і масавая выконваюць у грамадстве своеасаблівыя 
функцыі, выступаючы фактарам стабілізацыі грамадскай сістэмы, а таксама 
механізму сацыялізацыі і ідэнтыфікацыі, забяспечваючы цыркуляцыю тым 
значэнням культуры, якія ў дадзенай культуры з’яўляюцца сэнсаўт вараль-
нымі. Гэта дазваляе значымай для грамадства інфармацыі браць удзел у 
фарміраванні, удакладненні і карэкціроўцы карціны свету, якая лічыцца 
большасцю ў якасці прымальнай, задаючы вектар развіцця… I масавая, і 
народная культура блізкія саматычным комплексам і сферай калектыўнага 
падсвядомага (арыентаваныя на архітыпічнае асэнсаванне рэчаіснасці, 
на сярэднестатыстычную асобу), маюць штодзённы характар, а значыць, 
сцвярджаюць фізічную цялеснасць дзейнага індывіда. Незалежна ад таго, 
які спосаб камунікацыі выкарыстоўваецца – традыцыйны ці сецявы, – і 
для першага, і для другога тыпаў культуры спецыфічныя нефармальнасць, 
спантаннасць і ананімнасць» [1: 293–296] (пераклад наш. – Н.А., А.М.).

Разгледзім коратка, як прадстаўлены каравайны абрад у традыцыйным 
фальклорным вяселлі ўкраінцаў і беларусаў.

Каравайны абрад – цэнтральны ў вясельным абрадавым комплексе, 
а каравай (укр. коровай), безумоўна, галоўная абрадавая страва на 
вяселлі. Менавіта каравай з’яўляецца тым элементам, які аб’ядноўвае 
ўсіх гасцей, усю вясельную дружыну, абодва роды і маладых. Для 
прыгатавання караваю запрашалі жанчын – каравайніц, якія рашчынялі, 
мясілі, выпякалі, упрыгожвалі яго, і мужчын, якія рыхтавалі дровы і печ. 
Запрашала каравайнікаў звычайна маці, зрэдку бацька. Паводле традыцыі 
для выпякання караваю запрашалі ад 3 да 11 жанчын, але ў некаторых 
мясцовасцях на гэты абрад звалі як мага больш родных і аднавяскоўцаў, 
таму што лічылася, быццам атмасфера весялосці і радасці будзе станоўча 
ўплываць на далейшае жыццё маладых. Рыхтаваць абрадавы хлеб давяралі 
найбольш паважаным жанчынам – добрым гаспадыням, якія былі замужам 
і мелі дзяцей. Паводле народных уяўленняў, іх якасці перадаваліся караваю, 
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а праз яго – маладым. У народнай свядомасці існавала павер’е, што каравай 
прадказваў лёс маладых, гэта своеасаблівая кніга іх жыцця. Напрыклад, 
вялікая трэшчына пасярэдзіне прадказвала няўдалы шлюб [2: 227]. Каравай, 
як сакральны вясельны хлеб, меў круглую форму, радзей форму паўмесяца 
(на Беларусі), але сустракаўся авальнай і выключна рэдка – прамавугольнай 
ці квадратнай формы (на тэрыторыі Украіны). Як правіла, каравай меў 
трохроўневую кампазіцыю, што цалкам паўтарала міфапаэтычную мадэль 
свету або сімвалізавала радаводную сувязь. Ніжняя шырокая частка – сімвал 
роду, які спраўляў вяселле, сярэдняя частка сімвалізавала сям’ю, у якой 
нарадзіўся жаніх ці нявеста, верхняя частка – пара галубкоў, «шышачкі», 
«звяркі» – гэта доля маладых, якую трэба было непадзельна захоўваць усё 
жыццё [2: 227–228]. Аднак каравай заўсёды выпякалі з цэльных кавалкаў 
цеста (каб маладая сям’я стала адзіным цэлым), а не спосабам пляцення, 
упрыгожвалі шышкамі, рознага роду птушкамі з таго ж цеста. Ва Украіне 
каравай часта ўпрыгожвалі барвінкам (вечназялёнай раслінай, якая вельмі 
хутка размнажаецца) з пажаданнем хуткага нараджэння першага дзіцяці. 
Паводле народнага веравання, ад якасці каравая залежыць будучыня 
маладых, таму да яго выпякання ставіліся вельмі адказна. Каравай 
дазвалялася мець кожнаму толькі адзін раз у жыцці – пры першым шлюбе. 
Калі ж жаніўся ўдавец або замуж ішла ўдава, то іх вяселле абыходзілася 
без гэтага традыцыйнага абрадавага печыва. У асобных рэгіёнах Украіны 
каравай дзялілі толькі сярод сваякоў, а ўсіх астатніх частавалі іншым 
вясельным печывам, якое мела назву бочка.

Міфалагічная сімволіка караваю надзвычай багатая: ён – сімвал 
маладых, сонечнага бажаства, нябеснага сямейства, дабрабыту і ўрадлівасці, 
багацця, шлюбнага саюзу, даўгалецця, добрай долі, дзетнасці.

Каравай звязаны з каровай як этымалагічна, так і праз дачыненне 
да вясельнага абраду. Па некаторых этнаграфічных дадзеных, на караваі 
рабіліся выявы вымя і рагоў, а ў каравайных песнях часта згадваецца карова. 
У беларускіх абрадах сватання бык і цялушка фігуруюць як сімвал жаніха 
і нявесты. Магчыма, каравай замяніў асноўную некалі ахвярную жывёліну – 
карову. Паколькі каравай параўноўваецца з Сусветным дрэвам, то вобраз 
каровы можна інтерпрэтаваць праз суаднясенне з рагатай жывёлінай на 
выявах Сусветнага дрэва, дзе яна змяшчаецца ўсярэдзіне дрэва [2: 231].

Каравайны рытуал – значная падзея. Калі да яго вяселле магло па якіх-
небудзь выключных прычынах і не адбыцца, то прыгатаванне вясельнага 
караваю азначала неадкладнае вяселле. Можна сказаць, што абрад вяселля 
быў акальцаваны каравайным рытуалам. Яно распачыналася працяглым, 
дэталёва распрацаваным абрадам выпякання караваю, а заканчвалася 
дынамічным і эмацыйным абрадам падзелу рытуальнага хлеба [2: 227].

Каравай – мнагазначны сімвал. У працах шматлікіх даследчыкаў 
выяўлены такія яго значэнні, як сувязь караваю з ідэямі ўрадлівасці, 
дабрабыту, дастатку; каравай разглядаўся ў якасці ахвяры, увасабленні 
шчасця і долі; адзначалася яго сувязь з вобразамі жаніха і нявесты, сонца 
і месяца, з канцэпцыяй сусветнага дрэва. Можна сказаць, што з дапамогай 
кулінарнага кода дубліруецца галоўная ідэя вяселля – стварэнне новай 
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пары. «Выпяканне каравая выразна прыпадабняецца да «перараблення» 
дзяўчыны ў маладую жанчыну. …нявесту (а часам і жаніха) усаджваюць на 
дзяжу, у якой рашчынена цеста для каравая. Падняцце цеста, павелічэнне 
ў аб’ёме – усе гэтыя ўласцівасці суадносяцца з жаніхом і нявестай, якія 
знаходзяцца ў аналагічным стане нараджэння і росту ў новай якасці» 
[3: 81, 72] (пераклад наш. – Н.А., А.М.).

Звернемся да моўных дадзеных аб каравайным абрадзе.
Па дадзеных тлумачальных слоўнікаў беларускай і ўкраінскай літара-

турных моў, вясельны пірог (хлеб) называецца бел. каравай, укр. коровай. 
Дыялектныя слоўнікі паказваюць больш разнастайную карціну.

У беларускіх дыялектах асноўная вясельная страва называецца 
толькі  каравай (і яго фанетычныя варыянты: коровай, курувай, кырывай) 
і тлумачыцца як:

‘каравай, абрадавы хлеб’ (Каравай пячэ бацька ці матка хросная для 
сына ці дачкі, нясе праз усю гуліцу каравай (МслГ));

‘вясельнае здобнае печыва з пшанічнай мукі, якім маладыя 
абдзельваюць гасцей’ (Каравай бяс шышак ні бывая. Кожнаму кусочак 
караваю ш шышкаю даюц маладыя (Нарл));

‘вясельны абрадавы пірог круглай формы, якім дружка надзяляе ўсіх тых, 
хто дорыць дары маладым’ (Каравай дзелюць у маладой і ў маладога (Знсл));

‘каравай, хлеб, які пякуць на вяселле’ (Каравай ляжыць на стале, 
а гасьцей яшчэ німа (КслМ); Каравай рашчыняюць на малацэ, туга 
замесяць, робяць ланцужок, а пасярэдзіне шышачкі, к свадзьбі каравай 
пяклі ( Слп-зБ2); На высіллі в мулудого був вылекій і вэльмэ вбраный курувай 
(ДслБ); Вясельля ўжо кынчаіцца – ужо кырывай дзеляць (КслМ)).

Усе згаданыя лексемы маюць толькі адно, прыведзенае вышэй, значэнне 
і ўжываюцца толькі ў прамым сэнсе.

Лексема курувай сустракаецца ў смежных дыялектах Беларусі і 
Украіны: на Брэстчыне (ДслБ) і ў валынскіх гаворках паўднёва-ўсходняга 
дыялекту Украіны (Мслзв). Але акрамя значэння ‘круглы вясельны 
пірог’, характэрнага для абедзвюх моў, укр. курувай можа ўжывацца і для 
называння ‘вечару ў маладой напярэдадні вяселля’.

Слова коровай, таксама ўласцівае і беларускім (ДслБ), і ўкраінскім 
(Слб1) гаворкам, мае адно значэнне ў беларускай мове ‘круглы вясельны 
пірог’ (Коровай вылікій, круглый, пычуть ёго як высілле) і яшчэ некалькі – 
ва ўкраінскай: ‘вялікі бохан хлеба’, ‘хлеб, куплены ў горадзе’, ‘хлеб, які 
давалі пастуху ў першы дзень выгану жывёлы на пашу’.

Ва ўкраінскіх дыялектах назвы цэнтральнай вясельнай стравы ўвогуле 
больш разнастайныя: акрамя фанетычных варыянтаў коровай ужываюцца 
мнагазначныя лексемы короваєць і колач: короваєць (Слукр2) ‘каравай’ 
(Благослови, Боженьку, короваєць місити!) і ‘блін з пшанічнай мукі’ – тут 
фіксуюцца гетэранімічныя адносіны паміж значэннямі полісеманта ў межах 
аднаго дыялекта. У значэнні ‘каравай’ лексема ўжываецца таксама ў палескіх 
гаворках (Слзп1): А пічка ригоче, бо короваєць хоче (Весільня пісня).

Падабенствам формы звязваюцца значэнні лексемы колач, якія 
адрозніваюцца нават у межах адных гаворак – гуцульскіх (Гг, СлсБ, Мслг):
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‘абрадавы калач, які пяклі на памінкі, вяселле або Каляды’ – ‘заплеценая 
і закручана на галаве жаночая каса’ (Гг);

‘святочны калач (вясельны, калядны)’ – ‘плеценая булка’ – ‘кальцо 
сыру’ (Мслг) – гіпера-гіпанімічныя адносіны паміж 1 і 2 значэннямі;

‘каравай, вясельны даравальны хлеб’ – ‘драўляны пярсцёнак на 
вяроўцы (прылада працы)’ (СлсБ).

Мнагазначная гэтая лексема – калач – і ў палескіх гаворках (Слзп1), а 
на Гуцульшчыне ўжываецца яшчэ і весільний колач (Мслг).

Для наймення рознага кшталту вясельнага хлеба (пірага) ва ўкраінскіх 
дыялектах выкарыстоўваюцца таксама лексемы корова′йничка (Слб1); 
бо′чка (Шчо бочку роздамо людочкам, а каравай та й родиночці (Крсл.) – 
Слп); боханець (бохо’нець, боху’нець, бо’хунець – Слзп1); перепі′єць – 
Слукр3 (перепо′їц – Слп); піро′г прида′ньски – Слп); стру’сень (Чорни хліб 
геть з’їли, а струсні дарма краяли – Слзп2).

Па дадзеных дыялектных слоўнікаў беларускай і ўкраінскай моў, для 
вясельнага абраду характэрна прыгатаванне і ўжыванне наступных страў 
(элементаў страў), пераважна розных гатункаў печыва, акрамя каравая:

бел.  месец (Тсл3), пташке (СлГ), сад (Тсл5), шышка (ДслБ);
укр. гуска (Слб1, Мслзв, Слзп1), дивень (Слукр1), доля (Слзп1), кукля 

(Мслзв), мандричка (Слзп1), сирець (Слзп2), усушок (Мслзв), хомина паска 
(Слзп2), шишка (Слукр4).

Акрамя істотнай колькаснай перавагі дыялектных лексем украінскай 
мовы над беларускімі, адзначым, што ўсе назвы беларускіх вясельных 
страў уваходзяць у групу хлеба-булачных вырабаў, а ва ўкраінскай мове 
ёсць дзве лексемы для намінацыі спецыяльнай стравы з сыру: мандричка 
(Слзп1) і сирець (Слзп2).

Яшчэ адна лексема (бел. шышка (ДслБ) і ўкр. шишка (Слукр4)), якая 
прысутнічае ў дыялектах абедзвюх моў, з’яўляецца адназначным словам у 
беларускай мове і полісемантам – ва ўкраінскай:

бел. ‘аздоба на караваі’ (Шышкі, калачэ пекуць да на коровай вешаюць);
укр. ‘шышка’, ‘аздоба з хлеба, падобная да шышкі, на хлебе, які пякуць 

да Вялікадня’, ‘вясельны хлеб асобага роду’ (От, перед весіллям, так 
увечері, кличуть на шишки молодиць), ‘крышка люлькі для палення’, ‘у 
келефа: частка палкі над ручкаю’.

Такім чынам, дадзеная лексема называе элемент вясельнай стравы ў 
беларускай мове і, побач з іншымі значэннямі, не звязанымі з ежай, страву 
цалкам (вясельны хлеб), а таксама аздобу на велікодным хлебе – ва ўкраінскай.

Дзве дыялектныя лексемы беларускай мовы – мнагазначныя, прычым 
усе значэнні, акрамя аднаго, для кожнага з дадзеных слоў, не з’яўляюцца 
«стрававымі»:

месец (Тсл3) ‘месяц (у годзе)’ (Май месец дорогі месец, вон дае ўсе), 
‘месяц (свяціла)’ (Каб на мене месец свеціў, а зоры я колом поб’ю), ‘танец’ 
(Танцовалі по парах. Браліса за рукі, ішлі кругом, хлопец перэкручваў дзеўку 
с прытупамі), ‘абрадавае вясельнае печыва ў выглядзе месяца, якое пякуць 
разам з караваем у маладой і маладога і якім потым стукаюцца на вяселлі’ 
(Я пекла Васілю месеца. На той месец налепвалі гергелі або шышкі);
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сад (Тсл5) ‘сад’ (Буў хорошы сад годоў трыццаць і вусох), ‘месца, дзе 
жыруюць качкі’ (Сад называўса. Оберцуць озерыну – і там іх тысячы, 
тых вутвоў), ‘упрыгожанні на вясельным караваі’ (Сад на коровае робілі), 
‘шмат, вельмі многа’ (Сад вутоў прылетае ў тэ болото), ‘пастаў у млыне’ 
(Млін у нас буў на два сады).

Падабенствам формы абумоўленыя значэнні ўкраінскага полісеманта гуска 
(Слб1, Мслзв, Слзп1), прадстаўленага ў паўночным дыялекце (заходнепалескіх 
гаворках) і паўднёва-ўсходнім (бойкаўскіх і валынскіх гаворках). Лексема 
гуска намінуе стравы (Слб1, Мслзв, Слзп1), элементы страў (Мслзв, Слзп1), а 
таксама птушак (Слб1, Мслзв, Слзп1) і расліны (Слзп1).

Такім чынам, традыцыйнаму вясельнаму абраду беларусаў і ўкраінцаў 
уласціва выкарыстанне галоўнай абрадавай стравы – караваю, які 
адрозніваўся ў розных мясцовасцях Беларусі і Украіны не толькі сваімі 
памерамі, але і формаю, найменнямі, пры гэтым, аднак, яго сімвалічнае 
значэнне заставалася нязменным.

Як выглядае каравайны абрад сучаснага вяселля, якое адарвалася ад 
традыцыйнага выгляду і зместу і сёння вытрымліваецца ў фармаце масавай 
культуры?

Каравайны абрад перажыў досыць цікавыя фармальныя змены. Пры 
захаванні традыцыйнага каравая (праўда, выпякаецца ён фабрычным 
спосабам), які ўручаецца нявесце і жаніху бацькамі, з’явілася шырока 
разрэкламаваная традыцыя выпечкі спецыяльнага вясельнага торта. I з 
караваем, і з тортам трэба ажыццяўляць дзеянні, якія маюць сімвалічнае 
значэнне. Напрыклад, ад каравая жаніх і нявеста павінны адкусіць ці 
адарваць як мага больш: хто больш адкусіць – той галоўны ў сям’і, а пасля 
гэтага можна – з той жа мэтай – кусаць усім вясельным гасцям. Такім самым 
чынам абавязкова трэба ўсіх надзяліць кавалкам вясельнага торта (падчас 
атрымання торта магчымае адорванне маладых). Матыў атрымання долі, 
шчаслівага лёсу навідавоку, аднак гэты «вечны» матыў па-новаму ўплецены 
ў абрадную сімволіку. Такім чынам, фармальнае змяненне абраду можа 
суправаджацца нараджэннем новых міфаў. I прыкладам гэтага служыць 
каравайны абрад – асноўны сімвал усходнеславянскага вяселля. 

Калі параўноўваць традыцыйны вясельны каравайны абрад і каравайны 
абрад сёння, супастаўляючы іх па параметрах «факт», «кантэкст», 
«суб’ектыўная значымасць для індывіда», то змяняюцца якасна і колькасна 
«актанты» абраду, змяняецца кантэкст – адпаведныя сацыяльныя ўмовы, але 
не змяняецца сацыяльная значымасць для індывіда, дакладней кажучы, для 
індывідаў мадэрнізаванага абрада – ён застаецца значымым і асэнсоўваецца 
як важны жыццёвы этап, які суадносіцца «з адной з асноўных функцый 
рытуалу – праверкай нязменнасці парадыгмы сэнсаў, мадэлі свету» [3: 13] 
(пераклад наш. – Н.А., А.М.). 

Як вынікае са сказанага вышэй, многія кампаненты каравайнага абраду 
страчаны, некаторыя захаваліся, прычым штó захавалася, а штó страчана – 
цяжка, але можна растлумачыць, калі зыходзіць з асноўных характарыстык 
масавай культуры: арыентацыю на архетыпічныя структуры свядомасці і 
сярэднестатыстычную асобу. 
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Names of traditional dishes used in the Belarusian and Ukrainian wedding 
round loaf ritual are considered in the study; Belarusian and Ukrainian wedding 
rite dishes are compared, transformation of the present rite is retraced in the 
network of today’s mass culture.
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ЗАВЕЩАНИЕ XVIII ВЕКА 
КАК ПРИМЕР АПЕЛЛЯТИВНОГО ТЕКСТА

Розглянуто характерні особливості заповіту ХVIII століття який міс-
титься в Національному історичному архіві Білорусі. Документ написаний 
польською мовою; як апелятивний текст, орієнтований на конкретного 
читача, виконує основну функцію спонукання адресата до дії. Прагматич-
на спрямованість апелятивності текстів зумовлює наявність у текстах 
директивних мовленнєвих актів, які в умовах реальної комунікації здатні 
структурно і семантично модифікуватися.

Основываясь на классическом определении К. Бюлера, который пола-
гал, что о феномене апелляции можно судить по поведению получателя [1], 
под апеллятивным следует понимать текст, побуждающий адресата к «со-
вершению речевого или посткоммуникативного действия» [2: 119]. К тако-
вым, как правило, относят тексты пропаганды, приказы, религиозные про-
поведи, заявления о приеме на работу, деловые и частные письма, тексты 
рекламы. Однако существует еще один вид текстов, обычно обойденный 
вниманием исследователей, но, тем не менее, как ни один другой реализую-
щий именно апеллятивную функцию. Это завещания.

Поскоммуникативное действие, инициируемое этими текстами, на-
чинается в четко определенный момент – в момент смерти наследодателя. 
И именно этот факт обусловливает специфику апеллятивной функции за-
вещания: адресант никоим образом не может проследить за реализацией 
постановлений завещания, повлиять на их выполнение.  В этом состоит 
отличие завещаний от других апеллятивных текстов, функционирующих в 
ситуациях, которые, как правило, дают возможность контроля посткомму-
никативных действий: можно наказать за невыполнение приказа, послать 
новое письмо, в котором извиниться за предыдущее, составить более удач-
ную рекламу. 

Соответственно, адресант завещания должен предусмотреть все воз-
можные сложности как вне-, так и внутриязыкового характера, которые 
могут привести к коммуникативной неудаче. Для элиминирования внутри-
языковых сложностей нужно позаботиться о непротиворечивости в состав-
лении текста и соблюдении соответствующей его структуры.

В Национальном историческом архиве Беларуси можно обнаружить 
большое количество завещаний, записанных в актовые книги земских су-
дов. Эти тексты, дающие материал для исследователей в области различ-
ных дисциплин, безусловно, интересны и для историка языка. Интересны 
прежде всего потому, что предоставляют огромный и неисследованный до 
этого времени материал по истории среднепольского языка на восточных 
землях Речи Посполитой (с 1697 года судопроизводство здесь ведется толь-
ко по-польски).
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Рассмотрим один из текстов, который содержится в актовой книге 
XVIII века Брестского земского суда, хранящейся в Национальном истори-
ческом архиве Беларуси (фонд 1741, опись 1, дело 30). Это не публиковав-
шееся ранее завещание Яна Фредерика Сапеги, великого канцлера литов-
ского, который умер 6 июля 1751 г. в Лысоводах на Подоле. Ян Фредерик 
Сапега был видным политиком начала XVIII века. Сначала он был спод-
вижником Станислава Лещинского, после поражения Карла XII под Полта-
вой перешел на сторону Августа II, в 1733 г. снова поддержал Станислава 
Лещинского, но практически сразу же перешел на сторону Августа III за 
обещание получить великое канцлерство литовское.

Уже тот факт, что завещание было записано в актовую книгу, свиде-
тельствует о первом шаге к удачности коммуникативного акта, а именно, 
о том, что коммуникативный акт с участием этого завещания был начат, 
не существовало иного текста, завещание не было оспорено. Завещание 
записывалось в актовую книгу после смерти наследодателя при открытии 
наследства. Как видно из текста, завещание было составлено за день до 
смерти Сапеги:

Ręką moią własną pospisuię działo się w Łysowodach Roku Tysiąc siedymset 
Piędziesiątego Pierwszego Mca Lipca piątego dnia.
При внесении в актовую книгу завещание предварялось записью о су-

дебном заседании:
Na Urzędzie JKMci Maydeburyi Brzeskiey Woytowskim Lenwoytowskim 

Burmistrzowskim y Radzieckim przedemno Antonim Henrykiem z Laskowa La-
skowskim Komornikiem Ziemskim Granicznym Wtwa Brzeskiego od JO Xiązęcia 
JmCi Michała Czartoryckiego Podkanclirzego W Xwa Litt Iurburskiego Szadow-
skiego Uswiackiego Poduswiackiego etc Starosty Ustanowionym Lanwoytem oraz 
z nami Iakubem Demideckim Hrehorym Ławrynowiczem Burmistrzami y Demia-
nem Zatarynowiczem Ianem Chauraiewiczem Bazylim Omelianowiczem Raycami 
y całym Majestratem Miasta JKMci Brzescia na zwykłym mieyscu Sądowym w 
Ratuszu zasiadaiącemi Comparendo Personaliter Jmc Pan Ignacy Terlecki Dwo-
rzanin JO Xięzny Jmc Kanclirzyney ww Xtwa Litt  Testament ostatniey woli y 
dyspozycyi SPIW Jmc Pana Iana Fryderyka Sapiehy Kanclerza WW Xtwa Litto 
Czyniony na rzecz nizey wyrazono słuzący w Sądach Maydeburyey Miasta JKMci 
Brzescia ad Akta podał ktory wpisuiąc de verbo ad verbum tak się w sobie ma W 
Imie Oyca y Syna y Ducha Swiętego Amen

и заключалось подтверждением его внесения:
ktory to takowy Testament za nieprzyienciem onego w Grodzie Brzeskim ex-

quo hocce officium vacat a za podaniem przez wyz wyrazoną osobę ad acta prosen-
cia ze wszystką wyrazoną rzeczą iest do Xiąg Maydeburyi Miasta Ikmci Brzescia 
przyięty y wpisany,

становясь своего рода текстом в тексте. Коммуникативная значимость упо-
мянутой рамки состояла в том, что только после подобной процедуры текст 
завещания приобретал юридическую силу и мог выполнять свою основную 
коммуникативную функцию. Используя предложенные еще Ш. Балли поня-
тия диктума (фактического содержания) и модуса (оценки излагаемых фак-
тов) [3], можно предположить, что эта часть представляет собой своего рода 
модус по отношению к тексту завещания, являющемуся в данном случае 
диктумом. Разумеется, в данном случае модальность понимается достаточно 
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широко, и речь идет не об оценке сведений, содержащихся далее в тексте, 
даже с точки зрения истинности – ложности. Этот фрагмент связан с оцен-
кой в области верификации личности адресанта и правильности составления 
текста, а также времени его составления – действительным признавалось по-
следнее завещание. Текст помещался в своего рода модальную рамку, кото-
рая делала возможным само его существование и свидетельствовала об окон-
чании коммуникативного акта и начале посткоммуникативных действий.

Коммуникативная специфичность завещания заметна и в других 
текстовых структурах. 

Апеллятивные тексты обычно представляются как тексты высокой 
степени адресованности, ориентированные на конкретного адресата. 
То же можно сказать о завещании. Составляя завещание, наследодатель, 
выступающий в качестве адресанта, создает коммуникативную ситуацию, 
в которой как адресаты присутствуют все лица, упомянутые в тексте: на-
следники, правопреемники, душеприказчики, свидетели и т.д. 

Основным наследником по завещанию является Ян Юзеф Каласанты 
Сапега (1732–1757):

Hrabstwo moię Koden Wierzchowicey Kopyty Dziedziczne Dobra moię w W 
Xtwie Litewskim sytuowane cum omnibus attinenciis do tych Dobr nalezącemi Jw 
Imci Panu Ianowi Sapiezie Woiewodzicowi Mscisławskiemu w Summie Million 
Czterykroc sto Tysięcy zapisuię, takowym sposobem na Hrabstwie Kodenskim 
Osimkroc sto Tysięcy na Wirzchowiczach y Kopytach cum attinenciis tych kluczow 
szesckroc sto Tysięcy.
Именно выбор этого наследника позволяет составить полное представ-

ление об апеллятивной функции завещания, поскольку реализация дей-
ствия, которое можно обозначить как получение Яном Сапегой наследства, 
без завещания была бы невозможна. Ян Сапега, получивший большую 
часть огромного состояния в деньгах и недвижимости, не является бли-
жайшим родственником завещателя. Это сын Игнация Сапеги, племянника 
тещи Яна Фредерика Сапеги.

В то же время естественный наследник – племянник со стороны сестры 
Ян Красицки – получает «всего лишь» Чернобыль; определенную долю в 
недвижимости приобретают также внук Рох Красицки и Ян Ходкевич:

Nieczyniąc y naturalnym sukcessorom moim krzywdy o ktorych zawsze w 
Zyciu moim pamiętałam y teraz do dalszey Fortuny moiey przystępuiąc dyspo-
zycyi takze IW JmCi Panu Ianowi Krasickiemu Chorążemu Nadwrornemu  W 
Xtwa Litto dobra moię Dziedziczne Czarnobyl w Woiewodztwie Kijowskim le-
żące ze wszystkiemi Maiętnosciami do tych Włosci nalezącemi iako Siestrzęcowi 
memu y naturalnemu Sukcessorowi naznaczam a zas Dobra moię Podolskie Sa-
pieżyn Łysowody Kupin Krzemienna cum corundem Bonorum attinentiis ktore ia 
sam im posessione trzymałem y teraz od IW Zamoyskiego Starosty Lubelskiego y 
kondesceusionalnemu odebrałem y do ktorych ieszcze ex Capite Herburtowiano 
nalezą wraz z Wielmoznemi Stadnickiemi przysądzone y do exdivizyi między mną 
a Wielmoznemi Stadnickiemi y IW Zamoyskim są nalezące, te wszystkie Maiętno-
sciw: Rochowi Krasickiemu iako wnukowi memu cedere maią. Dobra itidem moię 
Kruchy y Klucz Koblinski cum attinentiis IWImci Panu Ianowi Chodkiewiczowi 
Woiewodzicowi Brzeskiemu leguię tudziez y Klucz Dorohostayski ze wszystkiemi 
przynalezytosciami.
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Наследником также является жена Яна Фридерика Сапеги Констанция 
из рода Радзивиллов (дочь Радзивилла «Рыбоньки»):

IO Xięzna Jmosc Konstancya z Radziwiłow Sapiezyna Kanclirzyna Wielka W 
Xtwa Litto Kochana Zona moia ma swoię prawo… ,

дворня:
Suknie moię wszystkie dla Dworzanow moich naznaczam aby owym według 

tey moiey woli ostatniey oddane były z dispozicij IO Xięzny Ieymosci Sapiezyney 
Kanclirzyney WW Xtwa Litto Zony moiey ktore upraszam aby całemu Dworowi y 
wszystkim Słuzącym w Ich zasługach należyte uczyniła satisfaktyą;

в отдельном разделе упомянуты душеприказчики: 
ostatniey woli moiey przy ostatnim pozegnaniu się upraszam za Ex-

ekutorow IW Imci Xiędza Sapiehe Koadjutora Wilenskiego Biskupa Diocezaren-
skiego I. Wielmoznego Iegosc Pana Sapiehe Woiewode Smolenskiego Wielmozne-
go Imci Pana Sapiehe Woiewode [Woiewode] Brzeskiego Iasnie Wielmoznego 
Imci Pana Sapiehe Woiewodę Podlaskiego, Iasnie Wielmoznego Imci Pana Sapiehe 
Woiewode Mscisławskiego, Iasnie Oswieconego Xiązęcia Imci Michała na Nie-
swiez y Xięstwie Ołyckim Radziwiła Woiewode Wilenskiego Hetmana Wielkiego 
W Xtwa Litto Iasnie Wielmoznego Jmci Pana Małachowskiego Kanclerza Wielkie-
go Koronnego I. Wielmoznego Jmci Xiędza Wodzickiego Podkanclerzego Koron-
nego, ktorych iako w życiu moim stateczną zaszczycałem się zawsze Przyiaznią tak 
spodziewam się ze toz certuiąc pamiętac będą in piis do Boga suspiriis o Duszy 
moiey y Ostatniey Woli moiey dispozycyą.
Следует обратить внимание еще на одного адресата рассматриваемого 

текста, представленного в следующем фрагменте, который  является обяза-
тельным для любого польскоязычного завещания XVIII века, поскольку в 
нем составитель завещания поручает свою душу Богу:

…Ia zwazaiąc to zawsze że Dies mei abbreviabunt A unum mihi supererit ze-
pulchrii stosuiąc się do Boga Stworcy mego woli amaiąc prawie codzienną tego 
experjencią że wszyscy Ludzie smiertelnosci prawu są podlegli spodziewaiąc się 
momentalnie wyrokow Boskich nayprzod Duszę moią do tych czas mi od Boga 
daną w ręce Stworzyciela moiego oddaię maiąc wielką nadzieie w niezmiernym 
miłosierdziu Boskim…
Как видно, в этом фрагменте нет непосредственных обращений к адре-

сату, как нет их, впрочем, и в других частях текста, представляющих реаль-
но существующих наследников. 

Средством реализации основной функции апеллятивных текстов яв-
ляются директивные высказывания. Их предикативным центром являются 
перформативные глаголы. Под таковыми обычно понимаются лексемы и 
сочетания лексем, полностью удовлетворяющие определению перформа-
тивного глагола, в том числе и в области формы (перформативное высказы-
вание должно содержать глагол, для которого возможно такое употребле-
ние формы первого лица единственного числа настоящего времени (несо-
вершенного вида) активного залога индикатива, которое равносильно од-
нократному выполнению обозначаемого этим глаголом действия [5: 208]). 
Как видно, этих лексем не так много – на 1500 словоупотреблений текста 
встретилось: naznaczam ‘назначаю’ (4 употребления), obliguię ‘обязываю’ 
(3 раза), upraszam ‘прошу’ (3), leguię ‘записываю в завещании’ (2), bła-
gam ‘прошу’, utwierdzam ‘утверждаю’, uznawam ‘признаю’, spodziewam się 
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‘надеюсь, рассчитываю’. Сюда же можно отнести сочетание лексем ostat-
nią wolą moią czynię ‘реализую мою последнюю волю’. Как представляет-
ся, к перформативам в тексте завещания можно отнести и глаголы oddaię 
‘отдаю’ (3 употребления) и zapisuię ‘записываю’ (4), поскольку здесь эти 
глаголы обозначают не конкретное действие, а вербальный акт предостав-
ления имущества в чье-либо распоряжения, который может реализоваться 
лишь в виде посткоммуникативного действия: 

ate Summe do wolney dyspozycij teyze IO Xięzny Imosci Sapierzyney Kan-
clirzyney WW Xtwa Litto oddaię y zapisuię.
Сравним также обращение к святым покровителям:

Swiętych Patronow moich, ktorych nietylko w tym doczesnym życiu moim 
Protekcyi doznawałem ale też y w godzine smierci w osobliwszą Ich Oddaię się 
Opiekę. 
Действительно, идеальная форма эксплицитного перформативного 

высказывания довольно редко встречается в практике языкового обще-
ния. Безусловно, в тексте можно найти и имплицитные перформативные 
высказывания, например, те, в которых предикативное ядро представлено 
деепричастием соответствующего глагола: 

obliguię JO Xięzne Jeymosc Konstancyą z Radziwiłow Sapieżynę Kanclirzy-
ne W W Xtwa Litto Kochaną Zone moią aby Ciało moie grzeszne do Hrabstwa 
Kodenskiego zaprowadzone było y tam w Kosciele tamuznym deponowane było 
upraszaiąc aby iak naywięcey Mszy Swiętych przez kapłanow zaduszę moię od-
prawic się mogło, bezzadney Swiatowey Pompy. 
Большую часть пространства текста, однако, занимают декларативные, 

а не директивные высказывания. Они очень важны, поскольку от непроти-
воречивого описания завещаемого имущества зависит успешность речево-
го акта, в котором функционирует текст завещания.

Каким же образом текст завещания становится апеллятивным текстом? 
Известно положение, согласно которому, «для того, чтобы данное понятие 
могло быть определено как «текст», оно должно быть, минимально, дважды 
закодировано. Так, например, сообщение, определяемое как «закон», отли-
чается от описания некоего криминального случая тем, что одновременно 
принадлежит и естественному, и юридическому языку, составляя в первом 
случае цепочку знаков с разными значениями, а во втором – некоторый 
сложный знак с единым значением» [5: 5]. Каждое завещание не только пе-
редает информацию о передаваемом в наследство имуществе. Оно облада-
ет вторичной кодировкой, формирующей из него единый знак. Эту вторич-
ную кодировку создает апеллятивная функция, которую в тексте завещания 
формируют не столько немногочисленные директивы, сколько сама ком-
муникативная задача, для решения которой и создается завещание. Она ра-
спространяется на весь текст и вовлекает в свою сферу все высказывания, 
вне зависимости от того, являются ли они директивными или нет. 
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The study is devoted to the characteristic features of the 18th  century 
testament written in Polish from the National Historical Archives of Belarus as 
an appellative text, which has the general function of inducing the addressee to 
perform an action and possess a strict orientation toward a certain reader. The 
pragmatic orientation of appellative texts conditions the presence of directive 
speech acts in texts; in a real communication these acts acquire structural and 
semantic modifications.
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СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ ИНОСЛАВЯНСКИХ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ В ПОЛЬСКИХ ГОВОРАХ 
БРАСЛАВЩИНЫ

В умовах регіонального полілінгвізму мова, що виходить з активного 
повсякденного вжитку, вибуває у пасив, і її стабільну системність (оперу-
вання стандартними лексичними одиницями відповідно до мовних правил) 
змінює потенційна системність – набір мовних можливостей, при вико-
ристанні яких можна створювати зрозумілі в регіоні тексти. Для заповнен-
ня лексичних і синтаксичних лакун у потоці мовлення за стереотипними 
потенційними моделями з’являються нові одиниці – макаронізми, гібриди, 
кальки, що відповідають уявленню про «типові» мовні одиниці. Змінюєть-
ся статус слова: з одиниці, яка відтворюється,  часто-густо воно стає 
одиницею, яка створюється.

Объект и предмет исследования
Объектом данного исследования стал языковой материал, собранный 

во время полевых исследований на Браславщине. Материал извлекался из 
записей устных текстов и ответов, полученных в результате работы с опрос-
ником. Предметом изучения стали гибридные и калькированные лексиче-
ские и фразеологические единицы, укоренившиеся в местном польском го-
воре или создаваемые автохтонами сиюминутно в процессе коммуникации.

Языковая ситуация Браславщины
Браславский район в Беларуси – регион, где контактируют и наклады-

ваются друг на друга системы белорусского, польского и русского языков. 
Их статус и сферы распространения за последние 70 лет претерпели мно-
гократные серьезные изменения. В связи со сменой роли польского языка 
после второй мировой войны, с утратой им официального статуса, вывода 
из системы образования, по причине миграции (выезд части коренного на-
селения в Польшу, заселение региона приезжими), затиранием представ-
ления о его престижности, польский язык в регионе приходит в упадок, 
постепенно выходя из оборота. Большинством полилингвальных жителей 
региона он используется лишь в случаях контактов с приезжими и в сфере 
sacrum, гораздо реже – в семейных и соседских контактах, всё более под-
вергаясь инославянскому влиянию.

Между активом и пассивом: язык как потенциальная система
В условиях близкородственных языковых контактов и усиливающейся 

экспансии соседствующих языков более интенсивными становятся интер-
ференционные процессы, приводящие к частичной утрате делимитации 
кодов. Язык, переживающий упадок, перестает функционировать как еди-
ная регламентированная система, языковые нормы и правила заменяются 
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стереотипными представлениями о них. Т.е. в сознании жителей региона 
формируются устойчивые представления о словнике и комплексе правил, 
определяющих правильное употребление языковых единиц и позволяющих 
создавать корректные для данного языка конструкции. Следование таким 
«законам» обеспечивает говорящему если не воспроизведение, то создание 
единицы или структуры, удовлетворяющей абстрагированным канонам, 
подобной реально существующим в языке, возможной, потенциальной, а, 
следовательно, прозрачной для других жителей региона, мыслящих теми 
же языковыми категориями.

Общелитературные и диалектные единицы, употреблявшиеся до сих 
пор, забываются и заменяются, в случае необходимости, новыми, модели-
руемыми по воображаемым правилам. Стереотипизация охватывает все 
уровни языковой системы.

В настоящем исследовании рассматриваются принципы и возможно-
сти создания опольщенных лексем и фразеологизмов и закономерности 
употребления их в речи автохтонов.

Проблема «нехватки» и «подбора» слов
В случае использования языка, вышедшего из активного употребле-

ния, говорящий (помимо того, что имеет дело с ситуацией переключения 
кода) так или иначе сталкивается с проблемой «нехватки» или «подбора» 
слов – необходимостью заполнения синтаксической структуры единицами 
более или менее удовлетворяющими критерию принадлежности к выбран-
ному коду. Эти процессы могут быть в большей или меньшей степени осоз-
нанными.

Так, говорящий, не ограничивающий себя специально языковым кри-
терием, может создавать макаронические конструкции. (Бабушка внучке) 
Nu ńe j`eš, rask`azyvaj, a pos”l’e paj`eš, a to jeđonc ńixt`o ńe rask`azyvajet 
Widz 03; Ńe vyrabl’ajs”a, past`oj na m’ejscu Widz 03; (Бабушка внуку) S”ac” 
pos”e[, bo rence v`ymažaš Widz 03.

Говорящий может стараться придерживаться рамок выбранного языка, 
но в его речи в результате интерференции неизбежно появятся незамечен-
ные им иноязычные единицы. No, m`ileńka moja, Polska… ona juž nie nasza. 
Ja za Biełar`us” ide. Ja za Biełar`us” ide, bo ja tu mieszkam i ja tu wyrosła. A 
tut zachod’ili i Polacy, i Litefcy, i rozmaite, tak co ja bende za ich chorować, ja 
za Białar`us”! Widz 03.

Говорящий может осознавать, что нужного слова ему не хватает, при-
знавая это или ища ему замену:  –  Jak nazywa się dziecko kobyły? –  Že… Nu, 
pa rusku žarab’onak, a pa pol’sku…mal’utk’i. Mal’us”eńk’i tam, c”i kobyłečka 
ro[”iła s”e, c”i tam… kuońik ro[”ił s”e mal’utk’i, nazyvajo… Nu, samy š mali i 
kobyły, i žarab’iła s”a… Miaż05.

Осознавая отсутствие необходимого слова, говорящий может создать 
его сам для заполнения лакуны: Kapkany – to v’encej na tyx, na šaešk`a. A na... 
nu, na pacuka to... jak to... kapkan ńe stav’e, al’e tak’e myšałapk’i, myšałufk’i 
stav’o. Waz07.

И, наконец, говорящий может создать необходимое ему слово из зна-
комых структурных элементов, не отдавая себе отчета в том, что данная 
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единица им не воспроизведена, а создана: Jedna sons”atka apatšała s”a, co 
jejna curku ńeprav’idłova im’ona zap’isal’i Bucz07 ‘uświadomić sobie, zdać 
sobie sprawę’ (б. aгл’едзецца ‛ts’).

Т.е. появление в речи польскоговорящих жителей региона инославян-
ской языковой единицы (будь то неизмененного по форме проникновения, 
фонемной, словообразовательной или фразеологической кальки, или же 
семантического заимствования) может быть обусловлено тем, что гово-
рящий не ставит себе конкретных ограничений кода, не выбирает четкого 
языкового критерия, оставаясь (в любом случае в многоязычном регионе) 
«в границах понятности»; в результате неосознанной интерференции; при 
осознании лакуны в идиалектном словнике искомая лексема может созда-
ваться прямо в процессе речи. Четко разграничить степени осознанности 
выбора сложно, поскольку интенсивность интерференционных процессов 
индивидуальна, она может зависеть как от функционального типа сосуще-
ствования языков (билингвизм или диглоссия), так и от свободы владения 
каждым из кодов, близости темы разговора, языковой компетенции и иных 
факторов.

Транспонирование лексем
Исследования подтвердили, что неосознанному интерферентному 

включению в польскую речь легко поддаются транспонированные ино-
славянские лексемы с парокситоническим ударением: pogruz”i ‘załaduje’, 
bukvy pol’sk’e, na p’eram’ence, na urokax, grabiłka ‘maszyna do grabienia siana’ 
и т.п.; Ja sam mam traχtorak … mam grabiłka, zgrab’a, a tut z grab’el’k’em 
pasprab`uj fšystko zrob’ic” Kar07; My fšystk’e tak’e rukoađ”el’ne, brat zdol’ny 
był Widz03.

Также наблюдаются множественные неосознанные включения в поль-
скую речь инославянских лексем со смещенным ударением: nakačyvac” 
‘nagniatać powietrze’, p’iša z ašypkam’i, kruček ‘szydełko’, prestupńiki ‘przestęp-
cy’; A ftedy my kułak`i, my prestupńiki, že pracoval’i ćenško... Jank05; i sanečk’i, 
rozval’ńi, radl’i – fšystko to po-domašńemu, fšystko sam pracował Widz03.

Некоторые из подобных единиц уже не являются индивидуализмами и 
широко распространились в браславском польском говоре: magazyn ‘sklep’, 
c”al’ega ‘wóz’, daže ‘nawet’ и т.п.: Ńe, ńedal’eko tutaj, to p’eńc’’ k’il’ometruf 
dažea ńe ma Widz03;  F kontože daže po pol’sku rozmav’al’i Błaż07; dva końe 
c”al’ega c”ongńe Łat07.

Калькирование
Кроме интерферентных проникновений (транспонентов) есть и другой 

вид лексической конкуренции – возможность употребления единицы узу-
альной или самостоятельно созданной. Речь, прежде всего, идет о кальках. 
Возможны следующие типы калек:

а) Последовательный морфемный перевод: новая единица создается 
посредством перевода корневой морфемы, аффиксы, как правило, являют-
ся идентичными для пары языков: Muv’i, muv’i – zamuv’i s”e (р. заговорит-
ся), my že š i do p’eršej komuńii dovo[ona po polsku (б. давесці), ńedopatšyš 
(б. недаглядзіш, р. недосмотришь), xl’ef razvrucon (р. разворотят), zreb’ec”`ał 
trošku (б. здзяцiнеў).
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Выступают также случаи, когда польский аффикс – принадлежащий, 
как правило, к общему для контактирующих языков морфемному фонду, 
но имеющий характерную для каждого из языков фонетическую окраску, 
присоединяется к инославянскому корню – или же к общему корню для 
двух языков, употребляемому в литературном польском языке в сочетании 
с иным аффиксом. Таким образом появляются гибриды типа: ostanufka 
(р. остановка), pšemys”l’el’i ‘wymyślili’ (р. придумали), v’erufk’i (р. верев-
ки), pšastuda (р. простуда), pšetal’ina (р. проталина) и т.п. Подобные еди-
ницы однако не всегда можно однозначно классифицировать именно как 
словообразовательные гибриды – их появление в таком виде может объ-
ясняться также принципами фонетического опольщения.

б) Опосредованный омонимический перевод: в языке-источнике вы-
ступают омонимы, язык-реципиент вместо искомой лексемы переводит 
ее омоним, поскольку в представлении автохтонов оболочка, называющая 
две реалии в более привычном и знакомом языке, должна выполнять те 
же функции в языке принимающем: l’etk’e ‘płuca’ (р. легкие ‘внутренний 
орган’; р. легкий ‘не тяжелый’ – пол. lekki), ze fšystk’im ‘w ogóle’ (р. совсем, 
нареч.; р. весь, мест., Instr со всем – пол. wszystek), krong’em błota ‘dookoła’ 
(р. кругом, нареч.; р. круг, сущ. – пол. krąg), tak  była u nas zaprova[ona 
‘mieliśmy tradycję’ (б. заведзена ‘существует традиция’; б. завесцi ‘отвести, 
завести’ – пол. zaprowadzić), paǹ os jak xvyc”i, paral’iš xvyta ‘atakuje’, i mńe 
xvyta veuny, mńe roboty xvyta, ńe xvyta jemu rubl’a do pułl’itra ‘wystarcza’ 
(р. хватать ‘метаф.: о приступе болезни’; ‘иметься в достатке’ – пол. 
atakować ‘o chorobie’; wystarczać), zabol’ała ‘zachorowała’, (р.  заболеть – 
объектное и субъектное знач. – пол. zachorować, zaboleć), pšyeprova[”i 
(o samicy, ‘urodzi’) (б. прывесці, р. привести ‘родить’).

в) Калькирование фразеологических оборотов: оно связано с тем, что 
частотных идиом из хорошо знакомого языка резко перестает хватать в 
более пассивном коде. Фразеологизмы, будучи единицами очень экспрес-
сивными и образными, частотны в речи, однако представляют серьезную 
лакуну в идиалектах браславских поляков, поэтому говорящий вынужден 
пользоваться кальками: teras ńe rozb’ežeyš (теперь не разберешь), ńe xac”el’i 
ńi za co (ни за что), majstra na fšystk’e rence (мастер на все руки), rencam’i 
ńe axvyc”iš (руками не охватишь), аš ušy v’endnon (уши вянут) zostali w 
žyvos”c”i (остаться в живых), teras po drug’emu zea fšystk’im (совсем по-
другому), po mojemu (по-моему), puk’i co (пока что), nosy jixne v’i”el’i s”e 
‘było widać’, (виднелись). Калькирование фразеологизмов – явление, рас-
пространенное гораздо шире, чем использование собственно польских 
фразеологических единиц, однако на данном этапе исследования трудно 
делать окончательные выводы о том, создаются ли такие кальки непосред-
ственно в моменте речи или же они закрепились, приобретают все более 
устойчивый характер в узусе региона.

Семантические заимствования
При наличии в польском, белорусском и русском языках единиц с 

одинаковой (или близкой) фонетической оболочкой могут иметь место се-
мантические заимствования: drug’i ‘inny’, po drug’emu ‘inaczej’;  ona jedna 
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m’eška ‘sama’; Babul’ova žečka fšystko my zval’i jo ‘zawsze, stale, cały czas’;  
I tšex, i čterex pšyeprova[”i (owca jagnięta), jak jaka, a jak jaka – i jednego 
‘urodzi’ (б. прывесці, р. привести); Aj, jak ona mńe pšec”ivna, jak ońi modl’oń 
s”e tak... ńep’eńkńe ‘bardzo nie podoba się, budzi wstręt’ (р. противно), to 
ml’eka tam, jak to, zastanav’a s”e (р. застаивается).

Если в польском языке существуют слова с близким значением, но раз-
личающиеся ситуацией употребления, польскоговорящие жители региона 
очень часто делают выбор в пользу лексемы, отличающейся от белорусской: 
rozmaity – różny: I Moaskal’uf tak sama rozmajityx jest, i Pol’akauf, i fšystkich, 
l’u[”i ńejednakova š; bać się – lękać się ‘obawiać się’; Boga ńe l’enkajon s”a.

Утрата делимитации кодов как фактор расширения лексической 
синонимии

Потенциальность языковой системы предполагает не только модели-
рование по стереотипному образцу, в результате чего появляются языковые 
гибриды, но и существование в языке альтернативы – элементов, выступа-
ющих параллельно. При этом, видимо, невозможно говорить об ареальной 
или идиолектной дистрибуции единиц – даже в речи одного и того же ин-
форманта может появиться любая из них.

Так в сознании многоязычных автохтонов разноязычные лексемы 
сосуществуют в виде синонимического ряда: Jah`o /konia/ da kaval’`a 
va[”ili, byl`i kaval`і – kuz”ńac`y […] – kavalі końej Baru04. Это не просто 
параллельное сосуществование нескольких единиц в одном ареале или 
словнике одного автохтона – их синонимичность подтверждается возмож-
ностью употребляться в рамках одного высказывания. Синонимы появля-
ются, как правило, в той ситуации, когда говорящий стремится уточнить, 
яснее донести свою мысль, или когда он эмоционален, когда высказывание 
предполагает усиление, градацию: A teras fšystko wyraz”ńe, fšystko pojentńe 
Miaż05.

Столь широкая трактовка синонимических рядов и отсутствие язы-
ковых барьеров (владея различным набором кодов активно или пассивно, 
жители региона понимают друг друга) позволяют создавать конструкции 
и целые тексты, насыщенные самыми разными видами адаптированных 
единиц: Ja vygl’ancovana zafše xo[a ‘ładnie i schludnie ubrana, do kościoła’, 
ja jak ub’oram s”e p’enkńe, u mńe fšystko na gl’anc: u mńie i xustečk’i pot 
každa kos”c”umak, pot každa, tufel’k’i teš, i ja o[”evam s”e, i u mńe nadavana, 
i s”ostram’i [...] Ub’eže s”e, ida, o jaka ty forsuńa, tufel’k’i na opcas”ikax – jak 
p’etnastufka ‘piętnastolatka’ Apa07.

Выводы
Расширение узуса в условиях многоязычного пограничья и стирание 

языковой нормы приводят к практически неограниченному языкотворче-
ству, к процессам, позволяющим создавать из языкового материала, как 
структурных частей модели практически произвольных конфигураций, 
ограничиваемые только характером строительных элементов, но не их со-
четаемостью.

В итоге меняется статус слова как языковой единицы – из единицы 
воссоздаваемой в потоке речи оно часто становится единицей создаваемой, 



115

СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ ИНОСЛАВЯНСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

т.е. говорящий, по сути, в процессе речепорождения нередко оперирует не 
словом, а меньшими единицами, точнее, единицами иного порядка – слово-
образовательными морфемами и моделями.

Стабильная системность языка (т.е. оперирование фиксированными 
единицами словника в соответствии с языковыми правилами) заменяется 
потенциальной, разбалансированной системностью – набором языковых 
возможностей, потенциала сочетаемости, используя который, можно по-
прежнему оставаться в границах коммуникативности – т.е. создавать тек-
сты, понимаемые адресатом.

In multilingual conditions the language that comes out of active everyday 
usage moves into the background, and its steady systematic character (usage of 
basic lexical items in accordance with linguistic rules) is  replaced with potential 
consistency – collection of language opportunities which help to create a text 
that will be understandable in specific regions. With the aim of filling lexical 
and syntactical gaps in speech flow by stereotypic potential models new items 
are created – macaronisms, hybrids, calques which correspond to the image of 
“typical” linguistic units. Word status is changed – from the often recreated item 
it becomes a created item.
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СУСПІЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ІСНУВАННЯ 
ЧОРНОГОРСЬКОЇ МОВИ

Йдеться про процеси, які передували становленню офіційного статусу 
чорногорської, мови та про деякі чинники, що зумовили сучасну соціолінг-
вальну ситуацію в Чорногорії. Увагу акцентовано на діяльності академіка 
Воїслава Никчевича, пов’язаній зі стандартизацією чорногорської мови. 

Мова будь-якого народу (і державна мова зокрема) є засобом комуні-
кації в суспільстві та основою національної культури. Взаємопов’язаність 
мови і суспільства не передбачає нерозривності їхнього зв’язку, а лише 
їхню взаємозумовленість. У такому сенсі мова і суспільство відносно за-
лежні й водночас відносно самостійні. Розглядаючи ситуацію, яка склала-
ся останніми роками з мовою в Чорногорії, варто виходити з лінгвальних 
чинників та системи суспільних відносин, що існують у державі, а також 
інте ре сів народів, які населяють цю країну. Саме на другому аспекті зупи-
нимося докладніше у представленій статті.

Ще 1970 р. Д. Брозович у праці «Стандартна мова» [4] виклав теоре-
тичні обґрунтування моделі варіантів щодо сербсько-хорватської мовної 
спільноти. Погляди автора на ці варіанти стисло можна викласти так:

– варіанти є «адаптацією єдиної літературної мови до традицій і суспіль-
них потреб народів, що окреслені соціолінгвальними формаціями» [1: 30];

– варіант стандартної мови функціонує для народу, який його викорис-
товує, так само, як народна мова – для того народу, який нею послуговуєть-
ся [1: 30].

На думку Д. Брозовича, сербсько-хорватська мова була сукупністю діа-
лектів, пов’язаних на рівні абстракції. У межах цієї групи кожна нація мала 
власний мовний стандарт, який якісно відрізнявся від другого в межах спіль-
ної діасистеми. Стандартну мову він визначає як «автономну форму мови, 
завжди внормовану та функціонально полівалентну, що виникає тоді, коли 
одна етнічна чи національна формація, приєднавшись до інтернаціональної 
цивілізації, починає в ній користуватися власним ідіомом1, який до цього 
часу функціонував лише для потреб етнічної цивілізації» [1: 28]. А вже ва-
ріанти є різновидами єдиної стандартної мови, адаптованими до традицій 
окремих народів, що послуговуються мовою. За допомогою цієї теоретичної 
моделі функціонування сербсько-хорватської мови у сербокроатистиці впер-
ше вдалися до спроби вирішити мовні проблеми всіх народів, які користува-
лися сербсько-хорватською мовою. 1985 р. вчений робить певні модифікації 
та уточнення щодо положень власної теорії. Згідно з версією вченого 1985 р. 
існує одна сербсько-хорватська мова як система південнослов’янських діа-

1 Теpмін ідіом автор вживає як для назви діалекту, так і стандартної (літературної) мови 
[2: 28].
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лектів між хорватсько-словенським кордоном на південному заході й серб-
сько-македонським та сербсько-болгарським кордоном на південному сході, 
що походить із праслов’янської мови; на території цієї діасистеми на основі 
діалектної бази новоштокавиці розвинулася абстрактна модель стандартної 
мови, яку, за зразком стандартної тосканської (для італійської) й стандарт-
ної кастильської (для іспанської), можна назвати нейтрально стандартною 
новоштокавицею, розуміючи її як код; з огляду на різний розвиток цивілі-
заційно-мовної надбудови у стандартній новоштокавиці формуються різні 
конкретні реалізаційні різновиди. Це два поляризовані варіанти – хорват-
ський і сербський, специфічний мовний різновид у Боснії та Герцеговині, 
який теоретично ще не опрацьований (Д. Брозович називає його «босній-
сько-герцеговинським стандартно-мовним виразом»); ще менш теоретично 
опрацьований різновид мови, що функціонує в Чорногорії [2: 83–84]. Отож, 
у межах сербсько-хорватської стандартної мови, як стверджував ще 1985 р. 
Д. Брозович, фактично існували чотири реалізації.

Нагадаємо деякі лінгвальні чинники, які підтверджують існування чор-
ногорської мовної реалізації. Наприклад, візьмемо до уваги фонетичний 
рівень мови. Зокрема, сербські чи хорватські приголосні з огляду на їхню 
дзвінкість чи глухість мають пари: b – p, d – t, g – k, проте пари для c се-
ред приголосних немає. Однак, на концепцією Р. Катичича про те, що мовна 
система є мережею відносин, а структура – заповненою мережею відносин 
[3: 28–29], в усіх штокавських мовах знаходимо пару і для с, оскільки звук 
с трапляється в позиції stric ga (вимова – strîƷga) тощо2. Сучасна мовна си-
туація, що склалася на теренах поширення колишньої сербсько-хорватської 
мови, цілком підтверджує попереднє міркування. Наприклад, у чорногор-
ській мові, сполученням dj, tj, zj, sj відповідають đ, ć, ź, ś (đèvōjka, ćȅrati, 
źènica, śènica), вони, до речі, невдовзі стануть нормою вживання. Отже, твер-
ді dž, č, ž, š мають свої м’які відповідники đ, ć, ź, ś, зважаючи на що структуру 
чорногорської мови з урахуванням специфіки штокавської мовної системи 
можна вважати заповненою порівняно зі структурою сербської, хорватської 
чи боснійської мов, які, наприклад, фонем ź, ś не мають, однак на ці звуки 
натрапляємо і в цих мовах, хоча лише в певних позиціях. Нехай вони там і 
не становлять окремих фонем, але з погляду системи мови їм притаманні.

Зважаючи на характерні риси штокавських говірок – рефлекси дав-
нього «ятя», – маємо кілька варіантів вимови (і написання): ієкавський, 
єкавський, екавський та ікавський: rii̯èka (на письмі rijeka), ri̯éka (на пись-
мі rijeka), réka, ríka. У Чорногорії поширеним є ще один варіант, де t i j 
(пов’язані з рефлексом «ятя») переходить у ć, d i j – у đ, z i j – y ź, s i j – y 
ś (ćȅrati– tjȅrati, đèvōjka – djèvōjka, źènica – zjènica, śènica – sjènica) тощо. 
Мова має й інші специфічні риси, на яких ми спеціально не зупинятиме-
мося. Невдовзі вийде друком академічний правопис чорногорської мови, у 
якому ці риси знайдуть своє відображення.

2 Порівн. у чорногорській мові: biзa, biзin, bronзin, зinзula, зanovijet, зipa, obзovina, зera. 
Boroзan, Burзan(ović). Ці лексичні одиниці мають звук [з], який виконує роль самостійно-
го звука (фонеми) і тому його можна внести до ряду самостійних звуків (фонем) чорно-
горської фонологічної системи.
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Чорногорська мова сьогодні є доволі близькою до сербської. Це мо-
тивовано спільною культурою, православною релігією3 і тривалим прожи-
ванням сербів і чорногорців у межах однієї держави (чи держав)4. З хор-
ватською та боснійською мовою її єднає ієкавська вимова давнього «ятя».

Відомий чорногорський мовознавець, професор університету в Нікши-
чі, академік Воїслав Никчевич5 понад 30 років боровся за визнання чорно-
горської мови, за що в деяких політичних та наукових колах здобув титул 
«чорногорського сепаратиста». Його основоположні праці – це передусім 
два томи монографії «Чорногорська мова» (1993, 1997), правопис (1997), 
а також граматика (2001). Зокрема, епіграфом до своєї книги «Пиши, як 
говориш» він обрав відомі слова І. Андрича: «Мова є живою силою, з якою 
пов’язана не лише культура, а й саме існування народу» [4: 4]. Наведені 
нами вище видання уже тривалий час трактують чорногорську мову як 
окрему, таку, що має соціолінгвістичне підґрунтя для свого існування.

В. Никчевич справедливо зазначає, що в основі чорногорської, серб-
ської, хорватської та боснійської мов лежить єдина штокавська система, але 
з соціолінгвістичного, мовно-етнічного, культурологічного й психологіч-
ного погляду вони становлять окремі мови, що підтверджує власне мозаїка 
сербсько-хорватських діалектів. На відміну від чорногорської мови, якій 
властива однорідна діалектна база, в хорватській, крім штокавського діа-
лекту, є чакавський та кайкавський, а в сербській – прізренсько-тимоцький 
(«прізренсько-тимоцькі діалекти значно відрізняються від [інших] штокав-
ських», – цитує В. Никчевич Д. Брозовича) [5: 34–36]. На підтвердження 
власної позиції з цього питання автор наводить твердження Р. Катичича, 
який зазначає, що змішування діалектів і говорів, на чому послідовно ак-
центують мовознавці, створює враження, що «не можна провести межі, 
яка б відокремлювала різні, хоча й близькі, споріднені мови» [3: 63–64]. За 
В. Никчевичем, мова характеризується не лише системою, про її існування 
свідчать генеза, спосіб, як вона виникла, розвиток, функції, які вона вико-
нує, тобто вся її історія, все, що містить такі лінгвістичні поняття, як історія 
мови, граматика, словниковий склад, діалектологія. Акцентування лише на 
3 Принагідно зазначимо, що в цей час відбувся поділ православної церкви в Чорногорії на 
чорногорську і сербську.
4 Ще з часів завоювання Зети Рашкою (Сербією) Чорногорія періодично перебувала в 
складі Сербії, пізніше – Королівства Сербів, Хорватів, Словенців, Королівства Югославії, 
СФРЮ, далі – її наступниці Союзна Республіка Югославія та Сербія і Чорногорія, офіцій-
но виникла 27 квітня 1992 р. (побутували ще і назви «Нова Югославія», «Третя Югосла-
вія» – на відміну від «Першої Югославії» (1918–1941) й «Другої Югославії»(1945–1992).
5 Воїслав Никчевич, ординарний професор філософського факультету Університету в Нік-
шичі, член Чорногорського та Хорватського ПЕН Клубів, Матиці Чорногорської, Чорно-
горського товариства незалежних літераторів (Crnogorsko društvo nazavisnih književnika), 
академік Дуклянської академії наук і мистецтв видав такі праці: Mladi Njegoš, Pjesniko-
vi putevi ka sintezi (Cetinje, 1978); Crnogorske bugarstice (Titograd, 1979); Istraga poturica 
u Njegoševu «Gorskom vijencu (Cetinje, 1990); Crnogorski jezik, Geneza, tipologija, razvoj, 
strukturne osobine, funkcije, t. 1. Od artikulacije govora do 1360 (Cetinje, 1993); Piši kao što 
zboriš. Glavna pravila crnogorskoga standardnoga jezika (Podgorica, 1993); Južnoslovenski 
srenjovjekovni književni odnosi (Cetinje, 1994); Crnogorski pravopis (Cetinje, 1997); Crno-
gorski jezik, Geneza, tipologija, razvoj, strukturne osobine, funkcije, t. 2. Od 1360 do 1995 g. 
(Cetinje, 1997); Štokavski dijasistem (Cetinje, 1998); Gramatika crnogorskog jezika (Podgo-
rica, 2001) тощо. Автор опублікував понад 200 наукових праць у періодичних виданнях 
колишньої Югославії.
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системних ознаках, на думку вченого, залишає в тіні всі інші функції, котрі 
повинна виконувати мова, завдяки яким її вирізняють як національну. А це 
означає, що, будуючи системну структуру мови незалежно від народу, який 
є її творцем і носієм, способу існування та функціонування мови, ми зне-
особлюємо її та приводимо до зубожіння [6: 91–101]. Цей погляд В. Никче-
вич протиставляє поширеній думці, що чорногорці є частиною сербського 
народу, а отже, чорногорська мова – складова сербської. Це помилкове, на 
думку автора, переконання сформувалося під впливом «моногенної» мов-
ної теорії В. Караджича, а також тенденції до уніфікації кодифікованої нор-
ми сербсько-хорватської літературної мови, що наочно виявилася в грама-
тиці О. Белича, де чорногорська – науково та офіційно – трактується як її 
складова частина [7: 3].

Наведемо низку фактів із найближчого до нас історичного періоду та по-
дії, що стосуються проблем чорногорської мови від початку 90-х рр. ХХ ст. 
Чорногорський ПЕН-Клуб та Чорногорське товариство незалежних літе-
раторів у середині 90-х рр. офіційно виступили проти нейтралізації чор-
ногорської мови, проти її денаціоналізації та асиміляції сербською мовою. 
Було опубліковано Декларацію Чорногорського ПЕН-Клубу, що мала назву 
«Мова як вітчизна»6. Матиця чорногорська саме в той час, коли було зро-
блено цю заяву, опублікувала перший том монографії В. Никчевича «Чор-
ногорська мова», яка стала основою для викладання цієї мови в універси-
тетах і за межами держави [8: 9].

На проблемах охорони та збереження «малих» мов зосередив увагу 
Міжнародний конгрес ПЕН-Клубу, що відбувся 1993 р. у Сантьяго де Кам-
постелла. Ця найбільша у світі організація літераторів і видавців вказала на 
обов’язок міжнародних організацій (ЮНЕСКО та інших) захищати мови, 
які перебувають під загрозою зникнення, визначивши для цього відповідні 
форми діяльності на національних та міжнародних рівнях. Спираючись на 
6 «З розпадом СФР Югославії сербсько-хорватська виходить з ужитку в усіх її колишніх 
республіках, в яких вона була офіційною. Хорвати однозначно висловилися за хорватську, 
серби – за сербську, мусульмани-босняки – за боснійську мови. Отож, з чотирьох наро-
дів, для яких сербсько-хорватська була офіційною, лише чорногорці у «свою» найновішу 
Конституцію внесли положення, що їхня рідна мова має назву іншого народу й нації, що 
безпрецедентно з наукового та політичного погляду… Під поняттям «чорногорська мова» 
ми не маємо на увазі окремої з погляду системи мови, а одну з чотирьох зазначених назв 
(чорногорська, сербська, боснійська, хорватська), якою чорногорці називають свою час-
тину штокавської системи як спільного надбання з мусульманами, сербами, хорватами… 
Чорногорська мова з генетичного, типологічного погляду і з огляду на структуру є ні-
чим іншим, як підсистемою, варіантом слов’янської мовної системи, вона оформилась 
як народна мова від виникнення та розвитку дуклян / зетчан – чорногорців. Як така, вона 
має свої фонологічні, просодичні, морфологічні, синтаксичні, семантичні, лексично-фра-
зеологічні, правописні та інші особливості, власну історію та власну літературу. Це ж 
стосується сербської, хорватської, боснійської мов. Сьогодні чорногорська мова у Кон-
ституції Республіки Чорногорії трактується як сербська мова, і таким чином стираються 
всі її особливості, а її літературна і практична реалізація відкидається й перебуває під за-
грозою. Тому ми вимагаємо, щоб у Конституції Республіки Чорногорії мова чорногорців 
називалась чорногорською, що з наукового погляду правильно, а політичного – необхідно. 
Конституційним перейменуванням чорногорської мови на сербську de jure чорногорці пе-
рейменовуються на сербів, що є лінгвогеноцидом над чорногорським народом. Ми апелю-
ємо до чорногорської культурної і наукової громадськості, щоб вона належним чином ста-
вилась до своєї мови: плекала її, шанувала, цінувала, вивчала, як це роблять усі культурні 
та цивілізовані народи, бо це одна з важливих умов свободи й існування»).
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документ, ухвалений Міжнародним конгресом ПЕН-Клубу в Сантьяго де 
Кампостелла, на пропозицію Чорногорського ПЕН-Клубу на найближчому 
62 Конгресі ПЕН-Клубу в Австралії (1998) обговорювалися питання про 
заходи щодо захисту чорногорської мови та літератури [8].

Водночас певна частина чорногорської інтелігенції, особливо та, яка 
пов’язана з органами державного управління і просербськи зорієнтована, 
негативно реагувала на ці події: «У Чорногорії також існують сепаратист-
ські сили. Вони вже давно говорять про те, що чорногорці не є сербами, 
оголосили Мирославове євангеліє чорногорською культурною пам’яткою, 
підбурюють до відмови від кирилиці, вимагають автокефальної церкви, на-
віть почали видумувати чорногорську мову!» [9: 2–3]. Зазначимо, що на 
науковій конференції в Белграді та Цетіні 1993 р., присвяченій спадщині 
Петра ІІ Петровича Нєгоша, висловлювалися думки на зразок: герої його 
«Гірського вінця» – це «чорногорці, частина сербського народу» [10: 39–40]. 
Принагідно зазначимо, що в Чорногорії до 2006 р. в офіційному викорис-
танні була сербська мова з ієкавською вимовою. Сьогодні нею далі послу-
говуються в різних сферах життя чорногорського суспільства, незважаючи 
на офіційний статус у державі чорногорської мови.

То все ж: якою ж мовою пишуть і розмовляють чорногорці? Сербські 
вчені Д. Петрович, Р. Симич, М. Ковачевич, М. Шчепанович, Р. Мароєвич 
нещодавно померлі Б. Брборич, П. Івич та інші досі твердять (твердили), 
що сербською. Цієї ж думки дотримуються, називаючи В. Никчевича та ін-
ших своїх противників «лінгвомеханіками» (лінгвомеханік – автор штучної 
мови, ligvomehaničar) чи «полі лінгвістами» [8], і деякі чорногорські мово-
знавці Б. Остоїч, П. Газивода, С. Калежич та ін. [11]. Вони теж уважають, 
що мова, якою користуються чорногорці й серби, є сербською, а отже, від-
мінною від мови хорватів та мусульман-босняків, що «означає заперечення 
чорногорців як нації» [8].

Різні думки, пов’язані з існуванням / неіснуванням чорногорської мови, 
своїм підґрунтям мають контроверсійні погляди істориків та філологів, які 
стосуються походження чорногорців як окремого народу. Відомою є згаду-
вана теза про те, що чорногорці – частина сербського народу [12: 10–11]. 
Протилежну думку висловлює В. Никчевич, стверджуючи, що існує спадко-
вість у розвитку мови дуклян / зетчан / чорногорців. Термін «сербство» (від 
серби), який використовувався в Чорногорії, автор тлумачить як такий, що 
з’явився вже на початку XVIІ ст. у писемних пам’ятках і означав належність 
православних чорногорців до сербського патріархату в м. Печі (1557–1776), 
отже, як спільність із сербами на ґрунті православної віри. Тому він трактує 
це поняття як синонім до понять «сербська віра» (srpska vjera) та «сербський 
обряд» (srpski obred). Після 1833 р. у творах Петра ІІ Петровича Нєгоша 
з’явилося інше розуміння «сербства», яке означало належність не до на-
роду чи нації, а до південнослов’янської діалектної спільноти (під впливом 
концепції Вука Караджича). На думку автора, це зовсім не означає, що чор-
ногорці мають сербське походження. Щодо оформлення чорногорців як нації 
існує теорія про те, що до Берлінського Конгресу (1878) вони були сербами 
(у національному та племінному сенсі), а лише після нього почала формува-
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тись чорногорська національна ідентичність [12: 10], яку автор уважає не-
правомірною. Чорногорську мову він виводить із неоднорідної штокавської 
діасистеми як складової частини також неоднорідної праслов’янської мови. 
Найспорідненішою з нею вважає відмерлу у XVIІІ ст. полабську мову. Сьо-
годнішня чорногорська мова, зазначає В. Ни кчевич, перебуває під впливом 
гомогенних тенденцій, а також диференціальних чинників. Завдяки цьому 
вона становить наддіалектний тип мови, в якому переважають спільні риси 
з деякими чорногорськими локальними говорами. У чорногорській мові ав-
тор виділяє три важливі складові:

загальноштокавську (слов’янську), спільну для чорногорців, сербів, хор-
ватів, мусульман-босняків, яку утворюють елементи південнослов’янського 
та праслов’янського походження;

загальну, наддіалектну, найпоширенішу, яка містить чорногоризми, 
що виражають національну специфіку й особливості мови;

чорногорські діалектизми та провінціалізми, або локалізми, які нада-
ють чорногорським говорам місцевого колориту [6: 94].

М.С. Лалєвич так характеризує дві складові (загальну, наддіалектну і 
чорногорські діалектизми та провінціоналізми): «усі вони, чорногоризми, 
надають кольору, колориту, автентичності виразу, слову, мові, а звідси й спе-
цифічність, достовірність, яку ні з чим не можна порівняти»7. Як окрема мова 
чорногорська охоплює так зване новоштокавське фольклорне койне, тип 
мови з ієкавською вимовою, яку Вук Караджич підніс на найвищий щабель, 
поставивши над сербською (екавською) літературною мовою, від котрої вона 
є старшою. Чорногорську мову задокументовано в найкращих літературних 
зразках, серед яких твори Петра ІІ Петровича Нєгоша, що порівнюються за 
їхнім значенням для чорногорців зі значенням творчості італійських пись-
менників для італійців, переважно з Данте, а творчість Ст. Любиші – з твор-
чістю Бокаччо: «Данте є Нєгош, наш Бокаччо – Любиша» [14: 10].

Чорногорські лінгвісти, як уже зазначалося вище, вже зробили певні 
кроки щодо кодифікації чорногорської мови. Крім згаданих вище «Право-
пису чорногорської мови» [15], граматики [16], укладається словник її ха-
рактерної лексики. Чорногорською мовою публікуються періодичні видан-
ня: журнали Doclea, ARS, Crnogor(a)c(i), Crnogorski književni list, Matica, 
Lingua Montenegrina, вже багато років чорногорську мову (замість серб-
ської) намагаються ввести до списку предметів для викладання деякі вчи-
телі шкіл [17], відбуваються наукові симпозіуми, конференції, присвячені 
проблемам кодифікації мови та її особливостям на тлі інших слов’янських 
мов: «Мови як визначники культурної ідентичності на теренах колиш-
ньої сербсько-хорватської / хорватсько-сербської мови» (Подгориця, 1997), 
«Штокавські літературні мови у сім’ї стандарних слов’янських мов» (По-
дгориця, 2000), «Норма і кодифікація чорногорської мови» (Подгориця, 
2004.) та ін. Найважливіші твори Петра ІІ Петровича Нєгоша: Gorski vije-
nac, Lažni car Šćepan Mali i Luča mikrokozma вперше адаптовані до правопи-
су чорногорської мови. На початку 2008 р. створено Раду з питань стандар-
тизації чорногорської мови. Таким чином, є всі передумови для вирішення 

7 Цит. за [13: 11].
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питання статусу чорногорської мови як офіційної у незалежній Чорногорії. 
Найважливіша роль у цих здобутках належить нещодавно померлому ака-
деміку В.Никчевичу та його учням.

Звернімо ще увагу на спектр функціонування чорногорської мови та 
порівняймо його з іншими мовами штокавської діасистеми. Він становить 
десять сфер: художня література, періодика, освіта, адміністрація, наука, 
культурні та інші установи, церква, театр, радіо, телебачення (див. табл. 1).

Окремі з наведених сфер (йдеться про культурні та інші установи чи 
театр тощо) переважно не беруться до уваги в процесі дослідження літера-
турних мов націй із достатньо тривалим періодом існування, оскільки за-
гальновідомо, що кожна нація, зокрема слов’янська, має свій професійний 
національний театр, а також культурні установи. Однак, зважаючи на со-
ціолінгвальну ситуацію, що склалась у новостворених державах, де мовні 
різновиди колись локального характеру почали трактуватися як національ-
ні мови, ці сфери для нас теж цікаві, оскільки власне в культурних устано-
вах на зазначених теренах, зазвичай, зароджувались тенденції до мовної 
ідентифікації, які згодом завершилися створенням нових мовних проектів8. 
Такою, наприклад, була діяльність Матиці чорногорської9, Чорногорського 
ПЕН-Клубу10 та Товариства незалежних літераторів11 – для чорногорців12, 
загребського мовного товариства, згуртованого навколо часопису «Мова»13 
та Матиці хорватської – для хорватів14, Матиці босняків – для босняків-

8 Виходимо з тези Роджера Т.Белла, який вказував на провідну роль інтелектуальної еліти 
у створенні мовних проектів: «Досі ми не звертали уваги на питання, хто ж має вирішаль-
ний голос у справі мовного планування в країнах, що розвиваються (циніки стверджують, 
що в інших так само): Відповідь може бути одна: еліта» [18: 221].
9 Матиця чорногорська – культурно-просвітня організація, заснована 1993 р., має статут, 
який визначає її мету і регулює права й обов’язки її членів. Метою її діяльності є плекання 
й розвиток культурної ідентичності чорногорців та інших народів, що проживають на те-
риторії Чорногорії, в усіх галузях духовної, наукової, художньої діяльності, утвердження 
та зміцнення культурного самоусвідомлення чорногорців на батьківщині та за її межами. 
Матиця чорногорська є видавцем періодичних видань, монографій та збірників статей, ор-
ганізатором публічних лекцій та ін. Налічує понад 500 членів, які працюють у її чотирьох 
відділеннях: науки: літератури, мистецтва, мови; освіти та культури і співробітництва з 
чорногорцями за межами Чорногорії. Головою Матиці чорногорської на цей час обрано 
Бранка Банєвича – письменника, генеральним секретарем – Марка Шпадиєра – публі-
циста. 17 лютого 2000 р. Матиця чорногорська прийняла відому відозву «Чорногорська 
як рідна мова», де обґрунтувала необхідність називання рідної мови чорногорців «чорно-
горською мовою», а також виступила за проголошення чорногорської офіційною мовою 
в Чорногорії, вимагаючи, щоб загальна мовна політика в країні ґрунтувалась на міжна-
родних стандартах і щодо національних меншин, які проживають на території Чорногорії 
(Program Matice crnogorske. Podgorica: Matica crnogorska, 1999).
10 Чорногорський ПЕН-Клуб спочатку існував як секція хорватського ПЕН-Клубу. Його 
членами тоді були письменники, які вийшли з офіційної спілки письменників Чорногорії і 
виступили проти так званого Меморандуму Сербської академії наук і мистецтв, що був ве-
ликосербським проектом: Єврем Бркович, Младен Ломпар, Сретен Вуйович, Милорад По-
пович, Мило Павлович, Зоран Станоєвич, Сретен Зекович, Беристав Цимеш та ін. (всього 
12 осіб). З 1990 р. офіційно існує як Чорногорський ПЕН-Клуб, який діє згідно з прави-
лами Міжнародного ПЕН-Клубу, співпрацюючи з ПЕН-Клубами всіх країн за винятком 
Сербського, що не визнає особливостей і традицій самостійної чорногорської культури, 
вважаючи її частиною сербського корпусу. Чорногорський ПЕН-Клуб, відповідно до своєї 
програми та статуту, виступає за плекання національної чорногорської культури, але не 
в сенсі протиставлення чорногорської культури національним культурам інших народів, 
а за умови співпраці з культурами інших націй, особливо тих, які населяють Чорногорію 
(Crnogorski P.E.N. Centar. Dosije 1993–1997. – Cetinje, 1997).
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мусульман15. Як видно з табл. 1., мови, які набули статусу офіційних (чи 
державних), мають усі можливості для їхнього використання в усіх галузях 
життя в своїх державах. Отримання лише нещодавно такого статусу чорно-
горською мовою на сьогодні, на жаль, демонструє, що їй поки що не вдаєть-
ся в мовному плані повністю охопити освіту, науку та засоби масової інфор-
мації, оскільки в адміністративній сфері і далі функціонує сербська мова.

Табл. 1.
Функціональний спектр штокавських мов

Сфери Сербська Хорватська Боснійська Чорногорська
Худ. література + + + +
Періодика + + (+) +/-
Освіта + + (+) +/-
Адміністрація + + (+) -
Наука + + (+) +/-
Культ. установи + + + +
Церква + + + +
Театр + + + +
Радіо + + (+) +/-
Телебачення + + (+) +/-

П р и м і т к а. Знак + – використання мови в певній сфері; (+) – використання офіційної 
мови разом з іншими теж офіційними мовами; знак +/- – неповне охоплення мовою певної 
сфери; – неохоплення мовою певної сфери.

Влада Республіки, як ми зазначили вище, уже сформувала Раду з питань 
стандартизації чорногорської мови, завданням якої є укласти правопис, гра-

11 Спілка заснована чорногорськими письменниками 1990 р. як альтернативна до офіційно 
існуючої тоді спілки письменників Чорногорії / Югославії, що під час військового кон-
флікту на початку 90-х рр. організувала в своєму приміщенні склад зброї і була допо-
міжним військовим формуванням. Метою діяльності Товариства незалежних літераторів 
є підтримка сучасних письменників, які пишуть чорногорською мовою, та пропагування 
чорногорської літературної спадщини [19].
12 Оскільки чорногорська мова тільки недавно здобула статус офіційної, зазначені культур-
ні установи є сьогодні осередками її поширення.
13 Про це свідчать публікації 80-х років у журналі «Мова».
14 Матиця хорватська заснована 1842 р. За час свого існування вона функціонувала в ца-
рині публікування й пропагування національної літератури, просвіти та культури. 1967 р. 
прийняла «Декларацію про назву й становище хорватської літературної мови» і започатку-
вала так звану «хорватську весну», внаслідок чого 1972 р. її діяльність було заборонено, а 
1980 р., за рішенням суду, Матицю було офіційно закрито. Після демократичних перемін 
1989 р. її знову відновлено. Очолювали Матицю видатні культурні діячі та науковці Хорва-
тії: Янко Драшкович (1842), Іван Кукулєвич Саксинскі (1879), Драгутин Дом’янич (1921), 
Людевит Йонке (1964), Владо Готовац (1971 та 1991), Йосип Братулич (1996–2002), Ігор 
Жидич, сучасний голова Матиці хорватської (Matica hrvatska 1842–1997. – Zagreb: Matica 
hrvatska. 1997).
15 Матицю босняків засновано 1993 р. У доповідях на скупщині, присвяченій заснуванню 
Матиці босняків, піднімалися питання боснійської мови.
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матику та словник. Між тим, дивує той факт, що принаймні на цей корот-
кий період, поки завершиться робота Ради з питання укладання цих важли-
вих посібників, не використовуються правопис і граматика В. Никчевича, 
який є засновником наукової монтенегрістики, що б відразу відкрило шлях 
чорногорській мові. Досі в зазначених сферах дотримуються сербського 
правопису.

Стосовно питань чорногорської мовної проблематики особливо важ-
ливу роль відіграв міжнародний науковий симпозіум Norma i kodifikacija 
crnogorskoga jezika, який 2004 р. організував Інститут чорногорської мови 
і мовознавства в м. Цетинє, де відомі всьому світу славісти підтримали 
нормування специфічних чорногорських мовних особливостей та запрова-
дження цієї мови в державі як офіційної. З усіх учасників лише два серб-
ських лінгвісти (Radmilo Marojević i Branislav Brborić) не підримали існу-
вання окремої чорногорської мови. Отже, чорногорську мову від інших мов 
штокавської діасистеми відрізняє ще й те, що хоча її норма описана, вона 
не запроваджена в загальне використання в Чорногорії, хоча чорногорська 
мова сьогодні має статус офіційної.

Цікаво, що проведене нами соціологічне опитування серед мешканців 
Чорногорії ще 2001 р. показало, що чорногорська мова найближчим часом 
набуде статус офіційної. За такий її статус тоді висловилося 87% дорослого 
населення, 57 % студентів, 77% учнів старших класів з опитаних нами ме-
тодом анкетування респондентів. За статистичними підрахунками методом 
безповторної вибірки 76% мешканців країни уже в той час були прихильни-
ками чорногорської мови як офіційної (похибка вибірки становить +/– 6,7%).

Підсумовуючи викладене, з’ясуємо функції, які має виконувати стан-
дартна мова у спільнотах з урахуванням деяких сучасних соціолінгвістич-
них теорій:

– об’єднання: поєднувати різні діалекти; уможливлювати ідентифікацію 
особистості з колективом, у цьому випадку – з національною спільнотою;

– відмежування: протиставлятися іншим мовам, визначати національ-
ну ідентичність, налагоджувати в спільноті емоційні зв’язки;

– престижу: свідчити про високу суспільну організацію спільноти, 
можливість створення національної держави, яка забезпечує рівноправ-
ність з іншими мовами;

– регулювання відносин: запроваджувати кодифіковані норми, що є 
мірилом правильності, давати можливість оцінити варіанти, які вживаємо, 
забезпечувати в певному сенсі свідоме існування норми [20: 120].

Стандартна мова (англ. standard language, нім. Standardsprache), за 
П. Хіллом та В. Леманом, – це «мова, що диференціюється «омнівален-
сією» (вона також називається «поліваленсією», і є тим, що пропонує для 
кожної галузі діяльності як характеристики сучасного суспільства при-
йнятний функціональний стиль), має чітку закодовану та надрегіональну 
норму» [21: 161]; за Д. Брозовичем, – це «соціолект з ясною нормою (роз-
поділом на правильне і неправильне), призначений для використання в дер-
жавній адміністрації, школах, повсякденному спілкуванні й художній літе-
ратурі….», «автономний вид мови, завжди нормований та функціонально 
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полівалентний» [1: 28]. Празькі лінгвісти сформулювали й деякі вимоги до 
стандартної мови: з одного боку, це еластична стабільність, певний ступінь 
кодифікації чи норми, наявної у граматиці й словнику, посиленої контролем 
над мовленням і письмом (особливо в процесі навчання), а з іншого – меха-
нізм, який би уможливлював модифікацію й розвиток з огляду на лексику, 
стилістику та синтаксис [22]. Важливою особливістю стандартної мови є її 
інтелектуалізація, такий ступінь розвитку, який робить можливим створен-
ня точних абстрактних понять (інтелектуалізація проходить три ступені: 
зрозумілості (на рівні розмовної мови), визначення (на рівні практичних 
технологій застосування) і точності (на рівні наукової мови [23: 119].

З одного боку, стандартна мова діє як норма, більше чи менше віддале-
на від дійсної, такої, що функціонує (тут вона наближається до традиційної 
«langue»), а з іншого – спирається на деякі існуючі варіанти і в тому сенсі 
є суспільно визначеною. Вона тісно пов’язана з літературною традицією 
(для прикладу, мова письменників-класиків надзвичайно близька до неї або 
однакова з нею). В ідеалі стандартна мова здатна задовольняти всі вимоги 
сучасного суспільства. Як специфічний соціолект з експліцитною нормою 
во на «пристосована до різних форм суспільної комунікації, особливо у сфе-
рі державного управління, освіти, засобів масової інформації і частково – 
в літературі» [24: 49].

Постає питання, наскільки чорногорська мова (та інші мови, які вини-
кли після розпаду Югославії) здатна виконувати всі наведені функції, тобто 
як вона функціонуватиме після процесів нової кодифікації та запровадження 
мовної норми. Ми вже зазначали, що в колишній Югославії намагалися за-
хистити автентичність народної мови: йдеться про назву мови, обґрунтуван-
ня відмінності мовних норм [25: 83]. Однак новий час, крім цих, поставив 
на порядок денний низку нових, не менш важливих питань і загострив необ-
хідність знайти обґрунтовані рішення в галузі мовної політики, які б задо-
вольняли усіх членів мовних і державних спільнот. Мова перебуває у стані 
перелому. Її треба розвивати та вдосконалювати, виходячи з її особливостей.
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The study deals with processes, which was preceded to becoming of official 
status of the Montenegrin language and with some factors which stipulated a 
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ity of academician Voislav Nikchevich, who facilitated the standardization of the 
Montenegrin language.
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ЛЕКСИЧНА СВОЄРІДНІСТЬ ТЕРМІНІВ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: 
АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Подано лексико-семантичний аналіз термінів залізничного транспор-
ту на основі наукових праць Алли Йосипівни Багмут.

Дослідження процесу термінологізації загальновживаної лексики, се-
мантичний аналіз термінів науки і техніки є актуальним на сучасному етапі 
розвитку лінгвістичної науки, адже є потреба встановити змістовні відміннос-
ті між терміном і загальновживаним словом, провести паралель між терміном 
і співвідношуваним із ним поняттям, розмежувати полісемію і омонімію в 
термінології, розглянути ступені розвитку його значення. Становлення термі-
нології, її розвиток ініціюються позамовними чинниками, але самі процеси 
становлення і розвитку термінології, так само, як і результат цих процесів, 
регулюються законами мови.

Звертаючись до широкого мовного матеріалу, пов’язаного з термінологі-
єю залізничного транспорту, у своїй монографії [1] та інших наукових працях 
[2; 3], А.Й. Багмут дослідила загальну лексику залізничного транспорту в 
зіставному плані й проаналізувала спеціальну лексику науково-технічного 
стилю. Вона стала першою дослідницею термінологізації зазначеної галузі. 
Її праці до цього часу залишаються актуальними і успішно залучені до на-
вчального процесу. Ними послуговуються студенти, магістри, аспіранти та 
науковці університету.

Галузь залізничного транспорту є складним комплексом народного 
господарства, вона охоплює як суто технічні проблеми, так і економічні, 
адміністративні, комп’ютерні тощо.

Історично склалося так, що формування світової залізничної галузі роз-
почалося у кінці XVIII століття конструюванням мускульно-силових візків 
та саморушних екіпажів, але українською мовою у названий період таких на-
укових розробок не зафіксовано. Тому можна констатувати доволі пізній час 
формування залізничної лексики українською мовою, що пов’язане з надто 
короткою історією порівняно нової галузі людської діяльності.

Докладний розгляд кожного напряму є тут недоцільним, оскільки, на-
приклад, математичні чи економічні терміни, що входять до спеціальної 
терміносистеми цих наук, становлять дуже широке коло номінацій певних 
понять. Водночас чимало термінів мають міжгалузевий характер, викорис-
товуючись в окремій галузі зі своїм специфічним відтінком значення. До 
міжгалузевих термінів належать, наприклад, структура, фонд, модерніза-
ція, інвестиція, інновація, декларація, операція, програма, тариф, оптимі-
зація, ресурс, менеджмент тощо.

Лексичною своєрідністю термінологічного складу термінів залізнич-
ного транспорту є те, що він уводить значну частину загальновживаних 
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лексем, використовуючи одне з наявних у лексемі значень або ж утворю-
ючи нове на означення потрібного спеціального поняття. Розширюючи 
семантику слова, терміносистема певної галузі має у своєму складі, перш 
за все, словосполучення, що функціонують як номінація одного певного 
денотата – предмета або поняття. У цьому розумінні словосполучення ви-
конують у спеціальному тексті ту саму функцію, що й окреме слово.

Якщо в художньому чи публіцистичному стилі словосполучення імен-
ника з прикметником чи з іменником у родовому відмінку переважно збері-
гає семантичну окремішність кожного слова, то в науково-технічному стилі 
словосполучення потребує іншого сприйняття – воно стає певним термі-
ном і розуміти його слід як цілісне поняття. При цьому значення якогось 
елемента словосполучення може або втрачатися, або ж відійти на другий 
план, ставати менш значущим.

Так, наприклад, повітряна подушка, що є синонімічним терміном до 
амортизатор, навряд чи асоціюється з постіллю, тобто лексема подушка 
втрачає своє первісне значеннєве наповнення. Ця здатність термінів є важ-
ливою особливістю для їхнього сприйняття, тоді як в історичному плані чи 
під час розгляду утворення терміна, безперечно, потрібна увага до кожного 
компонента словосполучення.

Із загальновживаної лексики для вторинної номінації, що утворює спе-
ціальні терміни залізничного транспорту, нерідко запозичуються слова, які 
позначають частини людського тіла або ж поширені в побуті речі. Від го-
лова утворено зменшувальну форму голівка, у технічному лексиконі – го-
ловка: початкова, забивна головка, головка рейки. верхня / нижня головка 
рейкової накладки, початкова головка зуба.

Від слова палець, на позначення речей за подібністю форми, походять 
терміносполучення палець шарніра стріли, палець шарніра ковша. Пазуха – 
пазуха рейки, пазуха склепіння. Від зменшувальної назви шийка виникли 
терміни шийка вала / болта / шатуна / рейки / ізолятора / заклепки / рей-
кової накладки, мотилева (корбова) шийка. Так само за подібністю форми 
утворено терміни із складником рукав, де прикметники цього словосполу-
чення характеризують цей предмет з якісного чи функціонального боку: 
гнучкий рукав, гумотканинний рукав, гофрований рукав, спускний рукав. 
Відомі із загальновживаної лексики слова коробка, підкладка, вузол стали 
основними елементами у термінологічних словосполученнях: розподіль-
на / сальникова / топкова / мастильна / запобіжна / фільтрувальна короб-
ка; рейкова підкладка, плоска рейкова підкладка, клинчаста рейкова під-
кладка, одноребордна / двохребордна рейкова підкладка, рейкова підкладка 
змішаного / роздільного / нероздільного / напівроздільного скріплення; вузол 
коливань, залізничний вузол, телефонний вузол автоматичної комутації, 
автоматичний телефонний вузол квазіелектронної системи тощо.

При називанні тих чи тих досліджень виникають назви, близькі за сво-
їм характером до побутових предметів: перешивання колії, перекидати – 
перекидна вагонетка, перекидний карман, перекидний конденсатор. Більш 
термінологічними можна вважати лексеми перекидач (як назва знаряддя чи 
машини): вагонний / електричний / лобовий перекидач, перекидач з криво-
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лініями, перекидач з підйомною платформою та переріз – головний / торце-
вий / осьовий переріз, осьовий /торцевий переріз зубчастого / фрикційного 
колеса, головний переріз зубчастих коліс передачі. Термінологічний харак-
тер дістала лексема отвір: болтовий отвір рейки, отвір рейкової підклад-
ки, заправний / топковий / засипний / мастильний / ливниковий / вентиля-
ційний / вихлопний / штурвальний отвір.

До терміносполучень входить і загальновживане слово повітря; саме 
спеціальні прикметники визначають термінологічність цієї лексеми: над-
лишкове / відхідне / додаткове / підвідне / припливне / відпрацьоване / стис-
нене / кондиціоноване повітря. У складних словах (повітряно-залізничне 
сполучення, повітряно-опалювальна система) цей елемент зберігає більш 
відому семантику, позначаючи повітряний простір чи складову природного 
середовища.

Для найменувань термінологічного характеру використовують за-
гальномовні засоби словотворення, передусім префіксацію та суфіксацію. 
Можна назвати такі утворення:

Перехід – позначає як дію ( перехід на новий вид тяги, перехід на ре-
зервну ланку сигналізації), так і певну річ (мостовий перехід). Іменник 
утворює також прикметник перехідний (стик, площадка, крива).

Спеціальними термінами є префіксальні іменники та похідні від них 
прикметники підбукса, підбуксовий, підбабок (оцупок), півскат, півскат-
ний, підвіс, паідвіска. Остання лексема входить до численного ряду термі-
нологічних словосполучень:

а) із прикметниками на означення якісної характеристики предмета – 
гнучка / жорстка / маятникова / підвіска;

б) із прикметниками на означення функціонального призначення пред-
мета – натягуюча, підтримуюча, пневматична, стержнева, ізольована, за-
лежна, ресорна, консольна;

в) дво- чи трьохкомпонентні словосполучення з іменником у родовому 
відмінку – підвіска кабелю, незалежна / залежна підвіска коліс, підвіска 
гальмової важільної передачі.

Використання прикметника у словосполученні дозволяє термінологі-
зувати загальновживану лексику, надавши їй спеціального значення. Так, 
переїзд у сполученні з прикметниками залізничний, подвійний набуває 
більш спеціального значення (залізничний переїзд, подвійний переїзд).

Полісемічний іменник лінія у сполученнях із прикметниками стає між-
галузевим спеціальним складеним терміном – гнучка / гнучка автоматич-
на / транспортна / контактна / гранична / виробнича лінія. Цей іменник 
легко поєднується з означеннями у формі іменників у родовому відмінку 
і виступає нерідко як багатокомпонентний термін: пор. лінія зв‘язку, лі-
нія телефонної мережі замовника, абонентська / з‘єднувальна / замовно-
з‘єднувальна / міжміська з‘єднувальна лінія телефонної мережі, а також в 
конкретному значенні обмеженої поверхні – гранична лінія теоретичної 
поверхні фрикційного колеса, діюча активна / діюча контактна лінія по-
верхні фрикційного колеса. Те саме можна сказати й про лексему решітка 
(ґрати): слід вирізнити прикметникові словосполучення на означення її 
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якісної та структурної характеристики – багатопланова решітка, нерухо-
ма / знімна / висувна / поворотна / двосхила / дахоподібна / корзиноподібна / 
роликова / трубчаста / ярусна / лоткова / жалюзійна / східчаста решітка, 
та на означення характеру її функціонування і призначення дії: підпалюваль-
на / запалювальня / допалювальня / затискальна / газорозподільна / запо-
біжна / механічна / напівмеханічна решітка.

Складені термінологічні словосполучення дозволяють розрізняти 
предмети, які мають як спільні, так і відмінні ознаки. Так, якщо термін 
гальмо має загальне значення пристрою для гальмування, зупинення руху, 
то з утворенням термінологічних словосполучень (переважно з прикмет-
никами чи з іменниками у родовому відмінку) він дістає здатність розріз-
няти пристрої з цим функціональним призначенням: аварійне / запобіжне / 
запасне / недіюче / автоматичне / аеродинамічне / саморегулююче / елек-
тромагнітне / масляне / магнітне / парове / дискове / колодкове / осьове / 
педальне гальмо, гальмо короткого замикання. Відіменниковий прикмет-
ник гальмовий так само є компонентом термінологічного словосполучен-
ня (гальмовий пристрій / башмак / компресор / циліндр). Віддієслівний 
іменник гальмування дозволяє одержати таку термінологію: гальмування 
коротким замиканням, примусове / пневматичне гальмування.

Те саме можна сказати й про лексему міст, що у словосполученнях 
вирізняє його функціональні, конструктивні та якісні характеристики: пі-
шохідний / дорожній / понтонний / водопровідний / вентиляційний / по-
вітряний / тимчасовий / транспортно-відвальний / розсувний / арковий / 
вантовий / балочний / суцільнозварний / залізобетонний / двоколійний міст, 
міст метрополітену.

Загальновживані слова можуть входити до терміносистеми і як скла-
дові частини складних слів. Так, зі словом піна утворені назви піноскло, 
пінобетон, пінокераміка, піноселікат та інші. Пригадаємо й такі назви, як 
канавокопач, каменедробачка та под.

Отже, утворення складних і складених термінів, одним (або й кілько-
ма) компонентом яких є загальновживане слово, дозволяє значно розшири-
ти практично необхідне розрізнення предметів та явищ. Проте спеціальна 
термінологія має й інший шлях для свого поповнення – це використання 
іншомовної лексики.
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The lexical-and-semantic analysis of the railway transport terms is given on 
a Alla J. Bahmut research works basis.
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ЧЕСЬКІ ПРОВЕРБІАЛЬНІ ТРАНСФОРМИ: 
ВІД ТРАДИЦІЇ ДО НОВАЦІЇ

Розглянуто проблему варіювання у сфері пареміології і термінологіч-
ного позначення цього явища. Запропоновано термінологічну дефініцію 
«провербіальні трансформи» як таку, що є однозначною в межах свого 
термінологічного поля, вирізняється точністю семантики, прозорістю 
внутрішньої форми і високою інформативністю. Проаналізовано причин-
но-наслідкові зв’язки трансформаційних змін чеських паремій. 

У сучасній дискурсивній практиці особливого поширення набуло яви-
ще антиприслів’я. Не останню роль у цьому відіграв Інтернет, де можна 
спостерігати, як користувачі, ніби змагаючись один із одним у мовній ви-
нахідливості, дотепності, непередбачуваних каламбурах, пропонують все 
нові й нові трансформації відомих прислів’їв і приказок. 

У спеціальній літературі з проблем слов’янської пареміології і фра-
зеології термін «антиприслів’я» не налічує й одного десятка років, хоча 
сміхова культура провербіального жанру відома з античності. Новий тер-
мін викликав практичний інтерес до паремійних трансформацій. Термін 
«антиприслів’я» обґрунтували у своєму словнику «Антипословицы рус-
ского народа» (2005) укладачі Х. Вальтер і В.М. Мокієнко. Автори спра-
ведливо зазначають, що цей термін не зафіксований у жодному словнику з 
фольклористики, етнографії чи лінгвістики, відсутній він і в енциклопедії 
«Русский язык» (1997), так само не знайдемо його в одній з най повніших 
збірок сучасних російських прислів’їв В.І. Зiміна та О.С. Спіріна (1996), 
хоча зразки подібних одиниць у ньому представлені. Натомість у західно-
європейській традиції В. Мідер, який видав кілька великих збірок німецьких 
паремій цього жанру, вживаються поняття «антиприслів’я» (нім. Antisp-
richwörter, англ. anti-proverbs) або «перекручені мудрості» (нім. verdrehte 
Weisheiten, англ. twisted wisdom). Аргументом на користь уведення в науко-
вий обіг кальки «антиприслів’я» В.М. Мокієнко та Х. Вальтер вбачають 
також у тому, що до деяких типів алогічних усталених висловів (наприклад, 
красивий як собака на морозі; правда, як на вербі грушки; розуміється, як 
баран в Біблії) уже давно застосовується термін із грецьким префіксом 
анти- – «антифраза». На підтвердження цього положення автори зверну-
лися до авторитету енциклопедії «Українська мова», у якій стаття анти-
фразис (від грец. άντι… – префікс, що означає протилежність, протидію, та 
φράσις – фраза) витлумачується як троп, «що полягає в навмисному, спеці-
ально заданому вживанні мовної одиниці з протилежним значенням або ко-
нотацією» [1: 27]. Що стосується власне дефініції терміна «антиприслів’я», 
то в передмові до згадуваної збірки «Антипословицы русского народа» 
вона формулюється так: «Термін антиприслів’я означає […] мовні одиниці 
доволі широкого діапазону: прислів’я, що є смисловими антиподами тра-
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диційних паремій […], біблійні сентенції […], афоризми і крилаті вислови 
навиворіт, що належать знаменитим людям, обсценні паремії» [2: 8–9]. Но-
вий термін підтримав Б.Ю. Норман: «різноманітні перероблення вже гото-
вих (відомих) паремій: спунеризми, велеризми, контаміновані прислів’я та 
інші трансформи з легкої руки В.М. Мокієнка і Х. Вальтера одержали назву 
«антиприслів’я»« [3: 8]. 

І все-таки дозволимо собі висловити думку про невдалість або неточність 
запропонованого терміна. Не випадково М.А. Алексеєнко зауважив: «Ми б на-
звали його Словником трансформ російських прислів’їв» [4: 29]. 

Термін «антиприслів’я» лаконічний, милозвучний, і його можна було 
б прийняти, якби не одна суттєва ознака: двозначність. А це суперечить 
сутності терміна як такого. 

З одного боку, стверджують В.М. Мокієнко і Х. Вальтер, – це «прислів’я 
(підкреслення наше. – Л.Д.), що є смисловими антиподами традиційних паре-
мій» [2: 8]. З іншого боку, цей термін можна розуміти так: антиприслів’я – це об-
разний вислів, що виник з прагматичною метою шляхом повної десемантизації 
паремійного прототипу. У такому сенсі новий вислів – не прислів’я. На це вказує 
префікс грецького походження анти-, котрий надає терміну «антиприслів’я» 
значення «не-прислів’я». Інакше кажучи, термін «антиприслів’я» визначає, 
чим трансформована одиниця не є, а не тим, чим вона є. 

З погляду семантики ці новотвори, а точніше неосемантизми, насправді 
суперечать дефініції прислів’я як загальновідомого відносно стійкого ви-
слову. Можна не сумніватися в тому, що такі одиниці (навіть в усіченій 
формі), як Баба з воза… (…кобилі легше); Любиш кататися, люби й саночки 
возити є легко впізнáваними прислів’ями, тоді як новотвори Баба з воза – 
далі будеш; Баба з воза – на душі легше; Баба з воза – і вовки ситі; Баба 
з воза – вилетить, не спіймаєш; Бабу з воза – могила виправить; Любиш 
кататися – люби і катайся; Любиш кататися – люби й платити; Любиш 
кататися – люби проходити техогляд; Любиш кататися – люби й відпові-
дати; Любиш кататися – люби і грошики сплачувати; Любиш кататися – 
люби і дорогу лагодити; Любиш кататися – люби й правила їзди і под. 
відповідають параметрам оказіоналізмів. У більшості випадків це вислови-
одноденки, розраховані на ефект дотепної мовної гри. Щоб набути статусу 
нових прислів’їв, їм належить пройти апробацію комунікативною практи-
кою, причому протягом не одного десятка років. 

Огляд історії входження поняття «антиприслів’я» в термінологічну цари-
ну доповнюють терміни, що використовують у теоретичних працях із цієї про-
блематики. Усі трансформації паремій визнаються такими, що регулюються 
системними зв’язками в мові і є відображенням динамічних процесів мовного 
і позамовного характеру в національних лексиконах. Проте з погляду терміно-
логії вони кваліфікуються по-різному, пор.: неоприслів’я, квазіприслів’я, оказі-
ональні, видозмінені, «перероблені» (трансформовані) прислів’я, вислови при-
казкового типу, паремійна деривація, модифікація, актуалізація, номіналізація, 
інновація, авторська семантизація, індивідуально-авторська інтерпретація, ло-
гоепістемоїд, смисловий потенціал прислів’я тощо. 

Пошуки в терміносистемі лакун із метою їх заповнення, очевидно, про-
довжуватимуться до появи таких дефініцій, які найбільшою мірою відпові-
датимуть сутності явища і отримають підтримку значної частини лінгвістів. 
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Нам видається за можливе запропонувати термін «провербіальні трансфор-
ми». Він відповідає основним вимогам термінологічної науки – є однознач-
ним у межах свого термінологічного поля, вирізняється точністю семанти-
ки, прозорістю внутрішньої форми і високою інформативністю. Означення 
«провербіальний» – синонім слова «паремійний». Модель, за якою утворено 
слово «трансформа», – це лат. префікс trans- , що означає «крізь», «через», 
«по той бік» і форма – від лат. forma – устрій, спосіб існування змісту, його 
внутрішня організація і зовнішнє вираження. Як словосполучення цей тер-
мін відповідає тенденції термінотворення: у різних терміносистемах слово-
сполучення становлять 70% від загальної кількості термінів [1: 707]. 

Говорячи про потенційні можливості паремійних одиниць, маємо на 
увазі передусім їхню здатність до актуалізації. Під актуалізацією звичайно 
розуміють порушення узвичаєних синтаксико-семантичних зв’язків у сло-
восполученнях, реченнях, змістове виокремлення окремого слова завдяки 
його несподіваним асоціативним зв’язкам з іншими поняттями.

До одного з типів актуалізації паремій можна віднести синтаксичну екс-
плікацію. Цікавим прикладом з цього погляду є доволі поширене прислів’я 
Lež má krátké nohy (букв.: У брехні короткі ноги). Його сучасний варіант у 
чеській мові – результат скорочення прислів’я двоскладної структури: Lež 
má krátké nohy, daleko neujde, зафіксоване ще у ХIX ст. Ф.Л. Челаковським 
[5: 85]. У ХХ ст. зазначена імпліцитна форма відповідно до закону мовної 
економії пройшла апробацію в усному мовленні та набула статусу нормо-
ваної і загальновживаної. Опущення мовних елементів, колись необхідних 
для визначення смислу всієї одиниці, не позначилося на її поняттєвому зна-
ченні. Сучасна мовна практика реанімувала питому двочленну структуру 
прислів’я Lež má krátké nohy, причому нові провербіальні трансформи свід-
чать про те, що мовці підсвідомо апелюють до вихідної форми, іронізую-
чи над її змістом. Основна ідея усталеної одиниці «розгортається» через 
протиставний зв’язок стрижневих слів двох синтагм, який стає основою 
негативної семантики усього неопровербіального вислову, пор.: Všude se 
dočtete, že lež má krátké nohy. Ale už nikde se nedozvíte, že je má zatraceně 
rychlé a pravdě většinou uteče; Co je platné, že lež má krátké nohy, když pravda 
je má tak často chromé; Lež má krátké nohy, avšak dlouhonohá pravda doběhne 
leckdy sama sebe; Lež má krátké nohy, ale umí se na ně výborně postavit; Lež 
má krátké nohy, ale umí strašně rychle utíkat; Lež má krátké nohy, ale pravda 
ještě kratší; Lež má krátké nohy, ale dlouhé prsty; Lež má krátké nohy, ale velice 
rychlé auto; Lež má krátké nohy bylo přísloví platné v době našich prarodičů. V 
čase jejich vnuků platí spíše lež má dlouhé nohy (syn2006pub).

Опорний образ провербіальної трансформи може бути реалізований 
через антонімічну опозицію. Так, у новій одиниці думка оживляється зав-
дяки імпліцитному зіставленню антонімів «короткий – довгий», у результа-
ті чого новий контекст заперечує значення протоприслів’я, напр.: 

Lež má totiž nohy sakra dlouhý – 
Nezná bolest ani divný touhy.

Jde přímo na věc, má neprůstřelnou vestu 
A ty krvácíš když překříží ti cestu

Lež má nohy dlouhý.
 (Ivan Kott).
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Актуалізація слова в паремійному тексті може бути пов’язаною з ви-
користанням прийому гри слів або каламбуру, зокрема, омонімічними за-
собами, коли в одному контексті «зіштовхуються» формально однакові, але 
по суті різні слова. Чеське прислів’я Lež má krátké nohy, використовуючи 
омонімію форм lež «брехня» і lež – наказова форма дієслова ležet «лежи», 
переконливо цю властивість доводить: 

Studenti dostali za úkol napsat sloh na téma «Lež má krátké nohy». Jeden ze 
studentů byl hotový za deset minut. Učitelka byla zvědavá, co za takovou chvilku 
napsal, a tak četl: «V sobotu odpoledne jsem se vydal s kamarádem Karlem do 
lesa. Bylo krásně, slunce svítilo, lesní mýtinka lákala do mechového objetí. I 
zalehli jsme, lebedili si a jímala nás mírná dřímota. Vtom se v ohbí lesa objevila 
dívčí postava. Chtěl jsem se zvednout a podívat, ale Karel mě zadržel a pravil: 
«Lež, má krátké nohy!».

Причиною трансформацій внутрішньої форми паремій завжди є кому-
нікативний намір адресанта. Так, актуалізація семи «особа жіночої статі» 
дозволяє варіювати лише один компонент у прислів’ї Lež má krátké nohy, 
щоб досягти бажаної ґендерної характеристики. Цей прийом використала 
авторка роману Ніколь Рибайрова в назві свого твору: «Lež má ženské nohy». 
Близькими до цієї трансформи є вирази Lež má hezké nohy; Lež má ženské 
nohy a dábel je ženského pohlaví. Щоправда, подібні характеристики, на дум-
ку М.А. Алексєєнка, є ознакою кривого ґендерного дзеркала, «у якому Жін-
ка відображається не завжди об’єктивно» [4: 29]. 

Ще одна примітна особливість провербіальних трансформ – застосу-
вання пародії. Пародія, по-особливому відтворюючи чужий текст, є іроніч-
ним викриттям змісту першоджерела, яке ґрунтується на контрастуванні, 
неадекватності, ілюзорності дійсного й бажаного стану речей. У цьому пе-
реконує приклад пародіювання фрагменту Святого Письма – восьмої Божої 
Заповіді, в основі якої є припис «Не свідчи неправдиво на свого ближнього»: 

Poosmé: Nebudeš lhát!
Tím, že lež má nohu krátkou

Krmili nás jak pohádkou.
Že jen z kopce nohu krátí

Na to dnes jed možno bráti.
Čím výš lháře někdo hledá
Za pravdu mu nikdo nedá.

Nahoře přec, milí zlatí
Vždycky jsou jen «všichni svatí».

Netřeba se tedy bát
Že by nám snad chtěli lhát... [6].

Нові прислів’я в чеській мові виникають не лише в результаті різноманіт-
них трансформ уже відомих паремій. Серед зібраного нами матеріалу виріз-
няється група прислів’їв, які можна вважати потенційними неоприслів’ями 
на тій підставі, що їх частотність в сучасному дискурсі доволі висока. 

Загалом, проблема визначення критеріїв віднесення нових провербіаль-
них висловів до розряду прислів’їв залишається відкритою. На нашу думку, 
в новітній паремійний фонд можуть увійти одиниці, які не прив’язані до 
конкретного контексту (як напр.: Любиш кататися – люби і дорогу лагоди-
ти) і мають переважно коротку римовану форму, причому це можуть бути 
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як провербіальні трансформи, так і зовсім нові вислови провербіального 
типу (в дужках зазначаємо частотність в Інтернеті), напр.: Dvakrát měř jednou 
řeš (127); Bez práce nejsou doláče (116); Do očí bratr, za zády had (16 402); Všu-
de dobře, doma manželka (281); Optimismus je způsoben nedostatkem informací 
(351); Nic tak neomezuje svobodu slova jako rozbitá huba (62); Moudrost ne-
koupíš, hloupost neprodáš! (28); Žena je dobrý sluha, ale zlý pán (21); Milující 
srdce na krásu nehledí (143); Láska je jako slza – rodí se v očích a padá k srdci 
(122); Žena muže želí, dokud nezvře zelí (14); Často lidé hynou klevetníků vinou 
(45); Dobré slovo hubu nespálí (117) та ін.

Явище варіантності може призвести до невпізнаванності вихідної фор-
ми паремії. У таких випадках йдеться не про формальну чи семантичну 
трансформацію прототипу, а про виникнення звичайного вислову зі струк-
турою речення, хай навіть (за законом багатьох одиниць паремійного жанру) 
й римованого, пор.: V ústech med, a v srdci jed → V ústech med má jen medvěd; 
Začal na zlatě, skončil na blátě → Začal na zlatě, skončil bez gatě → Začal na zlatě, 
neměl na gatě; Bez peněz do hospody nelez → Bez peněz do obchodu nelez → Bez 
peněz do nebe тощо.

Джерелом провербіальних трансформ є сучасний політичний, еконо-
мічний, рекламний дискурси, які яскраво виявляють соціальні, психічні, 
психологічні, культурні процеси в суспільстві.

Варіантність у пареміології має невичерпний відкритий потенціал. Як 
неможливо визначити кількість ситуацій об’єктивної реальності, знаками 
яких виступають прислів’я і приказки, так неможливо визначити кількість 
варіантів. У цьому контексті неминуче постає питання, де межа між узу-
альним і оказіональним варіантами. Очевидно, слід уважати, що межу ви-
значає комунікативна інтенція автора. Її наслідком є руйнація семантичної 
структури узуальної паремії і виникнення нової одиниці. 
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The issue of paremiology and terminology varying is considered. Termino-
logy definition «proverbial transforms» is offered, that has a single meaningis 
within the limits of the terminology field, is distinguished by exactness of seman-
tics, transparency of internal form and high informing. The relationship of cause 
and effect of transformation changes of the Czech paremiaes is analyzed.
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ВІДНОШЕННЯ ЛЮДИНА : КВІТКА 
В ПОЛЬСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
Розглянуто закріплені в польській мовній картині світу уявлення про 

людину та квітку, проаналізовано відношення між цими категоріями, 
відображені в лексикографічних статтях Універсального словника поль-
ської мови (за ред. С. Дубіша).

Етнолінгвістика – це «галузь мовознавства, яка вивчає зв’язки між мо-
вою та різними сторонами матеріальної і духовної культури етносу – міфо-
логією, релігією, звичаями, мистецтвом, етнопсихологією тощо» [1: 164]. 
Дослідження в цій царині стають дедалі актуальнішими. У 2003 році на 
Міжнародному з’їзді славістів у Любляні було прийнято рішення про ство-
рення Етнолінгвістичної комісії при Міжнародному комітеті славістів. Її 
головою обрано видатного польського ученого Єжи Бартмінського. Таким 
чином етнолінгвістика була визнана важливим і перспективним напрямом 
славістичного мовознавства. У слов’янському світі найпотужнішими є дві 
школи етнолінгвістики: російська, очолювана спочатку М.І. Толстим, а 
нині С.М. Толстою, та польська, заснована Є. Бартмінським.

До основних завдань етнолінгвістики належить реконструкція мовної 
картини світу, яка є «втіленням комплексу відношень, що містяться в мов-
ному оформленні тексту та виникають зі знань про позамовний світ» [2: 72]. 

Вивченням польської мовної картини світу, крім окремих дослідників, 
займається колектив люблінських учених, об’єднаних Є. Бартмінським у 
люблінській школі когнітивної етнолінгвістики проектом «Словник на-
родних стереотипів і символів» [3]. Складником цієї праці буде опис поль-
ських стереотипів рослин, зокрема квітів. Елементи польського мовного 
образу рослин були предметом вивчення таких учених, як Д. Пєкарчик [4], 
К. Пастусяк [5], Н. Панасенко [6] та ін. Світу рослин у мові та культурі 
присвячено окремий том збірника «Мова та культура» [7]. Деякі теоре-
тичні питання мовного образу квітів розв’язували Є. Бартмінський та 
С. Нєбжеговська [8: 269–275; 9: 211–224]. У попередніх працях ми також 
аналізували окремі аспекти польського мовного образу квітки [10; 11].

Метою цієї розвідки є аналіз уявлень про відношення людина : квітка, ві-
дображених у лексикографічних статтях1 електронної версії Універсального 
словника польської мови за ред. С. Дубіша (далі – УСПМ) [12]. 

Лексикографічні статті в УСПМ, які представляють досліджуване від-
ношення, становлять значну й неоднорідну групу (підраховано, що лексему 
kwiat вжито в 1093 статтях УСПМ). Тому в цій групі пропонуємо виокре-
мити кілька підгруп.

1. Відношення людина : квітка можна розглядати у кількох ракурсах, 
 одним із яких є напрямок від людини до квітки, коли людина є суб’єктом дії, а 
1 На матеріалі лексикографічних статей УСПМ ми вже вивчали структурні особливості 
фіксації етнолінгвістичної інформації про квіти, а також уявлення про аромат квітів та його 
сприйняття людиною [13; 14].
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квітка – об’єктом. До кола лексикографічних статей УСПМ, які віддзеркалю-
ють визначені таким чином відношення, потрапляють ті, що присвя чені діє-
словам, які описують дії людини, спрямовані на квіти / квітучі рослини, напр.:

sadzić (укр. садити) … Sadzić kwiaty, pomidory, ziemniaki [12];
dbać (укр. дбати) … Dbać o chorego, o dzieci, o kwiaty, o zwierzęta [12];
opiekować się (укр. піклуватися) … Opiekować się kwiatami, ogrodem, 

zwierzętami [12]; 
pielęgnować (укр. доглядати) … Pielęgnować kwiaty na balkonie [12]; 
zerwać – zrywać (укр. зірвати – зривати) … Zrywać kwiaty [12]; 
zasuszyć – zasuszać (укр. засушити – засушувати) … Zasuszyć liść, 

kwiat [12].
Дії вирощування, продажу квітів, виготовлення штучних квітів, а також 

назви цих занять, їхніх виконавців отримали в польській мові нейтральні 
назви, напр.:

kwiaciarstwo (укр. квітникарство) 1. ogr. «dział ogrodnictwa obejmujący 
produkcję roślin ozdobnych, doniczkowych i na kwiaty cięte oraz cebulek, kłączy, 
nasion itp.» Kwiaciarstwo szklarniowe. 2. rzem. «wyrób sztucznych kwiatów»  [12]; 

kwiaciarz (укр. квітникар) 1. «osoba sprzedająca kwiaty, handlująca 
kwiatami», 2. ogr. «ogrodnik hodujący w szklarniach kwiaty przeznaczone na 
sprzedaż», 3. rzem. «osoba zajmująca się wyrobem sztucznych kwiatów» [12]; 

kwiaciarka (укр. квітникар) 1. «kobieta sprzedająca kwiaty, handlująca 
kwiatami» ... 2. ogr. «kobieta hodująca w szklarniach kwiaty przeznaczone na 
sprzedaż» 3. rzem. «kobieta zajmująca się wyrobem sztucznych kwiatów» [12]; 

sprzedawczyni (укр. продавчиня) … Sprzedawczyni kwiatów [12].
Проте трапляються також зневажливо забарвлені лексеми, напр.:
badylarz (укр. квітникар) 1. pot. lekcew. «ogrodnik uprawiający na sprzedaż 

warzywa lub kwiaty, zwłaszcza w szklarniach, w pobliżu dużego miasta»… [12]; 
badylarstwo (укр. квітникарство) pot. lekcew. «uprawianie na sprzedaż, 

w dużej ilości, warzyw lub kwiatów, zwłaszcza w szklarniach, w pobliżu dużych 
miast»… [12].

Стилістичне розшарування назв виду діяльності та виконавців дії може 
свідчити про те, що саме описуване заняття поширене, загальновідоме, а 
також по-різному оцінюване носіями польської мови. 

Лексикографічні статті, в яких тлумачаться назви субстанцій, отриму-
ваних із квітів чи з використанням квітів, впроваджують у відношення лю-
дина → квітка також напрямок квітка → людина, адже описувані речовини 
виготовляють з метою впливу (найчастіше лікувального) на людину:

napar (укр. запарене зілля) farm. … Napar z liści mięty, szałwii, z kwiatów 
rumianku, z owoców bzu czarnego [12]; 

azulan (укр. азулен) ‹od azulen› farm. farm. «wyciąg spirytusowy z 
kwiatów rumianku działający przeciwzapalnie» … [12].

З огляду на те, що отримувані з квітів речовини певним чином впли-
вають на людину, до кола лексикографічних статей, які представляють від-
ношення людина : квітка, потрапляють також ті, в яких тлумачаться при-
слівники, що характеризують цей вплив, напр.:

przeciwalergicznie (укр. протиалергійно) med. przysłów. od przeciwalergicz-
ny: Zawarty w kremie wyciąg z kwiatów rumianku działa przeciwalergicznie [12].
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Рис. 1. Відношення людина : квітка крізь призму людських дій

На рисунку ми представили схему відношення людина : квітка крізь приз-
му людських дій. Ці відношення розподіляються на два умовні кола: 1 – коло 
спрямованих на квіти дій людини, які не мають на меті отримання певної 
речовини, яка б впливала на людину, 2 – коло спрямованих на квіти дій 
людини, метою яких є виготовлення субстанції, яка б впливала (напр., ліку-
вально) на людину.

Таким чином, відношення людина : квітка, відображені у низці зафік-
сованих в УСПМ лексем (дієслів, іменників, прикметників, прислівників), 
які називають дії людини, спрямовані на квіти, характеризують ці дії, опи-
сують людей і квіти у світлі цих дій та їх результатів, а також називають 
субстанції, отримувані з квітів, визначають їхній вплив на людину.

Яскравим свідченням того, що квіти відіграють значну роль у житті 
людини, по-різному, але завжди присутні біля неї, є те, що в словникових 
статтях вони з’являються поряд із назвами настільки важливих для людини 
осіб, тварин, речей і т. п., як напр.: dzieci (‘діти’ – стаття dbać), zwierzęta 
(‘тварини’ – стаття dbać, opiekować się), pomidory, ziemniaki (‘помідори, кар-
топля’ – стаття sadzić) і т. д.

2. Квіти як у природі, так і в польській мовній свідомості наділені ба-
гатьма властивостями. Мовний опис таких ознак, як колір чи форма мен-
шою мірою несе на собі відбиток людської присутності, хоча не позбавле-
ний його повністю, адже в багатьох випадках характеристика обраної риси 
здійснюється через порівняння (приховане, деетимологізоване або цілком 
прозоре) із іншими предметами чи явищами довкілля, напр.: 

niebieski – ‘блакитний’ з niebo ‘небо’ : 
niebieski … Niebieski ołówek, kwiat [12];
fi oletowy, fi ołkowy – ‘фіолетовий’ (по відношенню до інших квітів, а не 

фіалки) з fi ołek ‘фіалка’: 
fi oletowy … Polana była pełna fi oletowych wrzosów [12];
płomienisty – ‘полум’яний’ з płomień ‘полум’я’:
płomienisty … Płomieniste kwiaty nasturcji [12];
krwistordzawy – ‘криваво-іржавий’ з krew ‘кров’ та rdza‘іржа’:
krwistordzawy … Krwistordzawe kwiaty [12];
gwiaździsty – ‘зіркоподібний’ з gwiazda ‘зірка’:
gwiaździsty, gwieździsty … Gwiaździste kwiaty [12] тощо.
У деяких означеннях квітів проектується система цінностей, часових 

і просторових орієнтирів людини. Таким чином, процес опису квітів стає 
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для людини ще сильнішим способом вияву власного світобачення. Отож, з 
огляду на час проростання, цвітіння, дозрівання людина оцінює квіти (як і 
інші рослини) як ранні чи пізні:

wczesny (укр. ранній)… Wczesne kwiaty, jabłka, ziemniaki [12];
późny (укр. пізній)… Późne kwiaty [12].
З огляду на уявлення про красу (тобто з позицій системи естетичних 

цінностей) людина описує квіти, як
subtelny (укр. вишуканий) … Subtelne płatki kwiatów [12];
przecudny (укр. пречудовий)… Przecudne kwiaty [12];
przedziwny (укр. дивовижний) Kwiaty przedziwnej piękności [12].
Людина виділяє у просторі певні елементи, які отримують у кожній 

національній мові свої номінації. Сприймаючи квіти крізь призму їхньої 
локалізації в межах одного з просторових сегментів, мовець не просто опи-
сує певну рису квітучих рослин, а водночас категоризує їх. Так, у польській 
мові виникає мовна категорія польових, лісових, садових і т. д. квітів, напр.:

polny (укр. польовий) … Polne kwiaty [12];
ogrodowy (укр. садовий)… Goździki, róże ogrodowe [12];
leśny (укр. лісовий) … Zwierzęta, kwiaty leśne [12];
balkonowy (укр. балконний) … Balkonowe kwiaty [12];
cieplarniany (укр. тепличний) … Cieplarniane kwiaty, rośliny [12];
oranżeryjny (укр. оранжерейний) Kwiaty, rośliny oranżeryjne [12].
Отож, уживані в польській мові означення квітів описують їхні влас-

тивості, а водночас містять у собі відомості про часові, просторові, цінніс-
ні орієнтири мовців, розташовуючи назви рис квітів у системі координат 
мовного образу людини. В УСПМ ця інформація фіксується в прикладах 
лексикографічних статей, присвячених прикметникам.

3. Ще одним аспектом відношень людина : квітка, відбитих у польській 
мові, є порівняння людина як квітка, квітка як людина, доведене до рівня 
метафоризації та взаємного перенесення ознак та властивостей. Завдяки 
цим процесам стало можливим активне використання в польських фольк-
лорних текстах звертання до молодої особи (найчастіше дівчини) Kwiecie! 
(‘квітко!’), а також таких сполук, як język kwiatów (‘мова квітів’): język (укр. 
мова) … Język barw, kwiatów (‘мова кольорів, квітів) [12].

4. Відношення людина : квітка з погляду впливу квітів на людину мож-
на умовно поділити на три підгрупи: зорове сприйняття квітів, сприйняття 
аромату квітів та сприйняття пилку квітів. Зорове сприйняття квітучих рос-
лин пов’язане передусім із відчуттям естетичної насолоди, що на мовному 
рівні фіксується у площині прикметникових означень із семою ‘красивий’ 
(див. вище), які відносять квіти до сфери естетичних цінностей людини. 
Про сприйняття аромату квітів ми писали раніше [13]. Тут зазначимо лише, 
що пахощі можуть викликати у людини відчуття насолоди, тому їх вди-
хання найчастіше вважається бажаним і приємним процесом (див. статті 
rozkoszować się, chłonąć, sycić się, delektować się). Проте інколи сильний за-
пах може викликати алергічну реакцію людини (kichać). Це ж стосується 
квіткового пилку:

odczyn (укр. реакція) … Odczyn dodatni, ujemny na kurz, sierść, pyłki 
kwiatów [12].
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Отже, відношення людина : квітка у світлі впливу квітів на людину 
відображені в УСПМ на рівні прикладів у лексикографічних статтях, при-
свячених дієсловам (rozkoszować się, kichać та ін.), іменникам (woń, odczyn), 
дієприкметникам (upajający, odurzający, drażniący) [див. докладніше: 13].

5. Як видно зі сказаного вище, квіти викликають у людини різноманітні 
позитивні (хоча і не винятково) емоції, почуття, реакції. Любов людини до 
квітів зафіксована у фактичному матеріалі статті [12] miłośniczka (укр. ша-
нувальниця): książk. forma ż od miłośnik: Miłośniczka kwiatów, zwierząt [12].

Любов і захоплення красою квітів, у свою чергу, зумовлюють бажання 
якнайдовше її зберігати (5.1.), використовувати квіти як прикраси (5.2.) та 
створювати квітоподібні речі (5.3.).

5.1. Збереження краси квітів настільки важливе для людини, що по-
суд для збереження, вирощування, поливання квітів отримав окремі назви. 
Присвячені його різновидам лексикографічні статті УСПМ містять відо-
мості про квіти як у дефініціях, так і в прикладах, напр.:

wazon (укр. ваза) ‹wł. vaso› «ozdobne naczynie na cięte kwiaty; 
fl akon» Szklany, kryształowy, porcelanowy wazon. Róże w wazonie. Wstawić 
kwiaty do wazonu [14];

fl akon (укр. ваза) ‹fr. fl acon› książk. a) «smukłe naczynie szklane lub 
kryształowe przeznaczone na kwiaty cięte; wazon»: Postawiła na stole fl akon z 
różami [14];

konewka (укр. лійка) 1. «naczynie do podlewania roślin, zaopatrzone 
w lejek z sitkiem; polewaczka» Nalać wody do konewki. Podlewać kwiaty 
konewką [14].

5.2. Використання квітів як прикрас представлено у дієслівних статтях, 
присвячених назвам дій прикрашання, оздоблення за допомогою квітів; на-
звам різних способів оздобного укладання квітів, мистецтва творення квіт-
кових композицій, а також окремим назвам костюмів, у яких використову-
ються квіткові елементи, напр.:

okwiecić – okwiecać (укр. уквітчати – уквітчувати) książk. a) «pokryć 
(pokrywać), obsypać (obsypywać) kwiatami» ... b) «ozdobić (ozdabiać) kwia-
tami» … [12]; 

maić (укр. оздоблювати) książk. «przybierać, zdobić coś zielonymi gałąz-
kami, liśćmi, kwiatami» … Maić kapliczki jaśminem [12];

stroik (укр. строїк, наряд) 1. pot. b) «ozdoba głowy panny młodej w po-
staci krótkiego welonika przyozdobionego kwiatami» ... c) «ozdoba stołu, wy-
konana z gałązek i sztucznych kwiatów»... 2. etn. a) «ozdoba w postaci diademu 
przybranego wstążkami i kwiatami, stanowiąca część stroju regionalnego ko-
biet» … [12];

czółko (укр. чулко, оздоба) 2. etn. a) «regionalny strój głowy w rodzaju 
wysokiego diademu, przybranego wstążkami i kwiatami, noszony przez dziew-
częta; stroik» … [12];

wianek (укр. вінок) 1. «niewielkie koło uplecione z kwiatów, gałązek, liści 
itp., służące zwykle jako ozdoba noszona przez dziewczęta na głowie; także: 
girlanda, ornament, motyw zdobniczy o takim kształcie» [12];

wiązanka (укр. букет) 1. «pęczek związanych razem rzeczy, zwykle kwia-
tów; bukiet kwiatów» ... Wiązanka (z) goździków, (z) polnych kwiatów… [12];
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bukiet (укр. букет) ‹niem. Bukett, fr. bouquet› 1. «odpowiednio ułożony 
pęk kwiatów, roślin ozdobnych itp.; wiązanka» Bukiet róż a. z róż. Bukiet pol-
nych kwiatów... [12];

ikebana (укр. ікебана) ‹jap.› książk. a) «sztuka układania kwiatów oraz 
elementów roślinnych w różne kompozycje (bukiety, wiązanki, wieńce, girlandy 
itp.), wywodząca się z Japonii» ... b) «naczynie do kwiatów zaopatrzone we-
wnątrz w kolce lub przegródkę z dziurkami, co ułatwia formowanie efektownych 
kompozycji kwiatowych» Kompozycja kwiatowa w ikebanie. c) «artystycznie 
ułożona kompozycja kwiatowa w takim naczyniu» … [12];

bukieciarstwo (укр. мистецтво укладання квіткових композицій, 
флористика) 1. książk. «sztuka układania kwiatów i innych części roślin w róż-
norodne kompozycje (bukiety, wiązanki, wieńce, girlandy itp.)» 2. urz. «zawód, 
zajęcie bukieciarza» [12].

5.3. Наслідування краси, форм квітів притаманне різним галузям мис-
тецтва, ремесел, промисловості, а також повсякденного життя. У кожній 
сфері квітоподібні елементи отримують спеціальні назви, котрі також пред-
ставлені в лексикографічних статтях УСПМ. Крім того, присутність квітів 
у третьому значенні цієї лексеми («рослинний декоративний мотив») [12] 
виявляється на рівні прикладів у статтях, присвячених назвам дій творен-
ня квітоподібних прикрас, а також назвам сировини, з якої виготовляються 
квітоподібні елементи (йдеться як про іменники, так і про похідні від них 
прикметники), напр.: 

wyhaftować (укр. вишити) … Wyhaftować kwiaty na serwetce [12];
powycinać (укр. повирізати) … Powycinać nożyczkami kwiaty z papieru [12]; 
formować (укр. формувати) ‹fr. former, łac. formare ‘kształtować’› 

książk. … Formować kwiaty na torcie [12]; 
rozeta (укр. розета) ‹fr. rosette dosł. ‘różyczka’ › 1. archit. a) «motyw or-

namentacyjny o układzie koncentrycznym, w kształcie stylizowanego rozwinię-
tego kwiatu (pierwotnie róży)» [12]; 

fl ores (укр. арабеска) ‹ łac. fl ores lm ‘kwiaty’ › książk. «zawiła linia naśla-
dująca gałązkę z liśćmi i kwiatami» [12];

kwiaton (укр. розетка) archit. «element dekoracyjny, zwykle kamienny, 
w kształcie pęku stylizowanych kwiatów lub liści, wieńczący głównie gotyckie 
szczyty, hełmy wież itp.» [12];

bibułkowy (укр. паперовий, із тонкого паперу) … Kwiaty, serwetki bi-
bułkowe [12];

krepina (укр. гофрований папір) ‹fr. crépine› 1. «kolorowa, marszczona 
bibułka używana do dekoracji, wyrobu ozdób, sztucznych kwiatów itp.; bibułka 
krepowa» [12].

Підсумовуючи аналіз статей УСПМ, присвячених відношенням людина : 
квітка, зазначимо, що вони містять дуже широкий спектр інформації про 
квіти та їхнє місце в житті людини. Ці відомості розташовуються як у дефі-
ніційних, так і в ілюстративних частинах статей. Серед лексикографічних 
статей УСПМ, які фіксують уявлення носіїв польської мови про відношен-
ня людина : квітка, ми виокремили: 1) такі, що представляють їх крізь при-
зму людських дій; 2) такі, що описують властивості квітів, несучи водночас 
відомості про часові, просторові, ціннісні орієнтири мовців та розташову-
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ючи назви рис квітів у системі координат мовного образу людини; 3) такі, 
що вербалізують порівняння людина як квітка, квітка як людина; 4) такі, 
що презентують відношення людина : квітка з точки зору впливу квітів на 
людину; 5) такі, що виражають любов і захоплення красою квітів, зумовлю-
ючи бажання якнайдовше її зберігати, використовувати квіти як прикраси 
та створювати квітоподібні речі.

Ця розвідка презентує один із аспектів семантичної стуктури польсько-
го мовного образу квітки. Вивчення решти аспектів, цілісне представлення 
уявлень про квітку, закріплених у польській мові, належить до наших по-
дальших завдань. Можливість здійснення порівняння польського мовного 
образу квітки з українським та іншими слов’янськими дозволяє вважати 
наше дослідження таким, що відкриває широкі перспективи для подальшо-
го пошуку.
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КАТЕГОРІЯ «ТОЧКА ЗОРУ» 
В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 

Розглянуто одну з ключових категорій лінгвістичної семантики та 
прагматики – «точку зору» та особливості її вияву в художньому тек-
сті (дискурсі) у двох аспектах – перцептивному та когнітивному; останнє 
пов’язано із двома основними функціями оповідача – спостереженням та 
концептуалізацією.

Категорія точки зору, що активно досліджується в сучасному мовознав-
стві, впроваджена в науковий обіг Г. Джейсоном, Н. Фрідменом та Ж. Жене у 
текстологічних дослідженнях [1]. До цієї категорії як «перспективи» розгор-
тання тексту свого часу звертався й М.М. Бахтін. Значний вклад у досліджен-
ня категорії точки зору вніс Б.О. Успенський, вивчаючи її в ідеологічному, 
фразеологічному (мовному), психологічному та часопросторовому планах. 
В. Шмід наголошує, що праця Б.О. Успенського мала величезний вплив на 
наратологію на прикладі різних мов, збагативши її «новою моделлю точки 
зору, що охопила поряд з літературою також й інші «репрезентативні» види 
мистецтва» [1: 116]. Новизна концепції Б.О. Успенського полягала в тому, 
що автор увів поняття різноплановості, за посередництвом якого може ви-
являтися точка зору. На відміну від традиційного для наратології погляду на 
точку зору як однопланову, Б.О. Успенський розрізняє чотири плани її вияву: 

1) «план оцінки» або «план ідеології», де виявляється «оцінна» або 
«ідеологічна точка зору»;

2) «план фразеології»;
3) «план просторово-часової характеристики»;
4) «план психології» [2].
При цьому оповідач може викладати події з двох різних точок зору: а) зі 

своєї власної, «зовнішньої» стосовно зображуваних подій, б) з «внутріш-
ньої», займаючи оцінну, фразеологічну, просторово-часову і психологічну 
позицію одного або декількох зображуваних персонажів. Розмежування зо-
внішньої і внутрішньої точок зору виступає як фундаментальна наскріз-
на дихотомія. Причому «внутрішня точка зору в плані психології» може 
мати суб’єктний і об’єктний вияв: а) зображати світосприйняття очима або 
через призму одного або декількох зображуваних персонажів, свідомість 
яких фігурує у такому випадку як суб’єкт сприйняття, і б) зображати саму 
свідомість певного персонажу з точки зору оповідача, який проникає у вну-
трішній стан персонажу, свідомість якого стає об’єктом сприйняття. Над-
звичайно важливим є спостереження вченого щодо того факту, що у худож-
ньому тексті точка зору оповідача не лише розшаровується на різні плани, 
але й відмінні плани не існують цілком незалежно один від одного. Так, 
план оцінки може виражатися фразеологічними засобами або за посеред-
ництвом часової позиції оповідача, так само, як і за посередництвом плану 
фразеології може бути виражена психологічна точка зору [2: 71].
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Ю.М. Лотман, високо поціновуючи працю Б.О. Успенського «Поэтика 
композиции», ввів у семіотику поняття «художньої точки зору» як від-
ношення системи до свого суб’єкта, наголошуючи, що «система» пев-
ному контексті може бути й лінгвістичною, й інших, більш високих рів-
нів [3: 252]. Під «суб’єктом системи» вчений убачає свідомість, що здатна 
породити подібну структуру і, значить, бути реконструйованою у процесі 
сприйняття тексту. «Оскільки художня модель у найзагальнішому вигля-
ді відтворює образ світу для даної свідомості, тобто моделює відношення 
особистості і світу», то це відношення імплікує наявність певної реляції, 
визначеної спрямованості, яка має суб’єктно-об’єктний характер. На думку 
вченого, точка зору «стає відчутним елементом художньої структури від 
того моменту, коли виникає можливість її зміни в межах оповіді (або про-
екції тексту на інший текст з відмінною точкою зору» [3: 252–253].

Ю.М. Лотман докладно прослідковує культурно-історичні фактори дина-
мізації точки зору в текстах різних жанрів, постулюючи «багатоголосу» струк-
туру точок зору, що становить основу сучасного художнього мовлення [3: 264].

Уперше як власне лінгвістична категорія точка зору стала об’єктом до-
слідження у лінгвокультурологічних курсах (школа Є. Бартмінського), де 
вона була визнана особистісним чинником, що впливає на виформування 
мовної картини світу і способи її профілювання у дискурсі [4].

Точка зору в концепції Є. Бартмінського – це «суб’єктивно-культурний 
фактор, що визначає спосіб мовлення про об’єкт, в тому числі про катего-
ризацію об’єкта, про вибір ономасіологічної бази в процесі створення її 
найменування, про вибір ознак, котрі приписуються предметові у конкрет-
них висловлюваннях і закріплені у значенні» [5: 89]. Отже, обрана мовцем 
точка зору функціонує як комплекс директив, що виформовують семантику 
слів і цілих висловлювань, будучи підставою для ідентифікації мовленнє-
вих жанрів та мовних стилів.

Є. Бартмінський відносить точку зору до комплексу особистісних по-
нять, згрупованих довкола мовця (homo loguens): тип мислення, знання про 
світ, система цінностей, установки, інтенції, які в сукупності становлять 
базу його індивідуальної картини світу.

Значне місце посідає зазначена категорія й у концепції лінгвістів-когні-
тивістів. Так, Р. Лангакер розглядає категорію точки зору як один із елемен-
тів конструювання дійсності спостерігачем (концептуалізатором).

На думку вченого, представлення концептуалізатором дійсності визна-
чається не тільки об’єктом спостереження, а й вибором мовних засобів для 
його вираження. Важливу роль у конструюванні дійсності Р. Лангакер від-
водить перспективі, під якою він розуміє спосіб, у який певний її фрагмент 
оглядають і відтворюють.

До складників перспективи вчений відносить фігуру, тло, точку зору, суб’єк-
тивізацію (чи об’єктивізацію) та спосіб зорового упорядкування дійсності.

Розрізнення фігури і тла залежить від того, на якому елементі чи фраг-
менті довкілля концептуалізатор зосереджує свою увагу: фігура – це об’єкт 
його спостереження, всі інші елементи довкілля стають для нього тлом. 
Визначення суб’єктивізації / об’єктивізації залежить від того, чи є концеп-
туалізатор учасником події, яку він спостерігає.
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У випадку, коли концептуалізатор входить у поле спостереження, акту-
алізується об’єктивізація. Суб’єктивна концептуалізація не охоплює особи 
спостерігача. Присутність / відсутність концептуалізатора як учасника по-
дії визначає побудову висловлювання і вибір мовних засобів.

У категорії точки зору Р. Лангакер виділяє два складники – місце, з якого 
концептуалізатор спостерігає за дійством, та спосіб, у який він це робить, – 
орієнтацію. Остання вимагає упорядкування об’єктів дійсності відповідно до 
визначеної спостерігачем мети. Орієнтацію вчений трактує як горизонтальну 
вісь, навколо якої концептуалізатор розташовує об’єкти спостереження [6].

Когнітивісти Р. Маклаурі та Ж. Фоконьє вважають категорію точки 
зору вузловим поняттям концептосфери людини, оскільки саме в цій по-
єднуються суб’єкт, пізнавальна дія та об’єкт пізнання [4: 323].

Варто наголосити, що Р. Маклаурі та Ж. Фоконьє пов’язують розгляду-
вану категорію із перцептивними процесами людини.

Сучасна лінгвістична прагматика розглядає точку зору як наукову ме-
тафору. Так, Є. Табаковська виділяє у межах категорії дві візуальні метафо-
ри – метафору «точки на геометричній площині», з якої оглядають певний 
фрагмент дійсності, та «точка зору» як спосіб, у який оглядають дійсність. 
Дослідниця розглядає метафору «точка зору» як ставлення до дійсності, її 
суб’єктивне сприйняття, переконання, з якими цю дійсність оглядають. У 
такому розумінні точка зору стає не лише суб’єктивною, а й оцінною кате-
горією [7: 50].

На цьому ж наголошує Р. Лангакер, на думку якого, концептуалізатор – це 
суб’єкт пізнання, який не просто реєструє дійсність, а й, залежно від свого 
ставлення до неї, оцінює її та відповідно інтерпретує в мові. Отже, пред-
ставлена концептуалізатором дійсність містить не лише суб’єктивний по-
гляд, а й оцінку.

Й. Зінкен виділяє чотири складники точки зору: а) суб’єкт зору; б) спо-
сіб бачення; в) об’єкт зору; г) точка, з якої оглядають цей об’єкт [8: 75]. 
Спосіб бачення визначається інтенцією концептуалізатора. Оскільки ба-
чення – це завжди цілеспрямований процес, то суб’єкт пізнання не просто 
фіксує дійсність, а й спрямовує свою увагу на певний її фрагмент, який 
перетворюється на об’єкт бачення. Спосіб бачення об’єкта дійсності визна-
чають його переконання і система цінностей. Вони й обумовлюють оцінку 
та її мовне вираження.

Отже, категорія точка зору в сучасному мовознавстві постає як одна із 
основних категорій лінгвістичної семантики і прагматики поряд з концеп-
туалізацією, категоризацією, профілюванням та тощо. Вона посідає значне 
місце у когнітивних, етнолінгвістичних концепціях.

Осмислення категорії точки зору в комунікативних процесах, на думку 
Ф.С. Бацевича, дозволяє розглядати її «як найзагальнішу когнітивно-психоло-
гічну пресупозицію людини, яка визначає світосприймання, категоризацію, 
оцінку сукупності сприйнятих зовнішніх вражень і внутрішніх відчуттів, 
а також певною мірою сам процес перцепції» [9: 53–54]. У цілому ж кате-
горію точки зору в сучасних дослідженнях розглядають як багатоаспектне 
явище, що відображає перцептивні особливості спостерігача, його соціальні 
та комунікативні ролі, ідеологічні, гендерні та інші особливості світобачен-
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ня; у когнітивному аспекті вона лежить в основі виформування адресантом 
комуні кативних стратегій різноманітних типів дискурсів та їх розпізнавання 
адресатом, відображає складні мисленнєво-мовленнєві процеси, такі як:

а) вибір загальної структури повідомлення;
б) встановлення ментальної дистанції між учасниками зображуваної події;
в) порядок слідування елементів мовного коду у спілкуванні [10: 15].
Іншими словами, категорія точки зору пов’язана із перцепцією навко-

лишньої дійсності та її представленням у мові.
На думку Є. Бартмінського, процес сприйняття світу реалізується шля-

хом взаємодії спостерігача з предметним простором, в якому він перебуває. 
Найважливішими елементами перцепції, які визначають представлення у 
мові предметного простору, є:

а) процес спостереження;
б) суб’єкт спостереження;
в) об’єкт спостереження;
г) поле спостереження;
д) інструментарій спостереження;
е) план спостереження;
є) перспектива [4: 327].
Сприйняття в мовознавстві все частіше розглядають у термінах спо-

стерігання, а суб’єкт спостереження – у термінах спостерігача. Як слуш-
но зауважує російська дослідниця Т.Л. Верхотурова, спостерігач існує і на 
рівні концептуальної системи, тобто представлений у концептосфері мов, і 
в понятійній/концептуальній картині світу, і на рівні ментальних репрезен-
тацій. Авторка стверджує, що в художньому і поетичному мовленні спосте-
рігач як суб’єкт пізнання/свідомості зустрічається рідко. Ця категорія тут 
не володіє яскраво вираженого епістемічною, аксіологічною, естетичною, 
етичною чи будь-якою іншою загальнокультурною важливістю (подібно, 
наприклад, до таких категорій, як «любов», «чесність», «читач», «глядач», 
«душа» і багато ін.) [11: 53]. Однак, як засвідчують результати мовознавчих 
досліджень, спостерігач як суб’єкт сприйняття може проявлятися в худож-
ньому мовленні в різних утіленнях – як автор повідомлення (оповідач), ге-
рой (персонаж) – і впливати на концептуалізацію події, явища [11: 56].

Польський дослідник А. Кудра в художньому мовленні виокремлює дві 
співвідносні функції оповідача – спостерігача і коментатора [12: 129]. Спо-
стерігач – категорія, пов’язана із сенсорним рівнем (з реєстрацією, а не з ана-
лізом), тобто не сягає ментального рівня. Зі спостерігачем пов’язується точка 
спостереження і поле спостереження, а з коментатором – точка зору і пер-
спектива, котру автор розуміє як деяку сукупність полів спостереження із ці-
лим онтологічним фоном представленого світу, семантикою та аксіологією, 
які можна відтворити на підставі даних оповідача-коментатора. Перспектива 
ж поєднує перцептивний і ментальний плани. «В площині перспективи стає 
можливою аксіологізація в широкому розумінні (напр.., етична: добро – зло, 
естетична: краса – потворність, логічна: правда – неправда і т.п.)» [12: 132]. 
А. Кудра постулює наявність одного спостерігача-оповідача в художньому 
тексті (дискурсі), що займає певні точки спостереження у презентованих по-
лях спостереження. Головний пункт спостереження перебуває на осі часу і 
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простору, що, наприклад, пояснює всюдисущість недієгетичного оповідача. 
Спостерігач може емпатично ідентифікувати себе з героєм і входити в його 
ментальність та аксіологію, перетворюючись у коментатора, який має не 
лише свою точку спостереження, але й точку зору. Отже, на думку вченого, 
є один спостерігач у художньому тексті (дискурсі), який утілюється в різних 
постатях персонажів. Він надає адресатові (читачеві) відомості про онтоло-
гічний аспект художньої реальності, інформує про «конфігурацію» просто-
ру, ситуації, в яких перебувають герої та об’єкти у часі, конструює сцени. 
Адресат (читач) реконструює їх. Уходження в ментальне поле коментатора 
передбачає реінтерпретацію оцінної діяльності, системи вважань та інших 
ментальних операцій коментатора.

Розглянемо насамперед складові перцепції що виявляються у худож-
ньому мовленні (матеріалом аналізу нам слугує текст (дискурс) роману 
О. Гончара «Собор») [13].

Оскільки спостерігач не просто реєструє предмети, які його оточують, 
а свідомо зосереджує увагу на важливих для нього деталях, то для нього 
властива здатність не лише сприймати зором, а й зауважувати, акцентувати 
увагу або на суб’єкті, або на об’єкті спостереження. Від інтенції спостері-
гача залежить мовленнєве представлення у тексті (дискурсі) співвідношень 
між суб’єктом та об’єктом спостереження, відношень між об’єктом та умо-
вами його спостереження, часових та частотних характеристик спостере-
ження, оцінки процесу спостереження спостерігачем, наприклад:

{1} Спостерігач-оповідач сканує об’єкти міста, звукові та зорові 
враження, прогнозуючи їх негативний, шкідливий уплив на суб’єкта-
персонажа: «Потім ти бачитимеш своє місто без серпанків, воно постане 
перед тобою як пекло віадуків, переїздів, світлофорів, пекло сажі, кіптяви, 
бакаїв, гуркоту, грякоту, скаже тобі про себе двиготом землі, кострубатістю 
проваленого бруку, горами сирої руди та агломерату, різоне око Палацу 
культури металургів з потворно важкими колонами, які нічого не трима-
ють, і які лише вказують на важкість пережитого…» [13: 135].

{2} Спостерігач-оповідач реєструє тривалість спостереження та ін-
струментарій, натомість коментатор оцінює їх негативно як такі, що є за-
грозливими для об’єкта: «Тільки тепер Лобода Ізот глянув на сина. Гля-
нув очима здивовано-недобрими, налитими кров’ю очима» [13: 124].

{3} Спостерігач-оповідач, ідентифікуючи себе з персонажем, відзначає 
форму об’єкта, стабільність, міцність ймовірну функціональну спрямова-
ність, охоплює одночасно два часові аспекти сприйняття об’єкта, комен-
татор прогнозує неможливість його деструкції в майбутньому: «Собор усе 
ще мов на долоні. Коли дивитися звідси на нього, з перспективи, є в ньому 
щось ніби від ракети космічної, надто ж у тому центральному куполі, що 
стрімко угору націливсь… Дивно: стільки вирв бомбами у Зачіплянці було 
нарито, а його жодна не взяла. Наперекір усім бомбам досі стоїть, мов якась 
антибомба, – вістрям угору, у небо, увись. Зуміли ж отак поставити, перед-
чули час!.. А тепер борись із ним, та чи й перебореш…» [13: 111].

{4} Спостерігач-оповідач констатує центральність положення об’єкта 
та оцінює її як таку, що спричиняє незручності для субкоментатора (Во-
лодька Лобода):
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«Скільки не їхатимеш тепер , аж до самих плавнів, все він буде перед 
очима. З будь-якої точки видно собор, звідусіль! З боку заводів він хоч не 
так виступає, із-за інших будівель та садків тільки вершечками бань по-
блискує, а звідси – мов на долоні. Їдеш, їдеш, а він усе є.

Відсунути б його куди-небудь з горизонту, щоб очі не муляв… » [13: 108].
{5} Спостерігач-оповідач констатує духовно-ціннісний, неутилітарний 

аспект діяльності будівничих храму (легенда): «Після зруйнування Січі, в 
потьомкінські часи, повержені запорожці заснували монастир у цих міс-
цях, у плавнях, що належали раніше одній із окраїнних запорозьких пала-
нок… Чорною жалобою ряс прикривали буйно-червоні шаровари лицарів 
Запорожжя. І вирішено було тоді на їхній сумовитій раді: збудуємо собор. 
Воздвигнемо, щоб піднісся в небо над цими плавнями, що рибою кишать, 
над степами, де наші коні випасались, і буде незломлений наш дух жити 
у святій цій споруді, наша воля сяятиме в небі блиском недосяжних 
бань Шаблю вибито з рук, але з серця не вибито дух волі й жадання краси! 
Наша непокора в цім витворі стане серед степів на віки, окрасою Вели-
кого Лугу вгору сягне…» [13: 102].

{6} Спостерігач-оповідач, ідентифікуючи себе з персонажем (Микола Ба-
глай), активізує образне представлення об’єкта: «Життя проклало свої русла 
повз цей собор, будні ідуть повз нього нескінченними чередами, нові поко-
ління на цих селищах освідчуються в коханні, проносять Широкою старих 
металургів на вічний спочинок, а півкулі бань все пливуть над Зачіплянкою, 
як образ нескінченності, все височить на майдані ця сива скеля віків. Собор 
завжди несе в собі певний настрій, але найбільше любить його Баглай уночі, 
в розшумілі вітряні ночі… собор стоїть серед такої видної ночі увесь якийсь 
наповнений, біліє фантастично, мов вітром напнутий парус… » [13: 76].

{7} Погляд спостерігача-персонажу (Єлька), переміщаючи погляд від 
центру соборного простору, описує спіраль, фіксуючи занедбаність тієї 
частини його, в якій перебуває сам спостерігач, і чистоту та святість його 
верхньої частини. Коментатор ідентифікує себе із забрудненим простором, 
оцінюючи свою сутність як позбавлену моральної цінності: «В соборі було 
ще холодніше, ніж надворі, пусткою, мишами смерділо. Вікна, де ще позо-
ставались шибки, в павутинні, запорошені дертю. …Посеред собору кучу-
гура комбікорму, далі звалені цупкі паперові мішки з суперфосфатом, ще 
далі, в кутку, обгризений, темного дерева іконостас з різьбленими гронами 
та виноградним листям. Все кинуто звалищем, стіни в патьоках, крізь сіре 
павутиння темно проглядають сердиті якісь святі… Тільки вгорі, у висо-
чині центрального купола, було блакитно, як у небі, серед золотих зірок 
сяюче білів намальований голуб з розкинутими крилами, цілком зберігся й 
портрет якогось небесного юнака-святого в синьо-червоній одежі… там не 
видно було ні пилюки, ні павутиння, там панувало світло небес …та гли-
бінь мовби втягувала, всю душу Єльчину втягувала, як вир. Очей не можна 
було відвести, паморочно ставало, як стає, кажуть, людині над безоднею, 
куди тебе невідступно штовхає…ʽЯ опоганена, мене опоганили, я не смію, 
не маю тут права стояти!’ – волало в ній каяття» [13: 39].

За місцем суб’єкта спостереження розрізняють внутрішнього та зо-
внішнього спостерігача. Р. Лангакер пов’язував цей поділ із процесами 
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суб’єктивізації та об’єктивізації. Зовнішній спостерігач перебуває осто-
ронь об’єкта спостереження (приклади 5, 6), тоді як внутрішній спостері-
гач перебуває безпосередньо у фрагменті дійсності, за якою він стежить, 
описуючи її як безпосередній учасник подій, наприклад:

{8}Спостерігач в особі персонажа (Єлька) констатує власні сприйняття 
довкілля, коментуючи їх як вияв цілісного позитивного почуття:

«Її заливало щастя, вона пила це повітря, цю зоряність неба, тишу озер. 
Звідки це на неї найшло? Все ніби осяялось навкруги, все сприймаєш інак-
ше. Що ж це воно таке є, таємниче, всесильне, що раптом пробуджується в 
людині, і що його, мабуть, і наймудріші мудреці не можуть розгадати? Скіль-
ки разів ходила через ці кучугури до бакена, козяче пустирище було, та й усе, 
тільки сердилась, коли в ноги наганялось тут колючок-якірців, а зараз… наче 
полуда з очей зійшла, якийсь покров з усього знято, все відкрилося в інших 
барвах, наповнилось непоміченою до цього красою» [13: 168].

Кут зору, з якого спостерігач вивчає предметну дійсність, визначається 
набором його неповторних оцінних, ідеологічних, культурних стереотипів, 
що зумовлюють сприйняття, членування об’єктів дійсності, їх оформлення 
мовними та комунікативними категоріями, наприклад:

{9}Спостерігач-персонаж (Вірунька) змінює свою попередню емотив-
ну оцінку кума, виступаючи в ролі субконцептуалізатора описуваної сцени 
(зустрічі вчителя і кума); чоловік поділяє її точку зору:

«Лобода глянув на годинник і, згадавши, що в нього ще справи, з хо-
лодною квапливістю розвітався з Баглаями. Вірунька гострим поглядом 
провела його огряднувату, сердиту постать…

– Ну й кум… Такий компанійський, з усіма запанібрата, простолюддя не 
цурається… Зверху жарти, анекдоти… корзини Шпачисі піддає… Добрячок. 
А знаєш, який він буває злий? – І, щоб не залишити сумніву, додала енергій-
но: – Злішого, мабуть, на всю Зачіплянку нема, а ми його ще кумом взяли…

І розповіла, як випадково була свідком такої сцени (це коли за соборну 
таблицю шум піднявся). Сточи якось у садку, бачила, як віч-на-віч зустрі-
лися посеред Веселої двоє: цей висуванець і Хома Романович – учень із 
своїм учителем колишнім.

– Щось, видно, дошкульне сказав учитель Володьці, бо ти б бачив, яке в 
нього обличчя зробилося… Просто як у розлюченого пацюка! Ошкірився, аж 
засичав на старого: «Бачу тепер, що рано вас реабілітували! Рано! Ото маєте 
арифметику, то й занишкніть. Якщо не хочете вдруге в тундрі загоряти!». 
Отакий добряк. Якби його влада, то, мабуть, завтра відправив би старого 
назад у тундру. Недаром його й завкомів ці наші остерігаються: страшний, 
підступний і мстивий, кажуть, у тебе кум! Ні перед чим не зупиниться…

– Хай і страшний, а ніхто його не боїться, – заспокоїв Віруньку Іван. І 
вона згодилась: так, не ті часи, щоб боятись.

– І кумом його давай більше не вважати.
– Розжалувала?
– Раз і назавжди, – твердо сказала Вірунька. Іван махнув рукою:
– Метушняк. Порожній діяч…» [13: 205].
Поле спостереження може бути або достатньо розлеглим (макроспос-

тереження), або ж більш вузьким (мікроспостереження), наприклад:
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{10} Спостерігач, ідентифікуючи себе з персонажем (Єлька), окреслює 
поле спостереження:

«Один із мостів, високий міст-естакада, перекинутий через територію 
заводу у бік Дніпра. Зійшла на цей міст. Розкинулась перед нею вся вели-
чезна заводська територія з домнами, мартенами, аглофабрикою, з горами 
сирої руди на дніпровому березі. Ще далі в нагірній частині міста азотно-
туковий випускає іржаво-руді лисячі хвости, отруює небо. …Внизу попід 
мостом безліч колій, маневрують весь час заводські паровози – тягають 
руду, платформи з металом, від цих паровозиків кіптяви найбільше: бурхо-
не, завалує чорним димом, півнеба застеле» [13: 214].

{11} Спостерігач-оповідач звужує поле свого спостереження:
«В’юниться стежка поміж очеретами, іде Єлька, куди сама стежка веде, 

у плавневе безлюддя, у плавневу безгомінь. Вся природа тут повна злагоди 
і якогось тайномовства. Чапля струнконога причаїлась під очеретом, не 
одразу й помітиш її… Біліє лілея серед ряски, ваблячи око своєю диво-
вижною чистотою…» [13: 231].

Зміну суб’єкта спостереження можемо прослідкувати в наступному 
фрагменті художнього тексту (дискурсу).

{12} Погляд спостерігача-оповідача: «Доки батька розшукували, 
Лобода-син вирішив подивитись батькову келію. Оскільки відвідувач був 
не рядовий, директор сам пішов його супроводити. Нічого не змінилось 
відтоді, як Володька привозив сюди влаштовувати старого. Палата – як 
всі. Чиста, світла, калачики на вікні, фіранка біленька, дві тумбочки, двоє 
ліжок». Зміна попереднього погляду на погляд спостерігача-персонажу 
(Лобода): «На батьковім ліжку постіль, правда, жужмом, кублом… …У 
батькового сусіда по палаті над ліжком кілька фотографій у саморобних, 
старанно випиляних рамцях, жінка якась, юнак у гімнастерці з кубиками, та 
ще вирізка кольорова з журналу – репродукція картини «Плавку дають»… 
А над батьковим ліжком нічого. Може, щось й було приколене, та зірва-
лось, зараз лише кнопка в стіні; на тумбочці крихти якісь та муха над ними 
докучно зумчить» [13: 121].

Отже, в художньому мовленні точка зору спостерігача характеризу-
ється інтенціональністю і спрямованістю (на кого або щось). Крім цього, 
він залежить від місця, в якому перебуває спостерігач по відношенню до 
об’єкта спостереження, та умов, у яких відбувається процес перцепції. По-
гляд суб’єкта спостереження – це суто фізичний процес сприйняття, пізнан-
ня та оцінки дійсності. Погляд є активний, динамічний і тісно пов’язаний з 
процесом перцепції. Носієм погляду є лише індивід. Уважаємо обґрунтова-
ною позицію, за якою категорія точки зору, як і будь-яка інша прагматична 
категорія, має когнітивно-психологічну природу. Вона може мати пасив-
ний характер і не стосуватися поточного процесу спостереження, охоплю-
ючи не лише процес перцепції, але й категоризацію та оцінку сукупності 
зовнішніх вражень та внутрішніх відчуттів; її носієм може бути етнос та 
соціальна група. В художньому тексті (дискурсі) можуть бути представ-
лені різні точки зору, носіями яких є герої-персонажі. Вони можуть бути 
результатом зосередження уваги суб’єкта / суб’єктів на одному чи різних 
об’єктах. Оскільки художній текст (дискурс) є втіленням індивідуальної 
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картини світу автора, його специфічною концептуалізацією, то художній 
текст (дискурс) дозволяє відтворити не лише індивідуальну концептосферу 
його автора, але й механізми її виформування. Тому подальшого аналізу ви-
магають процеси взаємодії представлених у художньому тексті (дискурсі) 
точок зору (розходження, накладання, протиставлення, їх зміна, паралель-
не співіснування, способи розгортання та ін.
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ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ «СЛОВНИКА 
ПЕРСОНАЛІЙ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА»

Презентовано матеріали до словника «Загальне мовознавство. Слов-
ник персоналій», який міститиме інформацію про наукову діяльність 
найвизначніших в історії лінгвістики вчених, починаючи від Давньої Індії 
до сьогодення. Зокрема, подано пробні статті про Варрона та Августа 
Шлейхера.

Історія лінгвістичної думки знаходить своє відображення у різних за 
жанром наукових і науково-методичних працях – монографіях, нарисах, 
підручниках, статтях. Окремі свідчення про персоналії можна знайти у 
філософських та загальноосвітніх словниках і енциклопедіях. Існує також 
практика укладання довідників енциклопедичного типу, присвячених мо-
вознавцям, але вони, як правило, обмежені або за часовим, або за тери-
торіальним принципом1. Мета пропонованого словника «Загальне мово-
знавство. Словник персоналій» – висвітлення історії лінгвістики у знакових 
постатях мовознавців, починаючи від давніх часів до сучасності. Кожна 
стаття міститиме біографічні свідчення про вченого, характеристику його 
поглядів із урахуванням галузей, що становлять предмет наукових дослі-
джень, перелік основних праць і цитати з них, дефініції найхарактерніших 
термінів, наукову літератури про вченого і т. д. Рубрикація статті може ва-
рію ватися залежно від особливостей наукових зацікавлень ученого та пері-
оду його життя. Водночас структура кожної статті підпорядкована загаль-
ній концепції Словника. 

Далі подаємо дві пробні статті запланованого Словника: ВАРРОН 
(Л. Сваричевська), АВГУСТ ШЛЕЙХЕР (О. Ясіновська).

ВАРРОН, МАРК ТЕРЕНЦІЙ (лат. Varro, Marcus Terentius) (116–
27 до н.е.) – римський письменник та вчений-енциклопедист, автор 74 праць 
у різних галузях знань. Вважається, що народився в Реаті, тому його іноді 
називають «Варроном Реатинським». На державній службі пройшов усі по-
сади до претури. Під час громадянської війни в Іспанії в 49 р. до н.е. воював 
на стороні Помпея. За дорученням Цезаря, який після вій ни пробачив йому, 
заснував першу в Римі державну бібліотеку. З 43 р. почав займатися тільки 
науковою роботою та літературною діяльністю. В. приділяв особливу увагу 
вивченню історії Рима та дослідженню латинської мови. Працював до гли-
бокої старості. Деякі твори написав у віці 80 років.

Твори. Головні праці – «Старожитності» (41 кн.) та «Про латинську 
мову» (25 кн.). Популярними були «Дисципліни» – перше енциклопедичне 
зібрання загальноосвітніх знань, збірник 700 біографій видатних людей, а 
також художньо-дидактичні «Меніппови сатири», де В. виступає прихиль-
1 Див.: Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды. І–ІІІ. – Минск, 1976–1978.
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ником та захисником старовинних звичаїв і практичної життєвої мудрос-
ті. З творів В. збереглися лише частина трактату «Про латинську мову» та 
діалог «Про сільське господарство». Крім трактату «Про латинську мову», 
В. написав ще кілька лінгвістичних праць: «Про латинське мовлення» (De 
sermone Latino), «Про схожість слів» (De similitudine verborum), «Про ко-
ристь мовлення» (De utilitate sermonis), «Про походження латинської мови» 
(De origine linguae Latinae), «Про давність букв» (De antiquitate litterarum).

Загальні положення. В. нерідко торкався питань про мову у своїх 
працях із літератури, історії, філософії, а також деяких поетичних творах; 
лінгвістичні зауваження трапляються і в його діалозі «Про сільське госпо-
дарство». Перша з дев’яти книг енциклопедичної праці «Дисципліни» була 
присвячена граматиці (в інших книгах було розглянуто діалектику, рито-
рику, геометрію, арифметику, астрономію, музику, медицину, архітектуру). 
Найважливіша лінгвістична праця В. – «Про латинську мову», яка склада-
лася з трьох частин: перша частина (книги II–VII) присвячена етимології, 
друга (книги VIII–XIII) – морфології, третя (книги XIV–XXV) – синтак-
сису; перша книга слугувала вступом і містила короткий огляд основного 
змісту трактату. Така структура зумовлена переконанням В. у тому, що в 
мовленні відображені три властивості: мотивація найменувань для речей; 
шляхи відхилення від первинної мотивації і наступні відмінності між сло-
вами; способи вираження думок за допомогою слів. 

Погляди на мову. Основні думки про мову висловлені в етимологіч-
них розвідках, де В. спирався переважно на теорію і практику стоїків. Він 
виходив із того, що під час встановлення слів для речей людиною керувала 
природа і що, відповідно, пізнання слів дозволяє пізнати речі. Тому етимо-
логічний аналіз проводиться за лексичними групами, які грунтуються на 
класифікації речей. В. виділяє чотири основні категорії речей і відповідно 
чотири класи слів: слова, що позначають простір; слова, що позначають 
тіла; слова, що позначають час; слова, що позначають події. В. звертає ува-
гу на відсутність повного ізоморфізму між групами слів і групуваннями 
речей, напр., зі словом просторового значення ager «поле» етимологічно 
пов’язане слово, яке позначає тіло, – agricola «землероб». Але такі випадки 
для мови В. вважає периферійними. Міркування В. стосовно перешкод для 
етимологічних розвідок свідчать про розуміння того, що мова є мінливою і 
відкритою для змін. В. називає причини, які перешкоджають етимологу: 
1) випадіння слів із мови (що може призвести до втрати або первинного 
слова, або проміжних ланок між досліджуваним словом і словом первин-
ним); 2) зміна зовнішнього вигляду слова; 3) виникнення у слова нового 
значення при втраті старого (напр., слово hostis «ворог» раніше означало 
«іноземець»); 4) певна частина лексики має іноземне походження; 5) по-
милки тих, хто створював слова. З погляду складності етимологічного ана-
лізу всі слова мови В. поділяє на чотири групи: першу становлять слова, 
етимологія яких є прозорою (argentifodinae – «срібні копалини»); друга – 
містить поетичну лексику; третя – побутову; четверта група, майже недо-
сяжна для аналізу, є найдавнішим шаром первинних непохідних слів, які 
мають свої власні корені. У багатьох випадках В. глибше розумів і трак-
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тував факти розвитку мови, ніж його сучасники (іноді він посилається на 
фонетичні регулярності, напр., на явище ротацизму, про яке пише, що «в 
багатьох словах, де давні вимовляли S, пізніше стали вимовляти R»; нерід-
ко він залучає діалектний матеріал і факти інших мов). Стосовно поглядів 
В. на мову показовим є таке. Стоїки у своїй звуконаслідувальній теорії по-
ходження мови розмежовували два способи виникнення первинних слів: 
1) безпосереднє звуконаслідування, коли звучання слова відтворює звучання 
речі; 2) символічне звуконаслідування, коли в звучанні слова відтворюється 
враження від цієї речі, її відчуття. В. звертається лише до першого прин-
ципу; відсутність посилань на символічне звуконаслідування пояснюється, 
очевидно, тим, що опора на цей принцип видавалася йому надто хиткою.

У В. інваріантизація слів пояснюється за допомогою  висловлювань, 
які описують родовідне дерево. В поняттях генетики античності слова зво-
дяться до інваріантів за ознакою «спільного предка» певної сім’ї. Таким 
«спільним предком» є лексичне значення; граматичні зміни слова, що нада-
ють йому додаткових значень, ніби виступають «нащадками» цього «пред-
ка». Такий «предок» формує родину словоформ відмінювання. 

Погляди на граматику. У книгах VIII–X «Про латинську мову» В. 
вступає в дискусію між аномалістами та аналогістами з питань словозміни 
і словотворення. Обидва ці процеси він називає відмінюванням (declinatio). 
Відмінюванню протиставляється встановлення (impositio), тобто створення 
простих (непохідних) слів у вихідній («прямій») формі. За вихідну форму 
приймається називний відмінок однини, за вихідну форму дієслова – фор-
ма першої особи однини теперішнього часу дійсного стану активного спо-
собу. Відмінювання В. вважає корисною і необхідною властивістю мови. 
Основне заперечення В. аномалістам полягає в тому, що вони об’єднують 
несхожі явища і водночас не помічають схожості там, де вона є. В першу 
чергу необхідно розмежовувати слова такі, що відмінюються (змінюють-
ся),  і такі, що не відмінюються (не змінюються). Не можна, напр., вважати 
схожими такі слова, як nox «ніч» і mox «незабаром», оскільки «nox по-
винно підпорядковуватися чергуванню відмінків, а mox і не повинно, і не 
може» (X, 14). У відмінюваних словах В. виділяє природне відмінювання 
і відмінювання довільне. В сучасній термінології природному відмінюван-
ню відповідає словозміна, довільному – словотвір. Природне відмінювання 
виникає згідно зі спільною згодою, тут володарює аналогія, закономірність; 
довільне відмінювання, навпаки, залежить від волі окремих людей, і тут 
переважає різнобій, аномалія. Слова, здатні до природного відмінювання, 
В. поділяє на чотири класи, які він називає частинами мовлення (partes 
orationis): 1) слова, які мають відмінкові форми, але не мають часових форм 
(імена: іменники, прикметники, займенники та числівники); 2) слова, які 
мають часові форми, але не мають відмінкових форм (дієслова); 3) слова, 
які мають і відмінкові, і часові форми (дієприкметники); 4) слова, які не 
мають ні часових, ні відмінкових форм (прислівники, від яких утворюють-
ся ступені порівняння) (X, 17). Класифікуючи слова за частинами мови, В. 
виходить із двох категорій – відмінку та часу; ці категорії, на його думку, 
«створюють найбільше розрізнення в галузі аналогії» (X, 7). 
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Найгостріша полеміка між аналогістами та аномалістами точилася до-
вкола граматичних категорій роду та числа, відмінювання та дієвідміню-
вання. Дуже складні запитання ставили аномалісти стосовно категорії роду. 
Чому чоловічі імена на зразок Perpenna мають форму жіночого роду? Чому 
такі подібні слова, як paries (стіна) та abies (ялина), віднесені до різних ро-
дів, перше – до чоловічого, а друге – до жіночого? Щоби відстояти позиції 
аналогізму, В. залишає морфологію і звертається до синтаксису, зокрема до 
сполучуваності слів. Подібність слів чоловічого роду полягає в тому, що 
вони сполучуються із займенниками hic «цей» та hi «ці», подібність слів 
жіночого роду – в тому, що вони сполучуються із займенниками haec «ця» 
та hae «ці», а подібність слів середнього роду – в тому, що вони сполучу-
ються із займенниками  hoc «це» та haec «ці» (IX, 41, 94). 

Багато невідповідностей знаходили аномалісти і в межах категорії чис-
ла. Як неправильність вони розглядали відсутність форми множини у слів на 
зразок acetum «оцет», plumbum «свинець», cicer «горох». В. переконливо по-
яснює особливість таких слів, посилаючись на їх семантику: форма множи-
ни властива словам, які позначають предмети, що підлягають лічбі; між тим 
слова, які не мають форми множини, позначають предмети, що підлягають 
скоріше вимірюванню та зважуванню, ніж лічбі, адже про свинець, сріб-
ло, якщо відбулося їх збільшення, ми говоримо multum (багато) – multum 
plumbum (багато свинцю), multum argentum (багато срібла), а не plumba 
(множ.), argenta (множ.) (IX, 66). Але В. розвиває думку: якщо предмет, яко-
му властива міра, має кілька різновидів, то його найменування здатне утво-
рювати множину, наприклад, vinum «вино» – vina «вина» (ІХ, 67).

В. не заперечував наявності аномалій у словозміні, але він намагав-
ся довести, що їх тут у цілому небагато. До неправильностей В. відносив, 
напр., форму множини scopae «віник», оскільки вона вказує на один пред-
мет; використання всього однієї форми aquila «орел» для позначення і сам-
ця і самиці; збіг форм називного та родового відмінків у слові vis «сила»; 
форму називного відмінка lac «молоко», оскільки в неї немає присутнього 
у непрямих відмінках звука t (пор. родовий відмінок lactis). Всілякі непра-
вильності В. вважав результатом нерозумного поводження з мовою, її спо-
творення. Він припускав, крім того, що могли помилитися й ті, хто перши-
ми давали найменування речам. Згідно з В. аномалії необхідно виправляти, 
однак усувати їх слід поступово і обережно. Здійсненню мовної реформи 
повинні сприяти хороші поети, особливо ті, які пишуть для сцени. В. санк-
ціонував усунення аномалій як в галузі словозміни, так і в галузі словотво-
рення. Зрештою В. доходить висновку, що не варто повністю відкидати ані 
аномалію, ані аналогію.   

Значення творчості. Результати антикварних, хронологічних та мово-
знавчих розвідок В. мали великий попит у Римі та Середньовічній Європі і 
сприймалися як канонічні. Мовознавчі дослідження В., зокрема «Про латин-
ську мову», стали зразком аналогістичного підходу до мови, на противагу 
аномалістичному. В., очевидно, був першим ученим, який розмежував слово-
змінювання і словотворення, виходячи зі ступеня регулярності цих процесів. 
В., як і всі давні вчені, звертався до міфології як засобу опису картини світу, 
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а в міфології відношення «походження» є провідним засобом систематизації 
цієї картини. Тому не дивно, що термінологія європейської лінгвістики, яка 
походить від греко-латинської, організується навколо понять генеалогічної 
спорідненості («прямі та похідні форми», «відмінок», «сполучник», «сполу-
чування», «відмінювання», «дієвідмінювання», «вид», «рід» тощо).

Цитати. «Мовлення за природою є троїстим, і перши й аспект його 
пов’язаний із тим, як слова були встановлені для речей; другий – яким чи-
ном вони, відхилившись від цих останніх, набули відмінностей; третій – як 
вони, розумно поєднуючись між собою, виражають думку» («Про латин-
ську мову», VIII, 1).

«Відмінювання ввійшло в мовлення не тільки латинське, але і всіх лю-
дей через корисність та необхідність: адже якби цього не сталося, то ми не 
могли б і завчити таку кількість слів – оскільки незліченними є єства, на які 
вони відхиляються, – та й із тих, які ми завчили би, не було б очевидним, 
яким є зв’язок речей між собою. Тепер же ми бачимо, що є схожим, а що 
довільним. Якщо legi (я прочитав) відмінилося від  lego (я читаю), то на-
явними є одразу дві речі: що говориться певним чином одне й те ж, і що дія 
відбувається не в той самий час» (VIII, 3).

«Для тих речей, вживання яких є одноманітним, таким  є і відмінюван-
ня слова, як у тому домі, де тільки один раб, потрібне одне рабське ім’я, в 
тому, де рабів багато, потрібно кілька. Так само і в таких речей, якими є іме-
на, внаслідок багатьох відмінностей в уживанні слова, є і багато паростків, 
а в тих речей, які служать зв’язками і поєднують слова, – так як для них не 
було необхідності відмінюватися, то вони і залишаються одиничними: адже 
одним паском можна прив’язати і людину, і коня, і все, що тільки може бути 
прив’язаним до іншого. Так, коли ми говоримо: «Консулами були Туллій і 
Антоній», то тим самим et (і) ми можемо зв’язати будь-яких двох консулів і, 
крім того, будь-які імена і навіть будь-які слова; а односкладова опора – те 
саме et – залишається одна» (VIII, 10).

«…в деяких випадках раніше було не так, як тепер: наприклад, columbae 
(множина від columba «голуб») називали всіх, і самців і самиць, оскільки 
їх не було в домашньому господарстві, як тепер; тепер же, навпаки, вна-
слідок їх домашнього використання, яке ми засвоїли, самець називається 
columbus, а самка – columba» (ІХ, 56). 

«Мовлення перебуває в постійному русі, і тому хороше може погіршу-
ватися, а погане поліпшуватися» (ІХ, 17).

«Подібно до того, як годувальниця не відлучає малюків раптово від 
грудей, коли переводить їх від попереднього годування на більш поживне, 
так само в мовленні перехід повинен здійснюватися поступово від менш 
підхожих слів до більш придатних. Зі вживаних слів, які порушують ана-
логію, одні можуть бути легко усунені, інші ж узвичаїлись у мовленні. Ті 
слова, які легко можна змінити без того, щоб викликати незадоволення з 
боку мовців, слід одразу ж виправляти відповідно до аналогії; тих же слів, 
які закріпилися в мові, а тому немає можливості негайно їх виправити, слід 
по можливості уникати: завдяки цьому вони вийдуть з ужитку, а коли вони 
забудуться, легше буде їх виправити» (ІХ, 16).
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Терміни
Аналогія – загальна згода, закономірність, регулярність у процесах словозміни і сло-

вотворення.
Аномалія – перевага волі окремих людей, різнобій у процесах словозміни і слово-

творення.
Відмінювання природне – словозміна, формотворення, яке не залежить від волі людей.
Відмінювання довільне – творення слів, словотвір, словозміна, залежне від волі мовців.
Встановлення (impositio) – творення простих (непохідних) слів у вихідній («прямій») 

формі (для іменників вихідною формою вважається називний відмінок однини, для дієслів – 
форма 1-ї особи однини теперішнього часу дійсного способу активного стану).

Деклінація (declinatio) – словозміна і словотворення як активні процеси мови.
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ШЛЕЙХЕР АВГУСТ (Schleicher August) (19.2.1821, Мейнінген – 
6.12.1868, Єна) – німецький лінгвіст, спеціаліст у галузі германського, бал-
тійського та слов’янського мовознавства, компаративіст, найвидатніший 
представник натуралістичного напряму в мовознавстві.

Ш.А. здобув різносторонню освіту. Зацікавлення мовами виявив уже в 
гімназії в Кобурзі, де вивчив латинську, грецьку, єврейську мови, захопив-
ся китайською і санскритом, а також зацікавився ботанікою. Здобуваючи 
вищу освіту, перебував у пошуку: 1840 вступає на богословський факуль-
тет Ляйпціґського університету, де паралельно слухає арабську мову; піс-
ля першого семестру (1841) переходить до Тюбінгенського університету, в 
якому продовжує студіювати теологію, відвідуючи лекції знаменитого про-
фесора теології Ф. Баура, і, окрім того, вивчає філологію, зокрема, у провід-
ного орієнталіста Евальда. Починаючи з 1843, шість семестрів навчається 
на філософському факультеті в Бонні, де отримує ґрунтовну підготовку із 
класичної філології (у Фр. Велькера і Фр. Рігля), серйозно студіює герма-
ністику та романістику (у Фр. Діца), у провідних знавців вивчає санскрит 
(у норвезького санскритолога Х. Лассена) й арабську мову (у Й. Гільдемей-
стера). За дослідження, присвячене творам римського граматика Варрона, 
Ш.А. 1846 здобуває ступінь доктора. 

Після закінчення Боннського університету в 1846 працює тут приват-
доцентом, викладаючи порівняльне мовознавство. Під впливом Х. Лассена 
зацікавлюється слов’янськими мовами і взимку 1848–1849 їде до Праги, 
де досконало вивчає чеську мову. 1850 Ш.А. починає виклади у Празько-
му університеті як ординарний, а з 1853 – як екстраординарний професор, 
працюючи спочатку на кафедрі класичної філології (разом із Г. Курціусом), 
а згодом переходить на кафедру санскриту та порівняльного мовознавства, 
де викладає винятково лінгвістичні курси (давньо- і середньоверхньоні-
мецьку, литовсько-слов’янські мови). 1857 Ш.А. переходить до університе-
ту в Єнні, де читає курси лекцій із німецької мови та літератури, загально-
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го мовознавства, історії та порівняльної граматики індоєвропейських мов, 
які завдяки йому стають найвідвідуванішими в цьому університеті. 1858 
Ш.А., як уже видатний славіст, одержує запрошення від Імператорської 
Санкт-Петербурзької Академії наук і, відмовивишись від переїзду в Росію, 
співпрацює з нею, ставши її іноземним членом-кореспондентом, виконую-
чи на її замовлення низку досліджень із різних мовознавчих дисциплін, за 
матеріалами яких публікує статті в періодичному виданні «Записки Імпера-
торської Академії наук» («Морфологія церковнослов’янської мови», 1859), 
особливо багато – в останній період життя («Короткий нарис доісторичного 
життя північно-східної групи індогерманських мов» (т. VIII, кн. 1, 1865); 
«Всеслов’янський словник» (т. IX, кн. 2, 1866); «Теми числівників (кількіс-
них і порядкових) у литовсько-слов’янських і німецьких мовах» (т. X, кн. 1, 
1866); «Відмінювання основ у слов’янських мовах» (т. XI, кн. 1, 1867) та ін. 

Недовге життя Ш.А. (помер у 47 років) було дуже плідним. Незважаючи 
на погані матеріальні умови (в Єннському університеті до самої смерті не 
отримував повного професорського окладу, бувши лише т. зв. «почесним» 
професором («Honorarprofessor»), хоч і набув прижиттєвої слави знаменито-
го вченого), Ш.А. залишив після себе велику кількість праць із германського, 
слов’янського, балтійського мовознавства (при цьому багато тем заторкнув 
уперше), чим виявив значний вплив на розвиток цих галузей у середині й 
другій половині XIX ст. Найбільший його внесок у порівняльно-історичне 
мовознавство, у контексті якого Ш.А. написав велику кількість цінних до-
сліджень – монографій і статей, низку з яких опублікував у фаховому жур-
налі з компаративістики «Праці з порівняльного мовознавства арійських, 
кельтських і слов’янських мов», який він заснував разом із А. Куном 1858. 
Найвизначнішим його дослідженням є «Компендій порівняльної граматики 
індогерманських мов», 1861, у якому Ш. узагальнив і систематизував резуль-
тати досліджень, що їх отримали як його попередники, так і Ш. А. особисто 
впродовж перших 40 років розвитку компаративістики. 

За порівняно недовгий термін викладацької діяльності Ш.А. мав бага-
то учнів, які в майбутньому стали видатними лінгвістами; найвизначніші 
з них – І. Бодуен де Куртене, Г. Курціус, О. Лєскін, Й. Шмідт, Х. Шухардт. 

Підходи й теорії, які виявили вплив на дослідження Ш.А. На фор-
мування наукових поглядів Ш.А., окрім власне лінгвістичних узагальнень 
його попередників, значною мірою вплинули ботаніка й філософія, якими 
він серйозно захоплювався. Особливу увагу для розвитку його наукової ді-
яльності мали такі концепції: ідея стадіальності мов В. фон Гумбольдта, 
під впливом якого Ш.А. виокремлює два періоди в історії мови – «доісто-
ричний» та «історичний», перший із яких тлумачить у дусі Гумбольдта 
як «розвиток мови від простого до складного»; уявлення романтиків про 
морфологічно складні й одночасно пов’язані з «мудрістю древніх» кла-
сичні мови санскрит, давньогрецьку, латинську – як про найдосконаліші; 
спирається на теорію аглютинації Ф. Боппа, поділяє його погляди на по-
ходження флексії, а у виявленні споріднених зв’язків між мовами приймає 
версію близької спорідненості індійської, іранської та італійської груп мов 
із грецькою, однак не погоджується з ним щодо балто-слов’янської групи, 
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яку відокремлює від аріо-італійської групи, і, як і Я. Грімм, зближує її з гер-
манською групою мов; філософська тріада Г. Гегеля «теза – антитеза – син-
тез», до якої Ш.А. апріорно «підтягує» багато явищ мови, що їх намагаєть-
ся представити у вигляді потрійного ряду, як наприклад, виокремлені ним 
у морфологічній класифікації три диференційовані типи мов (ізолюючий, 
аглютинуючий, флективний), які засвідчують різні ступені розвитку мови. 
Значний вплив на дослідження Ш.А. справили ідеї, виплекані в межах при-
родничих наук (Ш.А. проводить аналогію мови з «природним організмом»; 
періоди історії мови метафорично ототожнює з її «життям»; на основі біо-
логічної систематики здійснює морфологічну класифікацію мов, у якій 
порівнює аморфний, аглютинативний, флективний періоди мови з міне-
ральним, рослинним і тваринним царствами природи; з природознавства 
запозичує поняття «морфологія» як вчення про внутрішню будову частин 
організму, на підставі якого створює власне вчення про мовні форми; роз-
виток індоєвропейських мов із прамови та їх зв’язки між собою схематично 
представляє у вигляді родовідного дерева), і особливо – теорія Ч. Дарвіна 
(Ш.А. переносить на мову закон Дарвіна про походження та зміну видів і 
закон про боротьбу за існування). 

Метод. Опрацьовуючи принципи порівняльно-історичного досліджен-
ня мов індоєвропейської сім’ї, Ш.А. впроваджував нові способи аналізу 
мовного матеріалу, чим сприяв утвердженню порівняльно-історичного 
методу в компаративістиці. Одним із перших він застосував методику 
реконструкції прамовного стану як системи форм (концентруючи увагу 
на системному вивченні звукової будови окремих індоєвропейських мов, 
намагався реконструювати водночас і їх вихідний стан); завдяки підвище-
ній увазі до звукових відповідностей уточнив критерії визначення спорід-
неності мов, які ґрунтуються на тотожності звукового матеріалу у складі 
лексичних та граматичних одиниць; впровадив низку важливих робочих 
прийомів, як наприклад, позначення реально не засвідчених мовних форм 
зірочкою «*» (астеріском). З метою досягнення об’єктивності висновків під 
час вивчення процесів розвитку мов та здійснення їх класифікації Ш.А. за-
стосував точні методи, які використовували в природничих науках. По-
слуговуючись ними, Ш.А. намагався не тільки визначити строгі та стій-
кі закони розвитку сполучень звуків окремих індоєвропейських мов, а й 
встановити всезагальні закони, які можна було б застосовувати до всіх мов 
(виводив закони, які «охоплюють весь організм», і закони, які «охоплюють 
тільки його частину»). Головною рисою наукового мислення Ш.А. було 
прагнення наблизити мовознавство за точністю та строгістю методу до 
природничих наук. Сам Ш.А. зауважував, що у власній науковій діяльності 
завжди прагнув до точності, універсальності та ясності. Останніми перед 
смертю словами вченого були такі: «Усе своє життя я прагнув до ясності. І 
все повинно стати значно кращим» [11]. Сучасники Ш.А. і наступні поко-
ління лінгвістів, попри визнання недоліків концепції вченого, вважали його 
визначним творцем порівняльно-історичного методу, відзначаючи його ва-
гому роль в утвердженні тієї точності й строгості, які цьому методові при-
таманні сьогодні [8].
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Загальне мовознавство.
Погляди на зв’язок мови і мислення. До проблеми взаємозв’язку 

мови і мислення Ш.А. у своїй творчості звертається недноразово. Мірку-
вання з цього приводу є у його розвідках різного часу, зокрема у працях 
«Німецька мова» (1859), «Значення мови для природної історії людини» 
(1865). Згідно з Ш.А. мова є звуковим втіленням думки, оскільки вона з фо-
тографічною точністю відображає щонайтонші нюанси мисленнєвого про-
цесу, отож завдання мови полягає у «створенні звукового образу уявлень, 
понять і відношень». При цьому Ш.А. підкреслює матеріальну основу 
мовленнєвої діяльності, вважаючи її сприйманим слухом «симптомом ді-
яльності цілого комплексу матеріальних відношень» як у будові мозку, так 
і в побудові мовленнєвих органів з їх нервами, м’язами, кістками. Дослід-
ниця діяльності Ш.А. О. Десницька вважає його «першим і єдиним із лінг-
вістів XIX ст., який намагався поставити питання про матеріальну основу 
мовленнєвої діяльності, не відриваючи при цьому мови від мислення» [6]. 
Ш.А. не тільки ототожнює мову з мисленням, а й прагне встановити певні 
відношення між структурою мови та будовою мислення. У зв’язку з цим 
він обґрунтовує необхідність розрізняти в мисленнєвій діяльності матері-
ал і форму, вважаючи матеріалом поняття й уявлення, а формою – їх вза-
ємовідношення. Поняття й уявлення, що набувають звукового оформлення, 
утворюють значення. Суть будь-якої мови визначається завдяки тому, як у 
ній представлені значення та відношення. При цьому істотною є позиція, 
яку займають одні стосовно інших вираження значень (представлені в ко-
ренях) і вираження відношень (засвідчені в суфіксах), що разом утворюють 
слово. Таку позицію Ш.А. називає формою. Значення і відношення разом 
утворюють слово. Таким чином, суть слова, а отже, і всієї мови згідно з 
Ш.А. визначаються трьома явищами: звуком, формою, функцією. 

На підставі врахування способу вираження значень і відношень Ш.А. 
створює морфологічну класифікацію мов світу, в якій виокремлює три їх 
можливі типи – аморфний, аглютинуючий, флективний, які вважає трьома 
ступенями розвитку мови (архаїчна, перехідна, розвинута). Усі три типи 
виникають у доісторичний період; в історичний – тільки еволюціонують 
і руйнують старі типи мов. Аморфні мови перебувають на першому сту-
пені розвитку. З них розвиваються аглютинативні, з яких вже виникають 
флективні мови. Характерною ознакою першого типу мов вважає те, що в 
них виражено тільки значення: слово тут становить нерозчленовану стійку 
єдність. До таких односкладових мов Ш.А. відносить китайську, кхасі, на-
маква, бірманську мови. У мовах другого типу звуками виражаються не 
тільки значення, а й відношення: слово тут розпадається на частини, однак 
вони не утворюють тісно спаяної єдності. Аглютинуючими вважає, зо-
крема, тюрксько-татарські, дравидійські, монгольську, угорську, фінську. У 
мовах третього типу слово, передаючи і значення, і відношення, становить 
єдність у багатоманітті його складових елементів. Ш.А. вважає флектив-
ність вищим ступенем будови мов і зараховує до цього типу семітські й 
давні європейські мови, які пройшли всі ступені розвитку мови.
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Погляди на мову: історія мови та закони її розвитку. Як і інші мо-
вознавці XIX ст., Ш.А. цікавився проблемами мовної історії, у розв’язанні 
яких виявляв тяжіння до широких узагальнень (часто непідтверджених 
мовними фактами), робив спроби виявити шляхи розвитку мов, намагав-
ся встановити періоди мови, одним із перших ставив питання про зако-
ни розвитку мов. Зокрема, під впливом Гумбольдта – Ш.А. виокремлює 
два основні ступені (періоди) в історії мови: «доісторичний» та «істо-
ричний». Доісторичний період тлумачить у дусі Гумбольдта, як розвиток 
мови від простого до складного, стверджуючи, що «всі вищі форми мови 
виникли з простіших: аглютинуючі з ізолюючих, флективні з аглютиную-
чих». Однак історичний період Ш.А. розуміє інакше. Якщо в Гумбольдта 
мови в історичний період «вдосконалюються», то Ш.А. трактує його як 
регрес, як «розпад мови стосовно звуків і форм». Така концепція регре-
су ґрунтується на основі врахування розвитку індоєвропейських мов від 
синтетизму до аналітизму, у зв’язку з чим морфологічне спрощення зако-
номірно вважається «розпадом». Найдосконалішими в історії мови Ш.А. 
вважає морфологічно складні й пов’язані з «мудрістю древніх» класичні 
мови санскрит, давньогрецьку й латинську; серед мов, які зазнали регре-
су називає англійську й німецьку, причому англійська регресувала значно 
більше, ніж німецька.

Першим серед учених Ш.А. ставить питання про загальні закони роз-
витку мови, вважаючи, що їх мають встановлювати мовознавці на підставі 
точного спостереження над мовою та мовленням. У межах цієї проблеми 
Ш.А. аналізує дії звукових законів (фонетичні зміни), які він, перебуваючи 
під впливом успіхів у природничих науках, розглядає як процеси, що відбу-
ваються на основі строгих і незмінних законів, подібних до законів приро-
ди. Вагому роль у загальній теорії розвитку мови Ш.А. відводить аналогії, 
яку вважає тією силою, що ліквідує різноманітність мовних форм, вирів-
нюючи їх за більш уживаними моделями (завдяки дії аналогії, наприклад, 
спрощувався надмір граматичних форм, який був властивий мовам у дав-
нину). Визнання строгих і постійних мовних законів уможливили рекон-
струкцію індоєвропейської прамови, форми якої Ш.А. встановлює на під-
ставі доступних для спостереження звуків, форм і лексем, представлених у 
мовах-спадкоємцях. 

Реконструкція прамови і проблеми компаративістики. Ш.А. – пер-
ший мовознавець, який не тільки запропонував чітку генеалогічну класи-
фікацію споріднених мов індоєвропейської сім’ї, а й поставив і частково 
розв’язав проблему відтворення індоєвропейської прамови, прослідкував-
ши її розвиток у кожному із відгалужень, для чого вперше застосував ме-
тодику реконструкції прамовного стану як системи форм. Найцінніші його 
ідеї з цього приводу містяться у праці «Компендій…», яка характеризуєть-
ся значною насиченістю матеріалом і водночас стислістю викладу. Рекон-
струйовану мову Ш.А. мислить як вершину мовного розвитку, як мову, яка 
в доісторичний період пройшла всі попередні етапи свого розвитку і до-
сягла найвищої флективної форми. Хоч Ш.А. не вважав санскрит першо-
джерелом індоєвропейських мов (як наприклад, Шлегель), відтворена ним 
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прамова мала володіти ідеалізованою структурою санскриту, оскільки в цій 
давній мові чітко виявлялося співвідношення мовних елементів, які вира-
жають значення і відношення.

Реконструкцію прамови Ш.А. здійснює з урахуванням звукових змін, 
наявних у її мовах-спадкоємцях. Ця процедура ускладнюється тим, що різні 
мови відомі у «різному віці свого розвитку». Щоб подолати пов’язані з цим 
труднощі, перед тим, як приступити до порівняння, необхідно усунути різ-
ницю у віці порівнюваних даних і привести величини до одного спільного 
вираження. Завдання мовознавця при цьому таке: «на підставі доступних 
пізніших форм відтворювати існуючі в минулому форми мови-основи сі-
мейства». Тобто у словоформі, яка зустрічається в усіх мовах, необхідно ви-
рахувати те, що є специфічним для окремої мови; різниця й буде основною 
першопочатковою формою (праформою). Напр., скр. ájras «поле», гр. ἀγρός, 
лат. ager, ґот. akrs. Ш.А. враховує, що ґот. [k] походить із [g] (k < g), а перед 
[s] звук [a] зникає, отже, давня ґот. форма – *agras. У гр. [o] бере початок 
з [a] (o < a), т.ч., д.-гр. форма також agras. Це прослідковується й у інших 
мовах. Отже, індоєвропейською праформою цього слова виявляється agras.

Порівняно з живими мовами, звуковий склад прамови уявлявся Ш.А. 
простішим і наділеним строгою симетричністю. Ш.А. виділяв у ньому 
24 зву ки: дев’ять голосних (a, i, u, аа, аі, аu, āa, āi, āu) і п’ятнадцять приголо-
сних (k, g, gh, j, s, v, t, d, dh, n, m, r, p, b, bh). Цей набір звуків прамова мала 
в епоху, яка передувала її розпадові на окремі групи. Раніше звуковий склад 
був ще простішим, оскільки у прамові були відсутні придихові приголосні, 
довгі голосні та дифтонги. Якщо за простотою вокалізму прамова набли-
жалася до санскриту, то у системі консонантизму давніший стан зберігала 
грецька мова. Ілюстрацією підходу Ш.А. щодо реконструкції фонетичного 
рівня індоєвропейської прамови є відтворення вокалічної системи, в основі 
якої – схема чергування голосних, яку розробили ще давньоіндійські вчені. 
Ш.А. виокремлює передусім три основних голосних звуки [a, i, u]. Завдяки 
додаванню до них голосного [a] (за д.-інд. термінологією guna – «якість») 
отримує дифтонги: [a+a]=[ā], [a+i]=[ai(ē)], [a+u]=[au(ō)]. Повторне приєд-
нання голосного [a] до першого елемента дифтонга призводило до подо-
вження: [ā+a]=[āa], [ā+ai]=[āi], [a+au]=[āu]. За цією схемою кожен голосний 
міг рухатися тільки у межах свого ряду. Таким чином, згідно з Ш.А. вока-
лізм індоєвропейської мови, який складався з 3х3 звуків, був надзвичайно 
простим і строго симетричним. Ця зваблива за своєю простотою і логічною 
стрункістю схема не відображала архаїчного строю індоєвропейської пра-
мови: Ш.А. не враховував впливу наголосу на зміну якості голосного звука, 
ігнорував характерні для прамови чергування тощо. Таке неточне зага лом 
трактування фонетичної системи звуків у реконструйованій прамові пояс-
нюється значною опорою на санскрит, який Ш.А. вважав найдавнішою мо-
вою індоєвропейської сім’ї.

Цю саму помилку Ш.А. допускає і під час реконструкції морфологічної 
будови індоєвропейської прамови, що її мислить як ідеалізовану структу-
ру санскриту. Ш.А. вважає прамову «органічно побудованою» флективною 
мовою і розрізняє в ній дев’ять відмінків (називний, знахідний, відклад-
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ний, родовий, місцевий, давальний, інструментальний перший, інструмен-
тальний другий, кличний), три числа (однина, двоїна, множина) і три роди 
(чол., жін., сер.). Щодо структури слова, в якому виокремлює корінь, осно-
ву, суфікс, Ш.А. займає позицію, близьку до Боппа: вважає індоєвропей-
ський корінь за походженням односкладовим, вбачає у приєднаних до коре-
ня суфіксах займенники або корені з граматичним значенням. Окрім теорії 
аглютинації, Ш.А. приймає також теорію Боппа про походження флексії. 
Основним завданням у реконструкції морфологічної будови прамови Ш.А. 
вважає розкладання елементів слова, які тісно зрослися. Нерідко це при-
зводило до штучно створених форм. Так, індоєвропейську форму знахідного 
відмінка множини *varkais «вовками» виводить із *varkabhis, а *varka-bhi-s – 
зі ще давнішої форми *vark-a-bhi-sa, яка складається з кореня vark-, іменної 
основи varka, відмінкового суфікса -bhi- і суфікса множини -sa. Цей при-
клад (як і багато інших) свідчить, що Ш.А, прагнучи показати простоту і 
стрункість індоєвропейської прамови, вдавався до схематичного представ-
лення морфологічної структури слова, і, як уже зазначалося, до довільного 
вцілому оперування звуковими змінами.

Для Ш.А. індоєвропейська прамова становила реальну величину. Щоб 
довести правильність своєї реконструкції, він написав на реконструйованій 
ним мові байку («Вівця і коні»), яка, однак, була тільки наближенням до 
форм індоєвропейської прамови. Через очевидну подібність реконструйо-
ваної мови до санскриту, ця спроба викликала скептичні відгуки мовознав-
ців, які вцілому високо оцінювали підхід Ш.А. «ʺВідтворенняʺ Шлейхером 
індоєвропейської прамови за допомогою історично засвідчених мов цієї 
сім’ї було геніальним нововведенням; але створення тексту на цій рекон-
струйованій мові було грубою помилкою» [8]. 

Ш.А. намагався не тільки реконструювати індоєвропейську прамову, 
а й прослідкувати її подальший розвиток. Із цією метою він здійснив кла-
сифікацію мов індоєвропейської сім’ї, в якій відношення мов між собою 
і послідовність їх виокремлення із прамови графічно представив у вигля-
ді родовідного дерева за зразком родовідних дерев людей і тварин. Стов-
бур дерева у його схемі становить прамову і спочатку розпадається на дві 
основ ні гілки (мови-основи): перша основна гілка – слов’яно-германська, 
яка пізніше поділилася на германську та слов’яно-литовську, друга основна 
гілка – аріо-греко-італійсько-кельтська, яка розділилася на греко-іта лійсько-
кельтську й арійську, перша з яких, у свою чергу, поділилася на (албано-)
грецьку й італійсько-кельтську, а друга, арійська, тривалий час залишалася 
нерозділеною. Згодом слов’яно-литовська розділилася на слов’янську та 
литовську, арійська – на іранську й індійську, а італійсько-кельтська – на 
кельтську й італійську. Обґрунтуванням такої картини історичного розви-
тку індоєвропейських мов Ш.А. обирає таке положення: «чим далі на схід 
живе народ, тим більше давніх рис зберігає його мова, і чим далі він живе 
на захід, тим більше у його мові новоутворень і тим менше в ній зберегло-
ся давніх рис». Згідно з Ш.А. слов’яно-германці раніше від інших почали 
своє переселення на захід; найбільш східною із індоєвропейських мов ви-
явилася давньоіндійська мова, яка, з огляду на це, виявилася найближчою 
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до прамови. Історичні відношення між індоєвропейськими мовами Ш.А. 
визначає за тим, якою мірою кожна гілка зберегла риси прамови. Найменше 
таких рис у слов’яно-германських мовах, отже, ця група виділилася із пра-
мови швидше, ніж аріо-греко-італійсько-кельтська група. 

Незважаючи на неточності й неможливість пояснити низку мовних 
фактів, які траплялися в різних індоєвропейських мовах, теорія родовід-
ного дерева і теорія розвитку прамови, які в концепції Ш.А. становили 
стрункі й цілісні системи наукових положень, виявили значний вплив на 
розвиток порівняльно-історичного мовознавства. Їх відлуння відчувалися у 
лінгвістичних концепціях не тільки другої пол. XIX ст., але й у XX ст.

Натуралістична концепція мови. Ш.А. – засновник натуралістич-
ного напряму в мовознавстві. Свою «біологічну» концепцію мови вперше 
формулює у працях «Мови Європи в систематичному висвітленні», 1859, 
згодом розвиває у дослідженнях «Німецька мова», 1861, «Теорія Дарвіна 
і наука про мову», 1863, «Значення мови для природної історії людини», 
1865 та ін. Головним положенням концепції є ототожнення мови з живим 
організмом, яке він робить на тій підставі, що життя мови «неістотно» від-
різняється від життя інших живих організмів – рослин і тварин. Як і інші 
творіння природи, мови поділяються на роди, види, підвиди (мови, наріччя, 
діалекти, піддіалекти, індивідуальне мовлення); їх розвиток відбувається за 
одними законами (вони народжуються, розвиваються і старіють); різні сту-
пені мови мають аналогію в живій природі (ототожнює аморфні, аглюти-
нуючі та флективні мови відповідно з кристалами, рослинами і тваринами, 
як такими, що відповідають різним епохам розвитку Землі); в історії мови 
вирізняє два періоди (доісторичний, історичний), які засвідчують її еволю-
цію тощо. При цьому Ш.А. розуміє під мовним організмом таку структуру, 
яка утворилася природним шляхом і функціонує згідно з об’єктивними за-
конами без втручання людини. 

Перебуваючи під значним впливом концепції Дарвіна, яка бурхливо роз-
вивалася в серед. XIX ст., Ш.А. підтверджує низку його концепцій на прикла-
ді мов. Зокрема, доводить дію закону змінності видів («ті мови, які, на думку 
ботаніків, необхідно позначити видами одного роду, вважаємо дітьми однієї 
спільної мови, з якої вони виникли шляхом поступової зміни»), у контексті 
якого Ш.А. робить класифікацію індоєвропейських мов, представляючи її, 
як і в біологічній систематиці, у вигляді родовідного дерева. Окрім того, на-
кладає на мови положення Дарвіна про боротьбу за існування в природі, згід-
но з яким виживають тільки найбільш пристосовані види, а слабкі зникають 
(з-поміж усіх мов переможцями в боротьбі за існування Ш.А. вважає мови 
індоєвропейської сім’ї на тій підставі, що вони активно поширюються й ви-
тісняють інші мови). Біологічний підхід займає важливе місце у концепції 
Ш.А., який на основі вивчення закономірностей розвитку живих організмів, 
намагався з’ясувати історичні закономірності розвитку мов.

Цитати.
«Мова – звукове вираження думки, виявлений у звуках процес мислення. 

Почуття, сприйняття, волевияв мова прямо не виражає; мова – не безпосе-
реднє вираження почуттів і волі, але тільки думки… Мова має своїм завдан-
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ням створити звуковий образ уявлень, понять та існуючих між ними відно-
шень, вона втілює у звуках процес мислення…, мова за допомогою наявних 
у її розпорядженні точних і рухомих звуків може з фотографічною точністю 
відобразити найтонші нюанси мисленнєвого процесу» («Німецька мова»).

«Мова – сприйманий вухом симптом діяльності цілого комплексу ма-
теріальних відношень у побудові мозку і мовленнєвих органів з їх нервами, 
кістками, м’язами та ін.» («Значення мови для природної історії людини»).

«Життя мови розпадається передусім на два абсолютно відмінних пе-
ріоди: історія розвитку мови (доісторичний період) й історія розпаду мов-
них форм (історичний період)» («Філософія історії»).

«У теперішньому періоді життя людства переможцями в боротьбі за 
існування виявляються переважно мови індогерманського племені; поши-
рення їх безперервно продовжується, а багато інших мов ними витіснені» 
(«Теорія Дарвіна і наука про мову»). 

«З племен мов, нам добре відомих, ми так само складаємо родовідні, як 
це намагався зробити Дарвін для видів рослин і тварин» («Теорія Дарвіна і 
наука про мову»).

«Зрозуміло, що тільки основні риси поглядів Дарвіна мають засто-
сування до мов. Ділянка мов надто відмінна від рослинного і тваринного 
царств, щоби сукупність роздумів Дарвіна до щонайменших дрібниць мо-
гла мати для неї значення»… «Закони, встановлені Дарвіном для всіх видів 
тварин і рослин, застосовні, принаймні в основних своїх рисах, і до мовних 
організмів» («Теорія Дарвіна і наука про мову»). 

«Використовуючи форму уподібнення, я можу назвати корені прости-
ми клітинками мови, в яких немає граматичних функцій, якими є ім’я, діє-
слово і т.д., немає ще особливих органів, і в яких самі ці функції (граматичні 
відношення) настільки мало розрізняються, як, наприклад, у одноклітин-
них організмів або в зародковому пухирці вищих живих істот дихання і 
травлення» («Теорія Дарвіна і наука про мову»).

«Ми приймаємо для всіх мов однакове походження за формою» («Тео-
рія Дарвіна і наука про мову»).

«Мови, ці утворені зі звукової матерії природні організми, притому 
найвищі зі всіх, проявляють свої властивості природного організму не тіль-
ки в тому, що всі вони класифікуються на роди, види, підвиди та ін., але й 
у тому, що їх ріст відбувається за певними законами» («Німецька мова»).

«Життя мови не відрізняється суттєво від життя всіх інших організ-
мів – рослин і тварин. Як і ці останні, вона має період росту від найпро-
стіших структур до складніших форм і період старіння, в який мови все 
більше і більше віддаляються від досягнутого найвищого ступеня розвитку, 
і їхні форми зазнають пошкоджень» («Німецька мова»).

«Мови – це природні організми, які виникли без участі людської волі, 
виросли і розвинулися за певними законами і, у свою чергу, старіють і по-
мирають».

Байка «Avis akvasas ka» («Вівця і коні»): «Avis, jasmin varna na ā ast, 
dadarka akvams, tam, vāgham garum vaghantam, tam, bhāram magham, tam, 
manum āku bharantam. Avis akvabjams ā vavakat: kard aghnutai mai vidanti 
manum akvams agantam. Akvāsas ā vavakant: krudhi avai, kara aghnutai 
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vididvantsvas: manus patis varnām avisāms karnanti svabhjam gharmam vastram 
avibhjams ka varnā asti. Tat kukruvants avis agram ā bhudat». (Вівця, [на] якій 
не було шерсті (пострижена вівця), побачила коней, які везли важкий віз [з] 
великим вантажем, що швидко мчали людину. Вівця сказала коням: серце 
стискається [в] мені (моє серце сумує), коли я бачу коней, які везуть люди-
ну. Коні сказали: послухай, вівця, серце стискається від побаченого (наше 
серце сумує, тому що ми знаємо): людина – господар, робить шерсть вівці 
теплим одягом [для] себе і [у] овець нема шерсті (у овець більше нема шер-
сті, вони пострижені, їм гірше, ніж коням). Почувши це, вівця повернулася 
[в] поле (втекла)».

Терміни
Граматика – науковий розгляд і опис звуків, форм, функцій слова та його частин, а 

також будови речення. 
Лінгвістика (глотика) – частина природної історії людини; основне завдання лінгвіс-

тики – встановлення і опис мовних родів, які походять від однієї прамови, а також класифі-
кація цих родів за зразком природничої систематики. 

Мови-основи – мови, які першими виділилися з прамови; майже кожна з мов-основ 
диференціюється на мови, які далі розпадаються на діалекти, а діалекти – на піддіалекти.

Мовний рід (мовне дерево) – всі мови, які походять із однієї прамови; мовний рід по-
діляється на мовні сім’ї, або мовні гілки.

Індоєвропейські мови – певна група мов Азії і Європи, які виявляють настільки то-
тожні та відмінні від усіх інших мов властивості, що їх походження від однієї прамови не 
викликає сумніву.

Значення – уявлення та поняття, які отримують звукове вираження.
Корені – звуки і звукові комплекси, функцією яких є вираження значень. 
Слово – значення і відношення, які разом отримують звукове вираження; слова фор-

мують мову.

Найважливіші праці Ш.А.
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Some materials are presented to the dictionary «General Linguistics. The 
Personalities Dictionary», which must be contain information about scientific 
activity of the most prominent persons of linguistics: from the Ancient India un-
til nowadays. Preliminary materials about Marcus Terentius Varro and August 
Schleicher are supplied.
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Йдеться про ранню наукову розвідку А.Й. Багмут, присвячену виявлен-
ню в архівах оригіналу першого листа П. Шафарика до М. Максимовича 
та його аналізові. Підкреслено пріоритет дослідниці у віднайденні цього 
листа. Зазначено важливість знахідки, адже в листі дано високу оцінку 
фольклористичній діяльності М. Максимовича; П. Шафарик у ньому про-
понує українському вченому співпрацю в царині вивчення усної народної 
творчості.

Життєвий шлях і творча діяльність видатного українського й росій-
ського вченого-енциклопедиста Михайла Олександровича Максимовича 
(1804–1873), першого ректора новоствореного в Києві (1834) Університе-
ту Св. Володимира, керівника його першого (філософського) факультету, 
кафедри російської словесності, засновника в 30-ті роки ХІХ ст. першої 
наукової Київської історико-філологічної школи (далі – КІФШ) на інно-
ваційних підвалинах «нової схеми мов слов’янських» та наукового украї-
нознавства, не раз привертали й привертають увагу дослідників, зокрема 
вчених-славістів.

До них належить і наша сучасниця Алла Йосипівна Багмут (1928–2008), 
випускниця (1952, диплом з відзнакою) російсько-слов’янського відділу фі-
лологічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шев-
ченка, аспірантури із слов’янської філології (науковий керівник акад. 
Л.А. Булаховський), якій пощастило стати причетною до однієї з вагомих 
подій у галузі джерелознавства та історії українського слов’янознавства. 

Мовознавчі інтереси молодої дослідниці, як і цілого повоєнного по-
коління українських філологів, формувались у студентські й аспірантські 
роки під відчутним впливом славістичних ідей КІФШ. Їх носіями у 40–50-х 
роках ХХ ст. були видатні представники української філологічної думки – 
провідні професори КДУ, академіки АН УРСР М.К. Гудзій та М.Я. Кали-
нович, члени-кореспонденти АН УРСР С.І. Маслов та П.М. Попов, профе-
сор О.А. Назаревський. Вихованці Університету Св. Володимира, замолоду 
(1907–1914) активні учасники славетного Семінару російської філології 
професора Володимира Миколайовича Перетца (1870–1935), тоді члена-
кореспондента Петербурзької академії наук, згодом (1914) її дійсного члена, 
вони доклали немало зусиль, щоб наукові досягнення Семінару й надалі 
сприяли поширенню й розвитку славістичних ідей КІФШ в Київському 
університеті як одному з провідних центрів наукової славістики з 30-х ро-
ків ХІХ ст. Характерною рисою філологів цієї школи, незважаючи на все 
розмаїття їх творчих уподобань і фахової спеціалізації (фольклористика, 
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мовознавство, літературознавство), була постійна увага до української 
теми як невід’ємного компонента славістичних досліджень.

У такому творчому контексті, за підтримки видатних славістів- 
мовознавців  – акад. Л.А. Булаховського, проф. М.К. Грунського, проф. П.П. Плю-
ща, доц. П.Д. Тимошенка, наукові розвідки А.Й. Багмут від самого початку 
набули глибини, українознавчого спрямування. Її інтереси відповідали сі-
мейним традиціям: батько Йосип Андріанович Багмут був відомим укра-
їністом, провідним науковим співробітником Інституту мовознавства 
АН УРСР, мати Валентина Степанівна Бобкова багато років працювала в 
академічному Інституті мистецтвознавства, фольклору й етнографії. Спри-
ятлива наукова атмосфера панувала й у родині, й у колі найближчих друзів, 
студентів та аспірантів. 

Цим завдячуємо свідомому поєднанню західнослов’янської (за основ-
ним фахом) та східнослов’янської – української, російської проблематики, 
чим позначена вся подальша діяльність Алли Йосипівни, фахівця широ-
кого профілю, у сфері загального, зіставного мовознавства, славістики й 
наукового українознавства – як доктора філологічних наук, провідного на-
укового співробітника Інституту мовознавства АН УРСР / НАН України, 
доцента, згодом професора кафедри слов’янської філології Інституту філо-
логії Київ ського університету, відомого українського богеміста. Отже, зако-
номірно, що саме їй судилося в далекому 1959 році виявити в Рукописному 
відділі Державної публічної бібліотеки УРСР безцінну знахідку – оригінал 
першого листа П.Й. Шафарика до М.О. Максимовича від 25.09.1835 року 
(німецькою мовою) і вперше опублікувати його з українським перекладом 
(1961, з позначкою «жовтень 1959») [1]. 

До речі, того ж 1961 року з’явилася публікація іншого автора – В.М. Скрип-
ки, де вміщено другий варіант українського перекладу листа. А.Й. Багмут 
у своїй статті коментує це так: «Лист Шафарика до М.О. Максимовича пу-
блікується вперше. Оригінал листа був знайдений нами восени 1959 року в 
Рукописному відділі ДПБ УРСР в Києві (шифр ІІІ 5440). У 1961 році аспі-
рантом Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР 
В.М. Скрипкою в журналі «Радянське літературознавство» №3 опубліко-
вано повідомлення на цю ж тему й переклад листа П.Й. Шафарика (без 
оригіналу), про який, за словами В.М. Скрипки, йому стало відомо в кінці 
1960 року». 

Наведений коментар переконливо висвітлює ситуацію й стверджує прі-
оритетні позиції А.Й. Багмут. Не виключено, що цінна знахідка А.Й. Баг-
мут широко обговорювалася в філологічних колах і тому справила певне 
враження на В.М. Скрипку, а друкований орган, куди він подав своє по-
відомлення, виявився доволі оперативним. Зрозуміло, що, попри спільне 
джерело дослідження, інтерпретаційні підходи до нього (як і тексти укра-
їнських перекладів листа) не можна вважати ідентичними. Їх характеризує 
низка моментів, які формують специфіку інтерпретаційних версій. 

Перша з них, що належить А.Й. Багмут, відрізняється тим, що увага 
дослідниці зосереджена на обох постатях учасників листування, хоча на 
перший план (у поліаспектному освітленні) все ж виходить адресат, про що 
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свідчить і назва статті – «Листування М.О. Максимовича і П.Й. Шафарика». 
Для другої версії (В.М. Скрипки) на першому плані – постать П.Й. Шафа-
рика (1795–1861) у зв’язку з пам’ятною датою – 100-річчям від дня його 
смерті [2], й тому коло аналізованих питань обмежене, що переконливо 
 демонструє ширші інтерпретаційні можливості першої версії порівняно з дру-
гою. Додамо: а також з іншими наступними інтерпретаційними варіантами.

У своїй статті А.Й. Багмут підкреслює, що епістолярні джерела пер-
шої половини ХІХ ст. свідчать про значний інтерес українських учених 
(М.О. Максимовича, І.І. Срезневського, О.М. Бодянського) до чеського на-
роду, його мови, літератури й водночас чеських науковців – до народу укра-
їнського. Вона пише: «Цікавим з цього погляду є листування двох великих 
слов’янських вчених (курсив мій. – М.К.) – Павла Йозефа Шафарика й Ми-
хайла Олександровича Максимовича... Вони глибоко цікавились мовою, 
літературою, народною поетичною творчістю, історією та старовиною 
слов’янських народів». Автор слушно ставить адресанта й адресата поруч, 
на один рівень; вона підтримує в цьому самого П.Й. Шафарика, який із 
власної ініціативи звернувся до значно молодшого М.О. Максимовича, ви-
знаючи його наукові заслуги як дослідника й видавця першої збірки україн-
ських народних пісень («Малороссийские песни», М., 1827). 

Це письмове звернення – знайдений А.Й. Багмут оригінал листа 
П.Й. Шафарика до М.О. Максимовича – відразу сформувало кілька важли-
вих напрямів дослідження. Так, довгий час існувала думка, що листування 
П.Й. Шафарика з українськими й російськими вченими в 30–40-х роках 
ХІХ ст. начебто «почалося після того, як Максимович, на прохання М. По-
годіна, послав Шафарикові у Прагу свої книжки (кінець 1839 року)». За 
відсутності інших даних, ця дата була наведена Ів. Бриком у праці «Мате-
ріали до історії українсько-чеських взаємин в першій половині ХІХ ст.», 
опублікованій у Львові 1921 року [3]. Як там зазначено, «початок листу-
вання належить зв’язати з посилкою книжок Максимовичем Шафарикові 
та його пошаною і прихильністю до Шафарика, що їх розбудили в нього не 
лише «Slovanské starožitnosti», а й листи Погодіна та Бодянського – остан-
нього під час побуту в Празі». Згодом, коли з’явилися підстави (один із 
листів М.О. Максимовича до О.М. Бодянського) означити початок листу-
вання 1838 роком, ця дата була прийнята чеськими дослідниками, зокрема 
В.А. Францевим [4], і до кінця 50-х років ХХ ст. мала право побутувала в 
славістичній літературі. Знахідка А.Й. Багмут це право порушила, але важ-
ко сказати, якою саме мірою: адже інформація про неї, за нашими даними, 
потрібного поширення все ще не отримала. Зокрема, до біобібліографічно-
го покажчика праць про М.О. Максимовича стаття А.Й. Багмут, де вміщено 
німецький оригінал і перший український переклад листа, потрапила лише 
2006 року [5], як і повідомлення В.М. Скрипки [6].

Зрозуміло, що в подібному контексті перший лист П.Й. Шафарика до 
М.О. Максимовича, датований вереснем 1835 року, «підключив» нову дату 
початку листування й нову його ситуацію. Він став, за висновком А.Й. Баг-
мут, незаперечним доказом того, що спілкування вчених-славістів розпо-
чалося, по-перше, значно раніше, ніж уважалось, а, по-друге, – з ініціативи 
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П.Й. Шафарика, із «пошани й прихильності» до М.О. Макси мовича й, мо-
жемо думати, не було пов’язане ні з М.П. Погодіним, ні з О.М. Бодянським, 
що суттєво уточнює низку славістичних характеристик, зокрема україно-
знавчих, які вмотивовано виходять на перший план.

Висока оцінка видатним славістом П.Й. Шафариком фольклористичної 
діяльності М.О. Максимовича, його «Малороссийских песен», що відкрили, 
за словами автора листа, «нове, багате, до цього часу маловідоме джерело 
як для нашого народознавства, так і для нашого мовознавства», як бачимо, 
сягає загальнослов’янського рівня. Не менш важлива увага до творчих пла-
нів адресата, а тим більше – пропозиція про подальшу співпрацю в галузі 
українознавства, що пов’язано з принциповими для наукової славістики пи-
таннями щодо статусу української мови, фольклору, літератури. 

Відомо, що в класифікаційній системі слов’янських мов початку ХІХ ст. 
визнаним «батьком слов’янської філології» Й. Добровським, українська мова 
(як і білоруська) була відсутня. В 30-ті роки, вже після виходу в світ «Мало-
российских песен», де М.О. Максимович, усупе реч цій системі, вперше ви-
сунув тезу про самостійність української мови [7], П.Й. Шафарик прагнув 
дещо модифікувати систему Й. Добровського, але це її не вберегло. В процесі 
тривалої полеміки М.О. Максимовича з Й. Добровським і П.Й. Шафариком 
на зміну двочленній системі (південні мови, західні мови) вже впевнено йшла 
тричленна, мотивована «новою схемою мов слов’янських» (східнослов’янські, 
західнослов’янські, південнослов’янські мови) [8]. Очевидно, саме тому 
П.Й. Ша фарик цікавився українознавчими працями молодшого колеги, який 
зрозумів: українська мова має повне право на самостійний статус, її необхідно 
ввести як рівноправну до класифікаційної системи слов’янських мов. «Мало-
российские песни» стали першим, відчутним поштовхом для цього.

Отримав підтвердження й інший висновок А.Й. Багмут у статті 1961 року: 
«початок листування треба пов’язати з виданням Максимовичем народних 
українських пісень». Водночас вона звертає увагу й на вагомість мовознавчо-
го аспекту для обох учасників спілкування, а згодом слушно додає: «Цікаво 
відзначити, що, посилаючи Шафарикові першу частину «Истории русской 
словесности», М.О. Максимович висловив сподівання, що якраз зауваження 
про давню російську (курсив мій; треба: руську. – М.К.) мову і діалекти, тобто 
саме мовознавчі питання, найбільш зацікавлять Шафарика». 

На жаль, на подібну неточність українського перекладу натрапляємо не 
раз: «Про свої наукові дослідження російської (треба: руської. – М.К.) мови 
Максимович повідомляє Шафарикові і в листі 1838 року: «Я кое-что но-
вого выработал относительно русского языка». Коментар: «У цьому листі, 
очевидно, йшлося про три види російської (треба: руської. – М.К.) мови». 
Подані уточнення покликані привернути увагу до розрізнення (як це було 
прийнято М.О. Максимовичем) двох значень слова «русский»: 1) у вузько-
му смислі – «великоруський», тобто «російський»; 2) у широкому – «русь-
кий», тобто «східнослов’янський». Див.: «Имя русского языка в широком 
смысле (курсив мій. – М.К.) нужно понимать как родовое имя и в таком об-
щем значении русский язык можно бы называть восточнославянским» [9], 
при перекладі – руським, східнослов’янським. 
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Зазначене уточнення, як бачимо, є необхідним, оскільки відповідає 
«новій схемі мов слов’янських», про яку А.Й. Багмут додає: «Це відкриття 
Максимовича позитивно було сприйнято Шафариком. Відомі також схваль-
ні слова про це відкриття Максимовича такого видатного російського діа-
лектолога, як В. Даль» [10]. Наведена характеристика теж вимагає уточ-
нення, тому що словом «відкриття» означено принаймні дві мовознавчі 
інновації М.О. Максимовича: по-перше, виділення ним окремої руської / 
східнослов’янської групи, а в її складі – трьох самостійних мов (мало-
руської / української, великоруської / російської та білоруської); по-друге, 
виділення, крім того, діалектів/говорів великоруської / російської мови. 
В.І. Даль скористався цим поділом у своєму «Толковом словаре живого вели-
корусского языка». Він одним із перших уже в 40–50-их роках ХІХ ст. прийняв 
інноваційну класифікацію слов’янських мов М.О. Максимовича (так звану 
нову схему) в її повному обсязі, про що свідчать його статті 50–60-их років 
ХІХ ст. та відповідні характеристики названого словника – від вступу до 
окремих лексикографічних позначок [11].

Щодо П.Й. Шафарика, то його інтерес до української мови безумовно 
був непересічним. Водночас із листуванням тривав активний обмін друко-
ваними працями славістичної тематики. П.Й. Шафарик розпочав його, коли 
передав М.О. Максимовичу збірки народних пісень Я. Коллара, Ф.Л. Чела-
ковського, Ф.Сушіла. Аналізуючи перший його лист до М.О. Максимовича, 
А.Й. Багмут нагадує про те, що в архіві чеського вченого зберігаються за-
писи про українські видання («Maloruské knihy»), отримані з Києва, в руко-
писній спадщині – численні записи про українську мову, зроблені за матері-
алами М.О. Максимовича («О malóruském nářecj dle Maximoviče»), а також 
про те, що «П.Й. Шафарик одним із перших широко познайомив чехів з 
українським народом, його мовою, народною творчістю і літературою». 

На її думку, свідченням цього став «Slovansky národopis» (Прага, 1842), 
де «П.Й. Шафарик вміщує основні статистичні відомості про територію 
України та її населення, а також про мову і літературу українців. У книзі, 
крім основних (здебільшого фонетичних) особливостей української мови, 
поданих на матеріалі народних пісень, П.Й. Шафарик наводить і деякі діа-
лектні риси української мови. Певні відомості про українську мову і літе-
ратуру Шафарик міг діставати від своїх українських кореспондентів, зо-
крема й від Максимовича. З першого листа Шафарика до Максимовича у 
1835 р. стає відомо, що ще тоді Шафарик вивчв українську мову і просив 
М.О. Максимовича допомогти йому в цьому «словом і ділом».

Відповідь М.О. Максимовича на цей лист не збереглась, але відомо, 
що листування тривало. За кілька років він надіслав П.Й. Шафарику багато 
публікацій, зокрема своїх – другу збірку «Українські народні пісні» (1834), 
з автографом: «Достопочтенному и многоуважаемому у нас г. Шафарику 
от Максимовича из Киева», яка зберігається в бібліотеці П.Й. Шафарика; 
«Песнь о полку Игореве» (1837); статті 1830–1840 років; «Критико-истори-
ческое исследование о русском языке» (1838), «Историю русской словес-
ности» (1839); пізніше передав через О.М. Бодянського «Сборник украин-
ских песен» (1849); альманах «Киевлянин» (1841, 1850).
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Від листування двох видатних славістів протягом 1835–1840-х ро-
ків збереглося лише два оригінали: перший лист П.Й. Шафарика (1835) і 
останній (як можна думати) лист М.О. Максимовича (1840). Тексти – ні-
мецький оригінал і український переклад першого та російський оригінал 
другого – А.Й. Багмут навела в своїй статті. Аналізуючи їх, вона відстоює 
слушну думку, що перший лист П.Й. Шафарика мав вагоме значення для 
обох кореспондентів: сприяв посиленню українознавчих інтересів чеського 
вченого в період підготовки фундаментальної праці «Slovansky národopis» 
(1842) та підтримав М.О. Максимовича в його українознавчих, славістич-
них студіях, не лише фольклорних, але найперше мовознавчих.

Дослідниця привертає увагу до «Slovanskego národopisu», про який ав-
тор писав О.М. Бодянському (1842): «Мій твір призначено для тих, кому до 
цього часу саме ім’я Малоросії ледве відоме». Вона нагадує, що інформа-
цію про Україну П.Й. Шафарик отримав від своїх кореспондентів, у тому 
числі від М.О. Максимовича (надто скромно, на наш погляд, оцінюючи 
роль останнього). Між тим наступний висновок: ця книга П.Й. Шафа-
рика «знайомила не тільки чехів, а й більш широкі кола – слов’янський і 
неслов’янський світ – з усіма слов’янськими народами та їх мовами, зокре-
ма з російською, українською та білоруською» (курсив мій. – М.К.), де на-
звані три східнослов’янські мови, свідчить про незаперечний вплив «нової 
схеми», за якою українську й білоруську мови М.О. Максимович уперше 
ввів до класифікаційної системи.

Сьогодні саме цю «нову схему» (в рамках інноваційної славістичної 
концепції) визнано відкриттям М.О. Максимовича. На жаль, невідомо, чи 
висловив в листах П.Й. Шафарик своє ставлення до цього. Можна гада-
ти, що він утримався від прямих оцінок; принаймні М.О. Максимович ніде 
про це не згадує. Проте цілком імовірно, що багато характеристик україн-
ської мови (можливо, загалом українська тема) з’явилися в «Slovanském 
národopisu» П.Й. Шафарика як відгук на інноваційні ідеї М.О. Максимови-
ча, що зрештою закономірно, адже в обґрунтуванні самостійного статусу 
української мови перше слово саме за ним. Правда, вченому час від часу 
доводилося про це нагадувати; зокрема, в 1843 році він пише: «... [ніхто] 
одначе не може відкинути одного, що дослідження південноруської мови 
порівняно з іншими слов’янськими, розпочате мною спершу в згаданому 
виданні Малороссийских песен, М., 1827, потім в Исследовании о русском 
языке, надрукованому в 1838, ... та в Истории древнерусской словесности, 
виданій у Києві 1839. У цьому останньому творі я висловив свої спостере-
ження й уявлення про південноруську мову, представив найповніший до 
цього часу виклад відмінних її властивостей» (примітка: «Першими засо-
бами до того мені були «Славянская грамматика» Добровського, сербські 
пісні й словник Караджича, також особисті бесіди з Каченовським, Хода-
ковським, Міцкевичем і Венеліним») [12]. 

Свого часу А.Й. Багмут не наважилась виділити М.О. Максимовича 
серед інших кореспондентів, визнати пріоритетність його спілкування з 
П.Й. Шафариком. Вона пише: «П.Й. Шафарик листувався з кількома укра-
їнськими вченими. В період 1836–1840 рр., на який, в основному, припадає 
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й листування з М. Максимовичем, Шафарик листується з Я. Головацьким, 
І. Вагилевичем, О. Бодянським». Але перший лист П.Й. Шафарика (ве-
ресень 1835) передував зазначеному періоду, а названі вчені, як і згадані 
раніше І.І. Срезнєвський та П.О. Лавровський, долучилися до української 
тематики пізніше від М.О. Максимовича, саме під відчутним впливом його 
українознавчих ідей. Отже, М.О. Максимович дійсно «випав» із ряду назва-
них вище кореспондентів П.Й. Шафарика – за часом, науковим авторитетом, 
за рівнем і оригінальністю розроблення української, східнослов’янської й 
загальнослов’янської тематики. 

Показово, що наступні звернення до першого листа П.Й. Шафарика 
М.О. Максимовичу такого широкого діапазону поставлених і розглянутих 
питань не мали. Вже зазначено, що В.М. Скрипка зосередив свою увагу 
найперше на особі П.Й. Шафарика. Виходячи з цього, він підкреслює, що 
чеський славіст «відіграв значну роль у духовному розвитку і єднанні всього 
слов’янства… Роль Шафарика була визнана й високо оцінена його сучасни-
ками, серед них – Т. Шевченком, О. Бодянським та іншими» [13]. Йдеться 
також про листування П.Й. Шафарика з ученими Росії, Польщі, Сербії, Бол-
гарії, багату епістолярну спадщину, що частково опублікована адресатами ще 
за його життя, пізніше (листи О.М. Бодянського та В.М. Григоровича) – в 
1895 році, а згодом зібрана й видана І. Бриком (1921) та В. Францевим (1927).

Знайдений перший лист до М.О. Максимовича в повідомленні 
В.М. Скрипки оцінено як «надзвичайно цікавий документ», що «проливає 
яскраве світло на його (П.Й. Шафарика. – М.К.) діяльність і наукові плани, 
... дає змогу точно датувати початок особистих стосунків Шафарика з 
Максимовичем» [13]. Окремо відзначено: «до П.Й. Шафарика за наукою 
їхали звідусіль, у нього побували М. Погодін, І. Срезневський, В. [П. – 
М.К.] Прейс, О. Бодянський» [13]. На наш погляд, не зайве було б додати, 
що перший лист П.Й. Шафарика до М.О. Максимовича, де чеський вчений 
просив молодого українського колегу про допомогу, тобто фактично 
звертався до нього «за наукою», передував більшості цих поїздок. Від 
статті А.Й. Багмут повідомлення В.М. Скрипки відрізняється як змістом, 
так і масштабом,  хоча зберігає інформативне значення.

Інший інтерпретаційний підхід до першого листа П.Й. Шафарика 
М.О. Ма ксимовичу належить відомому історику В.А. Короткому. Звернув-
шись у кінці 90-х років ХХ ст. до теми «Михайло Максимович у контексті 
«винайдення» України», він характеризує вченого як успішного комунікатора 
«багатьох окремих дослідників і груп як у Росії, так і за її межами» («Своїми 
контактами зі слов’янами Австро-Угорщини Максимович розмістив 
український дискурс у загальних східноєвропейських рамках» [14]), але 
перебільшує його інтерес до чеських і словацьких «будителів», зокрема 
Й. Добровського. В цілому його оцінка листа, наведеного в українському 
перекладі, позитивна: «Плідні зв’язки Максимовича і Шафарика засвідчує, 
зокрема, лист Шафарика Максимовичу, писаний німецькою мовою у Празі 
25 вересня 1835 року» [14]. Більше того, в інтерпретації В.А. Короткого 
присутні вагомі висновки: «...цей лист свідчить про адекватну оцінку 
творчості Максимовича провідним австро-угорським славістом, а також про 
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важливість українського чинника у новому світі, де відбулося зародження 
слов’янських дискурсів. Ще раз наголосимо, що саме завдяки Максимовичу 
українська проблематика вийшла на європейську арену» [14].

Цікаво, що коли В.А Короткий через кілька років звернувся до першого 
листа П.Й. Шафарика, він знайшов у ньому нові інтерпретаційні можли-
вості; не виключено, що спирався на статтю А.Й. Багмут. Саме її інтер-
претація сприяла підтримці пріоритету М.О. Максимовича щодо інших 
віт чизняних славістів у його спілкуванні з П.Й. Шафариком. Як упорядник 
текстів та автор вступного нарису «До Павла Шафарика» в науковому ви-
данні «Михайло Максимович. Листи» (2004), В.А. Короткий підтримує ви-
сновки А.Й. Багмут щодо листування двох учених-славістів і навіть текст 
листа М.О. Максимовича П.Й. Шафарику від 23 квітня 1840 року публікує 
з посиланням на неї. Суттєво, що для характеристики П.Й. Шафарика – 
«основоположника багатьох галузей славістики» – дослідник обрав вагомі 
виміри, визнавши його одним із перших серед європейських учених, який 
«визначив територію та етнічні межі українського народу й обґрунтував 
самостійність української мови» [15].

Деякі нові нюанси листування П.Й. Шафарика і М.О. Максимовича пред-
ставила в доповіді Т.Г. Зарицька [16]. Дослідниця слушно зауважила: «Нового 
змісту цей перший лист набуває зараз, в контексті історії Київського універ-
ситету, славістичної діяльності його першого ректора і професора-словесника 
М.О. Максимовича. Тому так важливо спеціально нагадати про самий поча-
ток листування вчених-славістів». Йдеться зокрема про те, що майбутній уче-
ний-енциклопедист вже з 20-х років ХІХ ст. уважно вивчав публікації відомих 
слов’янознавців, а сучасники, в свою чергу, «цінували М.О. Максимовича за 
глибокі знання та багатогранну наукову діяльність, інноваційні славістичні 
розвідки, які були не лише на рівні тогочасної науки, але й накреслювали для 
неї нові теоретичні шляхи, як про це свідчить полеміка М.О. Максимовича з 
Й. Добровським і П.Й. Шафариком щодо класифікації слов’янських мов» [16]. 
Справедливо відзначено, що і в київський період своєї діяльності (1834–1845), 
і пізніше (після вимушеної відставки) М.О. Максимович не втрачав інте-
ресу до листування з П.Й. Шафариком, підтримував його до кінця 40-х років 
ХІХ ст., постійно цікавився подальшою творчою працею, з незмінною поша-
ною ставився до провідного слов’янського вченого.

Висновки, зроблені А.Й. Багмут в її ранній праці, не втратили значення й 
до сьогодні, але свого часу, на жаль, не отримали глибокого сприйняття, ви-
знання й розвитку. Лише пізніше, у кінці 90-х років ХХ ст., стало можливим 
осмислити справедливість її думок щодо листування М.О. Максимовича та 
П.Й. Шафарика – «двох великих слов’янських вчених». Такому осмисленню 
сприяло безпосереднє звернення до проблем, що постали за нового прочитан-
ня наукової біографії та праць М.О. Максимовича – як фундатора КІФШ, пер-
шого професора-славіста в Університеті Св. Володимира, який у 20–40-х ро-
ках ХІХ ст. відігравав провідну роль в утвердженні важливих славістичних 
інновацій, насамперед щодо окремої групи східнослов’янських мов, само-
стійного статусу української і білоруської мов серед інших слов’янських, 
щодо формування проблеми східнослов’янської Київської Русі.
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В інтерпретації А.Й. Багмут як першовідкривача листа П.Й. Шафарика  
важливими є отримані результати, в більшості своїй інноваційні для 50-х 
років ХХ ст. Серед них головний – про вагомість листування П.Й. Шафа-
рика й М.О. Максимовича як науково об’єктивного філологічного та істо-
рико-культурологічного джерела, що «містить також матеріали про історію 
слов’янознавства взагалі». Останнє положення дослідниця спеціально не 
розкриває, але в аналізі конкретних фактів і ситуацій прагне вийти на ши-
рокі узагальнення, і це їй, на наш погляд, удалося.

Дійсно, завдяки мотивованим висновкам А.Й. Багмут склалася ви-
разна картина творчої взаємодії двох непересічних особистостей. Кожна з 
них посідає своє визначне місце в історії славістики. У такому освітленні 
листування П.Й. Шафарика з М.О. Максимовичем отримує особливе зна-
чення не лише щодо біографій видатних вчених (що теж важливо), але 
й для висвітлення історичних ситуацій і подій, що стосуються розвитку 
слов’янознавства / славістики як комплексної науки про слов’янські мови 
та їх носіїв – слов’янські народи. Отже, неоціненна заслуга А.Й. Багмут – 
віднайдення першого листа П.Й. Шафарика, його інтерпретація та введен-
ня до наукового обігу.

Як додаток до статті вона опублікувала три епістолярних тексти, що ре-
презентують листування видатних славістів. Наслідуючи  приклад А.Й. Баг-
мут, представляємо оригінал першого листа П.Й. Шафарика до М.О. Макси-
мовича німецькою мовою (Додаток 1), його перший український переклад 
за версією А.Й. Багмут (Додаток 2),  а також перший сучасний переклад 
російською мовою за версією В.Ю. Залевської (Додаток 3). 
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Додаток 1.

Перший лист П.Й. Шафарика до М.О. Максимовича 
(оригінал німецькою мовою)

Hochwohlgeborner Herr!
Ewr. Hochwohlgeboren preiswürdiges Bemühen, die Schätze der Kleinrus-

sischen Volkspoesie durch den Druck bekannt zu machen, und hierdurch eine 
neue, ergiebige, bisher wenig beachtete Quelle für unser Volkstum, so wie nicht 
minder für unsere Sprachkunde zu erschließen, ist so erfreulich und berechtigt 
alle Freunde der slawischen Literatur zu so großen Hoffnungen, daß es Sie nicht 
befremden darf, wenn ein entfernter Unbekannter es wagt, Ihnen mittel dieser 
Zeilen die Gefühle seiner aufrichtigen Hochachtung auszusprechen. Empfangen 
Ew. Hochwohlgeboren durch die gütige Vermittlung des Herrn von Kirjejew-
ski als einen Beweis meiner Hochschätzung und als ein kleines Andenken von 
mir ein Paar Sammlungen von Volksliedern aus unseren Ländern, namentlich 
1) Zpěwanky slowenské, wzdal Jan Kollár, w Budjeně 1834–35, 8°, 2 Bde, 
2) Slowanské národnj pjsně, wzdal Frant. Lad. Čelakowský, w Praze 1822–27, 
8°, 3 Hefte. 3) Pjsnĕ Morawské, wydal F. S. (Sušil), w Brnĕ 1835, 8°. Es würde 
mich ungemein freuen, wenn Sie mich über den Fortgang der Herausgabe Ihrer 
kleinrussischen Liedersammlung gütig benachrichtigen wollten, und noch mehr, 
wenn Sie se nicht verschmähten, mit mir in eine dauernde literarische Verbin-
dung zu treten, und mich bei meinem kaum angefangenen Studium des Kleinrus-
sischen mit Rat und Tat zu unterschützen. 

Mit vorzüglichen Hochachtung verharrend
Ew. Hochwohlgeboren ergebenster Diener

Paul Joseph Schaffarik
Doct. Der Philos.

Prag den 25. Sept. 1835. N. St.



179

ПЕРШИЙ ЛИСТ П.Й. ШАФАРИКА ДО М.О. МАКСИМОВИЧА В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ А.Й. БАГМУТ

Додаток 2.

Перший лист П.Й. Шафарика до М.О. Максимовича
(український переклад А.Й. Багмут)

Вельмишановний пане!
Ваші гідні похвали зусилля, спрямовані на те, щоб опублікувати, 

видавши друком, скарби малоруської народної поезії і тим самим 
відкрити нове, багате, до цього часу маловідоме джерело як для нашого 
народознавства, так і для нашого мовознавства, настільки радують всіх 
прихильників слов’янських літератур і сповнюють їх великими надіями, 
що хай Вас не дивує, коли далекий невідомий Вам чоловік наважується 
висловити Вам в цих рядках почуття своєї щирої поваги.

Прийміть, вельмишановний пане, через ласкаве посередництво пана 
Кирєєвського, на знак моєї глибокої пошани і як маленький подарунок від 
мене кілька збірок народних пісень з наших країв, а саме: 

1. Словацькі співанки, видав Ян Коллар, в Будине, 1834–35, 8°, 2 тома;
2. Слов’янські народні пісні, видав Франт. Лад. Челаковский у Празі, 

1822–27, 8°, 3 вип.
3. Моравські пісні, видав Ф.С. (Сушіл), в Брно, 1835, 8°. 
Мене б надзвичайно порадувало, коли б Ви люб’язно мене повідомили 

про дальший вихід у світ видання Вашого збірника малоруських пісень, а 
ще більше порадувало, коли б Ви не відмовили вступити зі мною у тривалий 
письмовий зв’язок і допомогли мені словом і ділом у вивченні малоруської 
мови, яке я тільки-но починаю.

З найщирішою повагою залишаюсь Ваш,
вельмишановний пане, найвідданіший слуга 

Павел Йозеф Шафарик,
доктор філософії.

Прага, дня 25 вересня 1835. Н.ст.
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Додаток 3.

Перший лист П.Й. Шафарика до М.О. Максимовича
(російський переклад В.Ю. Залевської)

Милостивый государь!
Ваши достойные похвалы усилия познакомить с сокровищами мало-

русской народной поэзии через их публикацию, открыв таким образом 
новый, богатый, малоизвестный до сих пор источник для нашего народо-
ведения и не в меньшей мере для нашего языкознания, являются столь от-
радными для всех друзей славянской литературы и так их обнадёживают, 
что Вас не должно удивить, если далекий неизвестный человек отважится 
высказать Вам в этих строках чувство своего искреннего уважения. При-
мите, милостивый государь, при  любезном содействии господина Киреев-
ского, в знак моего глубокого уважения и в качестве скромного подарка от 
меня несколько сборников народных песен из наших краёв, а именно:

1. Спеванки словенске, издал Ян Коллар, в Будине, 1834–35, 8°, 2 тома;
2. Славянские народные песни, изд. Франт. Лад. Челаковский в Праге, 

1822–27, 8°, 3 выпуска.
3. Песни моравские, издал Ф.С. (Сушил) в Брно, 1835, 8°. 
Меня бы чрезвычайно обрадовало, если бы Вы любезно сообщили 

мне о дальнейшем издании Вашего сборника малороссийских песен и ещё 
больше порадовало, если бы Вы не отказались вступить со мной в длитель-
ное литературное общение и помочь мне словом и делом в изучении мало-
русского языка, которое я только лишь начинаю.

С глубочайшим почтением остаюсь Ваш, 
милостивый государь, преданнейший слуга 

Пауль Йозеф Шафарик,
доктор философии.

Прага, дня 25 сентября 1835. Н. ст.

A.Y. Bahmut’s early research about the discovery of archived original first 
P. Safarik’s letter to Maksymovych is analyzed. The priority of examiner is im-
portant concerning the finding of this letter. There is an appreciation of Maksy-
movych’ folklore activity and suggestion of P. Safarik to the Ukrainian scientist 
for folklore studying cooperation in the letter.
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ДО ПЕРЕДІСТОРІЇ ПОЯВИ 
СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОГО ПОВЧАННЯ 
ÑËÎÂÎ ÑÂ. ÃÐÈÃÎÐÈß ÈÇÎÁÐÒÅÍÎ ÂÚ ÒÎËÖÕÚ

Розглянуто деякі мовні й текстологічні особливості слов’янських 
(у сербській редакції) перекладних коментарів Микити Іраклійського до 
Слів Григорія Богослова. Подано міркування про те, яким чином знайомство 
з цими південнослов’янськими коментарями могло спричинитися до появи 
давньоруського повчання Ñëîâî ñâ. Ãðèãîðèÿ èçîáð†òºíî â òîëöºõú...

Відомий збірник південнослов’янського (болгарського) перекладу XIII 
Слів Григорія Назіанзіна (329-389) за давньоруським рукописом XI cт.1 
[1] і не менш відоме давньоруське повчання Ñëîâî ñâЏòàãî Ãðèãîðü 
ÁîãîñëîâöЏ. èçú£áð†òåíî â òúëö†õ åãî.  £ òîì êàêî ïüðâîå ïîãàí¿ 
ñóùå ™çûöè ñëóæèëè ³äîëîì é èæå é íûí† ìíîçè òâîðЏòü2, яке ви-
являє прямий зв’язок із 39 Словом цього візантійського автора (Слово на 
Богоявлення; Eiv a agia Fw~a ñëîâî íà ñòћ êðøòåíèћ у рукописі XI ст., 
що відкриває цей збірник), віддавна перебувають у полі уваги славістики. 
Водночас питання про цей зв’язок давньоруського повчання з візантій-
ським твором та його південнослов’янським перекладом залишається дис-
кусійним. Так, Є.В. Анічков уважав, що давньоруське повчання укладено 
на підставі вже готового і дуже невправного слов’янського перекладу із 
Григорія Богослова [4: 66], а Б.О. Рибаков рішуче наполягав, що повчання 
укладене на основі грецького тексту давньоруським автором, який володів 
грецькою мовою [5: 12, 25–30].

Стосовно останньої обставини обмежимося зауваженням, що про-
тограф східнослов’янського повчання виник на основі саме того тексту 
39 Слова Григорія Богослова, який уміщено в східнослов’янському рукопи-
сі XI ст.: про це свідчать особливості тексту рукопису, відображені чотир-
ма відомими списками повчання. Подальшу увагу зосередимо на фактах, 
пов’язаних із раннім побутуванням слов’янських перекладів творів Григорія 
Богослова та особливо перекладів коментарів Микити Іраклійського, укла-
дених до них в XI ст. Це питання є надзвичайно важливим з погляду того, 
який історично-дискурсивний контекст передував постанню хронологічно 
пізнішого східнослов’янського повчання. 

Наразі 39 Слово Григорія Назіанзіна посідає особливе місце в контексті 
слов’янських знань про античне язичництво. Як зазначає Д.М. Буланін, став-
лення до еллінізму у слов’янському світі було таким: або еллінських богів 
розглядали з евгемеричної позиції як обожнених смертних (і це, відбираючи 
в язичницьких богів статус небожителів, дозволяло знешкодити вірогідний 
1  Ю. Шевельов зауважував, що список XIII Слів Григорія Богослова постав, імовірно, в 
XI ст. у Галичині [2: 286].
2  З останніх досліджень, що звертаються до аналізу джерел, див. [3].
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підрив християнської віри), або цих богів ототожнювали з нечистою силою, 
але тоді самі оповіді про них ставали негідними обговорення [6].

Однак 39 Слово як гомілія на Богоявлення, повідомляючи більше за інші 
твори Григорія Богослова про еллінське язичництво, написане безвідносно 
щодо походження богів і тому не залишає місця для евгемеричного їх пояс-
нення. Водночас самі читання, які складалися із шістнадцяти гомілій, вхо-
дили в коло статутних читань за Студійським та Єрусалимським типиками. 
Тому в кожному православному храмі мав бути принаймні один примірник 
збірника творів Григорія Богослова; чорне духовенство знало всі шістнад-
цять гомілій із відповідними міфологічними сюжетами. Залишалося лише 
зрозуміти, про що ж і навіщо говорить Григорій Богослов у цьому випадку, 
а це викликало неослабний інтерес до язичницьких ремінісценцій візантій-
ського автора [6: 138–139].

Історію слов’янського перекладу Григорія Богослова представив 
Д.М. Буланін [6: 140–147]. Перший переклад містить 13 Слів Григорія 
Богослова, його вважають однією з найдавніших пам’яток слов’янської пи-
семності. Єдиний список XI ст. виводять із болгарського протографа пер-
шої половини X ст. Відбір Слів та їх послідовність не мають паралелей у 
грецькій традиції і не відповідають складу типикарних читань.

Другий переклад, здійснений також у Болгарії в X ст., охоплює вже 
ті самі 16 Слів, що їх відібрано й церковним уставом (відповідно вони 
представлені більшістю грецьких списків). Щоправда, порядок Слів у 
слов’янському збірнику не збігається з порядком їх читання. Автори цієї 
редакції частково скористалися першою редакцією (8 проповідей обох 
редакції однакові). Ця друга редакція дійшла до нас у списках не раніше 
XIV ст. разом із коментарями Микити Іраклійського, які перекладали ви-
бірково й окремо від самих Слів. Тільки пізніше їх розподілили між від-
повідними фрагментами проповідей, розбитих для цієї мети на відділення. 
Тлумачення, які вважають східнослов’янським перекладом, можуть дату-
ватися XII ст. (так, Слово на Антипаску Кирила Туровського використовує 
проповідь Григорія Богослова, виголошену на те саме свято, причому дав-
ньоруська пам’ятка виявляє і сліди тлумачень Микити Іраклійського вже в 
їх давньоруському перекладі).

Третя редакція перекладу стосується тієї ж збірки 16 Слів і також ви-
никла на Балканах (сербська редакція) близько середини XIV ст. Автори її 
упорядкували гомілії відповідно до структури грецького зібрання. Списки 
цієї редакції представлені як збірками Слів без тлумачень, так і з тлумачен-
нями. На Русі рукописи цієї редакції належать переважно до третьої групи, 
а сама редакція перейшла в усі книжні зібрання, майже повністю витіснив-
ши з ужитку другу.

Останнє спостереження Д.М. Буланіна особливо важливе тим, що дав-
ньоруське повчання Ñëîâî ñâ. Ãðèãîðèÿ èçîáð†òåíî âú òîëö†õú … не 
виявляє жодного впливу поширених на Русі тлумачень, а тому появу його 
щодо відносної хронології слід, вірогідно, шукати в більш ранній період, 
аніж період формування другої та третьої редакцій перекладу.

Д.М. Буланін обмежився аналізом переважно східнослов’янської книж-
ної спадщини, не звернувшись до коментування півден но слов’ян ських 
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джерел. Ми ж маємо на меті подивитися саме на цей бік проблеми. Адже 
східнослов’янське повчання як переробка оригінального візантійсько-
го твору має південнослов’янські писемні відповідники. Це свідчить, що 
слов’янський південь у цілому не міг не виявити свого впливу на північно-
східних слов’ян.

Отже, нашу увагу привертають коментарі до Слів Григорія Богослова, 
які становлять особливу редакцію тлумачень до творів цього отця церк-
ви (див. докладніше: [3]). Йдеться про дві схолії (позначимо їх Сн55 та 
Сн307), з яких першу містить рукопис № 55 Синодального зібрання ДІМ 
(№ 35 за старим каталогом), арк. 1–7 зв. (остання третина XIV ст.; порядок 
аркушів у переплетенні порушено, правильний порядок: арк. 1–5, 7, 6) та 
другу – в рукописі № 307 Синодального зібрання ДІМ, арк. 415 зв.– 419 
(близько 1423 р.; зауважимо, що рукопис має подвійну нумерацію аркушів. 
Відповідно аркуші, що нас цікавлять, пронумеровано паралельно також як 
417 зв. – 421). Сама схолія Сн55, відкриваючи рукописний збірник, безпо-
середньо передує списку Шестоднева Іоанна екзарха Болгарського і вираз-
но відрізняється від зразка письма цього Шестоднева. Щодо схолії Сн307, 
то вона є в збірці разом із сербським церковним требником, який датують 
близько 1423 р.

Обидві схолії, на які звернули увагу О.В. Горський і К.І. Невоструєв 
[7], Д.М. Буланін за ними кваліфікує як сербські пам’ятки [6: 161]. Перша 
з них містить частину пояснень до Слова 43 («Слово надгробне Василію, 
архієпископу Кесарії Каппадокійської») та пояснення до 39 Слова («Слово 
на Богоявлення»), а друга – пояснення тільки до 39 Слова. На існування цієї 
останньої схолії вказував і М.С. Тихонравов [8: 85], проте її не досліджу-
вали. Можливо, роль у цьому відіграло те, що М.С. Тихонравов не вказав 
рукописну назву схолії – Ñêàçàí¿å î ñêâðúííûèõ áwçhõ åëë¿íñêûèõ. ñóò 
æå èìåíà òhõ. âú ïðúâîìú ñëwâh ãð¿ãwð¿à áãîñëwâà, íà áãîâë~í¿å. åìq 
æå çà÷åëî. ïàêû ¿ñ ìîè ïàêû òàèíñòâî.

Зазначимо, що в уставному читанні із 16 Слів третьої редакції оби-
два названі Слова мають порядок відповідно 9 («Слово надгробне…») і 10 
(«Слово на Богоявлення»), тобто схолії в редакції Сн55 відображають таку 
саму послідовність. Коли зіставити порядок за рукописом XI ст. (відповідні 
номери 2 та 1), рукописом 16 Слів за списком XIV ст. (відповідні номери 12 
та 2) і за канонічним виданням [9: 645, 730] (відповідні номери 43 та 39), то 
не можна не погодитись із тим, що особлива редакція схолій Сн55 відпові-
дає саме третій редакції 16 Слів Григорія Богослова.

Щодо того, чому коментарі Сн55 виявилися долученими до Шестоднева 
як своєрідна передмова, то пояснення убачаємо в написі на арк. 8 Сн55 (ма-
теріал нашого аналізу обмежено обома зворотами цього аркуша та лицьо-
вої стороною арк. 9): åkàèìåðü ñòãî è âåëèêàãî Âàñèë¿à. Напис розміщено 
над заставкою, яка передує назві Шестоднева: ÊÍÈÃÛ W ØÅÑÒÈÕÚ 
ÄÍÅÕ ÑËÎÂÎ .à+. Винесення напису над горизонтальною заставкою у 
верхній частині аркуша разом із деякими іншими прикметами вказують на 
те, що його зробили пізніше від основного тексту. Так, розмір літер у написі 
помітно менший за розмір літер основного тексту. Напис розбито на окре-
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мі слова, тоді як сам заголовок і дальший текст Шестоднева має суцільні 
написання. Слово âåëèêàãî, припадаючи на симетричний центр заставки 
з винесеною вгору орнаментальною вершиною, розділене відносно неї на 
дві частини по чотири літери у кожній, тобто напис зробили при готовій 
заставці.

За характером письма власне Шестоднев писаний півуставом із півден-
нослов’янськими рисами східноболгарського типу, про що свідчать: дво-
єрові написання (послідовні, але вже з виявом занепаду редукованих – 
пор. серед іншого áåñ ïðèêëàäà), вживання обох юсів (без йотації), літер û 
та è, літери ¿ перед голосними літерами, наявність широкої літери e (якір-
ного типу, але розташованої практично вертикально, а іноді навіть з нахи-
лом уперед) тощо.

Серед особливостей вживання літер привертає увагу спорадичне по-
плутування юса великого і юса малого, пор. для прикладу: Âú íà÷#ëî 
ñúòâîðè á+ú íåáî è çåìë#. ïîìûøëh@ ähëî ñå âåëèêîå, äèâë# ñ#. è íå 
qìh@ êàêî eãî íà÷#òè. wáëè÷#ëè ïðhæäå ïuñòàà ñëîâåñà âúíhøí¿(а) 
èëè ïîõâàë# öð+êîâí@# èñòèí@. Подібні приклади досить численні, пор. 
ще äîâëh#ò áî тощо. У такому контексті на східноболгарське походження 
тексту виразно вказує сполучник í@ = íú ‘але’ (неодноразово без інших ва-
ріантів) [10: 137]. На користь болгарського походження тексту промовляють 
також форми на зразок äðqãàà, âèäèìàà, ïuñòàà, ïðúâàà, èñïîâhäààõ@ 
та ін. Привертає також увагу наявність l-epenteticum (çåìë# – кілька ра-
зів, çåìëå@, äèâë# ñ#) при паралельних формах çåì# (також кількара-
зово – пор. ще çåìè íà÷#ëî). Таким чином, за сукупністю графічних і 
орфографічних ознак перших аркушів Шестоднев виявляє риси євтиміїв-
ської орфографії. Відомо, що питомі східноболгарські тексти цієї школи до 
нас не дійшли, а про саму орфографію дослідники судять за сербськими та 
румунськими рукописами XV ст. [10: 141–142].

Щодо почерку названої приписки, то за типом він той самий, що і в 
основному тексті Шестоднева, але є помітна відмінність у написанні літери 
ò (має три вертикальні лінії в написі, тоді як в основному тексті цю літеру 
пишуть переважно з однією центральною вертикаллю, хоча є випадки, коли 
від горизонтальної лінії з її лівого боку позначено вертикальний спуск при-
близно на половину висоти самої літери), та в накресленні (одному з двох 
випадків) літери â у словоформі âàñ³ë¿à, де верхня та нижня частини мають 
вигляд заокруглень, які не торкаються одне одного. Інші накреслення спіль-
них літер напису та основного тексту можна розцінювати як тотожний тип. 
Разом це має цілком виразний контраст до, по-перше, півуставного почерку 
перших семи аркушів, по-друге, до того, що текст на цих аркушах написа-
но типово сербським письмом, за характером дуже схожим на той, яким, 
наприклад, писане сербське «Житіє св. Сави» за рукописом поч. XV ст. 
[11: 304], щоправда, в Сн55 літера в має вже вигляд квадратика. Це справді 
дає змогу датувати текст доданих аркушів у Сн55 тим самим XV століттям, 
що й текст Шестоднева.

Отже, перші 7 аркушів з тлумаченнями до «Слова надгробного Василію» 
та до 39 Слова Григорія Богослова були приєднані до Шестоднева, пере-
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писаного з болгарського тексту, можливо, в Сербії сербським книжником 
саме під впливом наявної вже раніше приписки з ім’ям Василія Великого. 
Цих приєднаних аркушів колись було більше, оскільки текст лицьового 
боку першого аркуша є очевидним продовженням попереднього тексту, що 
до нас не дійшов (за логікою, був ще один аркуш).

У цілому ж констатуємо: хронологія названої Д.М. Буланіним особли-
вої редакції схолій сербського письма Сн55 узгоджується з постанням тре-
тьої редакції (також, нагадаємо, сербської) слов’янського перекладу Слів 
Григорія Богослова.

Тепер погляньмо на назву 39 Слова. Його візантійський заголовок «Eiv’ 
a agia Fw~a» («На святі світи явлень Господніх», або «На Богоявлення») 
у складі збірки XIII Слів передано помилково: Ñâÿòààãî îòöÿ íàøå-
ãî Ãðèãîðÿ Áîãîñëîâüöÿ, áûâøà åïèñêîïà Íàíçèàçå. Ñëîâî íà ñâÿòîå 
êðüùåíèå: ãîñïîäè áëàãîñëîâè (Ïàêû Èèñóñ ìîè è ïàêû òàèíñòâî…). 
Насправді на Святе Хрещення у Григорія Богослова є інша проповідь – 
Ãðèãîðè$ á+ãîñëîâüöà: íà ñò+îå ïðîñâhøòåíè~ ãà+ ³ó+ õ+à è î êðüùåíè¿ 
(Âü÷åðà ïðàçäüíèêîìú ïðàçäüíîâàâúøå ïðîñâhøòåíè~…), яке є третім 
у рукописі XIII Слів. Очевидно, помилка виникла внаслідок контамінації 
назв першого і третього Слів: дгр. fw~, fw~o ‘світло, сяйво, блиск’  святі 
світи явлень Господніх (= Богоявлення) + (ïðîñâhøòåíè~ è î êðüùåíè¿). 
Провокативну роль щодо переінакшення назви могла відіграти давніша си-
нонімія термінів: Богоявлення = Хрещення Господнє. Надалі ця ж помил-
ка перейшла, як зауважує Д.М. Буланін, також у зібрання 16 слів Григорія 
Богослова з тлумаченнями Микити Іраклійського [12: 280].

Таким чином, оскільки Сн307 в його ж заголовку позначено як комен-
тар до першого Слова Григорія Богослова (âú ïðúâîìú ñëwâh ãð¿ãwð¿à 
áã+îñëwâà), то його протограф було зорієнтовано на давньоболгарський пе-
реклад, відомий за давньоруським рукописом XI ст. – тільки в цій редакції 
серед усіх відомих слов’янських і грецьких збірок Слів Григорія Богослова 
відповідний твір стоїть першим. Отже, первинно перекладна назва пра-
вильно передавала назву свята щодо грецького оригіналу, бо це збережено 
заголовком коментаря – íà áã+î$âë~í¿å. Отже, коментар могли перекласти 
ще раніше – до появи протооригіналу того тексту з помилковим заголов-
ком, що відомий за рукописом XI ст. Тільки пізніше коментар потрапив до 
складу третьої редакції перекладів уже як готовий блок.

Оскільки першу редакцію перекладу практично відразу ж почали за-
мінювати другою редакцією з іншим порядком творів отця церкви, то є всі 
підстави міркувати, що грецькі схолії до творів Григорія Богослова справді 
почали перекладати на слов’янську мову одночасно із перекладом XIII Слів 
Григорія Богослова.

З цього зрозуміло, що переклад схолій Микити Іраклійського також 
розпочали там само, де і переклад творів Григорія Богослова, – у Болгарії. 
Це безпосередньо стосується й самого Сн307, яке містить виразні болгар-
ські сліди, про що скажемо нижче.

Щодо сербських його ознак, то передусім це одноєрове письмо. 
Відповідна літера має в тексті три характерні модифікації: звичайна літера ü 
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у межах висоти рядка, така ж літера з невеличким хвостиком, що робить її 
схожою на ú, та літера з високою вертикальною лінією і більш-менш ви-
раженим хвостиком. Усі три накреслення перебувають у відношеннях віль-
ного варіювання, і саме це дає змогу говорити про одноєровість як функ-
ціональне явище, що в сербській традиції називають нейтралізацією єрів 
(віповідно також юсів) [13: 45]. Наступна суто сербська риса – літера å на 
місці #: å÷ìåííî, åçûêü, ñå ïîäâèæqòü, ñhìå, ñhìåíà, âü ñâåòèëèmè 
тощо. До сербізмів слід віднести також такі морфологічні ознаки, як-от: åë-
ë¿íîìü, ãîëîìü çàäíèöîìü, ñhêûðîìú. Приклади свідчать про типову для 
сербської мови уніфікацію відмінювання форм іменників колишніх типів 
на *-ā (*-jā) та *-ŏ (*-jŏ) за останнім типом.

Щодо слів тил ‘потилиця’, кошута ‘лань, самка оленя’, белег ‘знак, 
ознака’ зауважимо, що слід бути обережним щодо їх сербського походжен-
ня: ці слова мають відповідники також і в сучасній болгарській мові. Те саме 
застереження стосується й слова êëîïwòú (срб. клопот ‘гамір, шум’) при 
êëîïîòîìü wðuæèè в Сн55. Відповідний архетип має спільнослов’янський 
характер (пор. укр. клопіт, рос. хлопоти при блг. хлопам ‘стукаю’, стсл. 
êëîïîòú та ін.), а тому важко віддати перевагу його сербському походжен-
ню перед болгарським або й церковнослов’янським.

Натомість саме як болгарські за походженням кваліфікуємо в пам’ятці 
численні імперфектні форми на зразок ðàæäààøå, ïîãëèòààøå, òâîðààõu, 
^ðhçîâààõq, ìîæààõîv, ìq÷ààøå ñå та ін., прикметникові та займен-
никові форми на зразок èíàà, ðèçëè÷íàà, íhêàà, åãvïüòñêàà, ëuäààãî, 
áuäumàà, ^ ñòààí¿à, æèâwòíàà [14: 59–62; 15: 140–152; 16: 283–284].

Іншою ознакою болгарського походження Сн307 є вживання літер û та 
è: нейтралізація відповідних фонем у сербській мові відбулася чи не від-
разу після початку XI ст. [17: 420], а тому літеру û у пізніших оригінальних 
сербських пам’ятках не використовували. Її наявність у сербській пам’ятці 
XV ст. можна пояснити тільки болгарським впливом.

Отже, функціонально наповненене існування слов’янських переклад-
них коментарів до слов’янських же перекладів Григорія Богослова сягає чи 
не X ст.

Повертаючись до повчання Ñëîâî ñâ. Ãðèãîðèÿ èçîáðhòºíî â 
òîëöºõú…, зазначимо, що власне слов’янські міфологічні назви в ньому є 
вставленими паралелями до назв деяких міфологічних постатей еллінсько-
го світу, позначених Григорієм Богословом у його творі. На наш погляд, 
поштовхом до цих вставлень стала назва віли, яка першою потрапила у 
протограф східнослов’янського повчання. Згадка про південнослов’янські 
віли з’являється у повчанні відразу після еллінської міфологеми про спа-
лення Семели блискавкою Зевса: …ñåìåëèíî òðháîêëàäåíüå. ãðîìq. è 
ìîëúíüè. è âèëq. áã+q âàâèëîíüñêîìq. åãî æå ðàzáè äàíèëî ïððîêú. 
òhìú æå áã+ìú òðåáq êëàäqòü è òâîð#òü. è ñëîâhíüñêûè $zûêú. 
âèëàìú. è ìîêîøüè. äèâh. ïåðqíq. õúðñq. ðîäq. è ðîæàíèöè. qïèðåìü. 
è áåðåãûí#ìú. è ïåðåïëuòq. è âåðüò#÷å ñ# ïüþòü åìq âú ðîzhõú. 
è wãíåâè ñâàðîæèöþ ìîë#ò ñ#. è íàâüìü. ìúâü òâîð#òü. è âú òhñòh 
ìîñòû ähëàþòü. è êîëîä#zh. è èíà ìíîãà$ æå q òhõú… (за рукописом 



187

ДО ПЕРЕДІСТОРІЇ ПОЯВИ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОГО ПОВЧАННЯ

збірки РНБ, Cоф. зібр., № 1285, арк. 89, ствп. 1; курсивом позначене місце, 
відсутнє в інших списках). Біблійний Віл, якого жодним чином не згадує 
ні візантійський текст Григорія Богослова, ні його південнослов’янський 
переклад, є очевидним давньоруським переосмисленням первинної назви 
віли – персонажі під такою назвою чужі для східного слов’янства. А ось у 
південнослов’янських віруваннях ці демонічні істоти пов’язані серед ін-
шого також із блискавкою і грозою. Отже, смислові підстави такого встав-
лення на слов’янському півдні виявляються цілком умотивованими. Надалі 
вставлення давали обізнаним книжникам нагоду сказати також про інші 
східнослов’янські вірування.

Ці книжники були саме східнослов’янськими, про що свідчить 
східнослов’янська мовна стихія, яскраво представлена в наведеній вище 
цитаті із повчання, де форма дієприкметника âåðüò#÷å ñ# однозначно 
представяє саме цю стихію на тлі таких морфологічних старослов’янізмів 
в інших місцях повчання, як-от: ñëqæàmå êëàí#þmå ñ# èäîëîìú; 
qõûmåíèå áhñîâüñêî òâîð#må. ìû æå ñèõú ÷àäà ^ìümåìñ# тощо.

Але тоді постає наступна логічна колізія. Якщо ми стверджуємо, що 
первинний текст повчання укладено на підставі тексту, відображеного саме 
давньоруським рукописом XI ст. (див. вище), то як цей останній текст міг 
стати основою повчання на слов’янському півдні? Остаточної відповіді 
поки що не маємо. Однак певну відповідь дає кінцівка списку за вказа-
ним вище рукописом із Софійського зібрання РНБ: äîñþäh ìîãîõú íà-
ïèñàòè. äàæå íåñîøà êíèãû òû öñ™ðþãðàäq. à ìû âûñhäøå èñú êî-
ðàáë#. èäîõîìú âú ñò+qþ ãîðq. íú òî á#øå âåëèêî ñëîâî. íú Äîòqäh 
íàïèñàõú (арк. 90, ствп. 1). Таким чином, згідно з цим повідомленням по-
вчання укладено під час повернення, вірогідно, із Палестини у напрямку до 
Афону, а далі – Константинополя. А це шлях на Русь. Отож повчання Ñëîâî 
ñâ. Ãðèãîðèÿ èçîáð†òåíî âú òîëö†õú … міг започаткувати на Балканах 
паломник-русич, як про це сказано у Б.О. Рибакова [5: 13–14], але остаточ-
ний текст сформовано вже на Русі.
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Some lingual-and-textual features of the Slavonic (Serbian) comments of 
Mykyta Іrakliysky to theological orations by St. Gregory of Nazianzus (Gregory 
the Theologian) are analyzed. Opinions are given about that, how an acquain-
tance with these comments could have been caused appearance of Old Rus’ theo-
logical writing Ñëîâî ñâ. Ãðèãîðèÿ èçîáð†òåíî âú òîëö†õú …
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ОБ ИЗУЧЕНИИ СЛОГА 
В УКРАИНСКОМ ДИАЛЕКТЕ

Досліджено особливості структури складу і складоподілу в одному гу-
цульському говорі. Проаналізовано послідовності, що містять інтервокальні 
сполучення приголосних типу СС, ССС. Склад у середині слова має фіксований 
контур сонорності – підвищення у напрямку до вершини складу без різкого 
зниження після неї. По-різному у плані словоподілу виявляють себе сонанти і 
шумні приголосні. Синтагматичні можливості фонетичного оформлення по-
чатку і кінця слова, з одного боку, і складу не між паузами, з іншого, не збіга-
ються. Односкладове слово не можна розглядати як модель складу.

Проблеме устройства слога как особого сегмента звучащей речи уде-
ляется большое внимание как в общем языкознании, так и специально в 
славистике. При этом к числу немногих общепринятых суждений о слоге 
относится его определение как элемента, необходимо присущего звучащей 
речи. Вопросы же, касающиеся устройства слогов, способов их выделения 
являются предметом дискуссии даже при рассмотрении одного и того же 
материала конкретного языка.

Слогостроение звуковой речи имеет суперсегментный и сегментный 
аспекты. Суперсегментному аспекту соответствует слогообразование, 
порождающее нерасчлененную цепь слогов, в каждом из которых звуки 
иерархически группируются – к носителю (вершине) слога примыкают 
неслоговые звуки. В связной речи контраст между вершиной слога и при-
мыкающими к ней звуками не несет информации о том, в каких местах  в 
слове можно провести слоговую границу.

Сегментному аспекту соответствует слогоделение, т.е. разбиение зву-
ковой последовательности на сегменты, ассоциирующиеся в сознании но-
сителей идиома со слогом, и установление границы между ними; при сло-
годелении слог выделяется как сегмент звучащей речи.

Проблема слоговой границы возникает в языках с неунифицированным 
типом слогоделения. Допустимость в языке лишь определенного типа сло-
га может подтверждаться фонетическими изменениями, направленными на 
устранение звуковых сочетаний, противоречащих принятому типу слога. 
Такая ситуация была представлена в праславянском языке позднего периода.

Славянские языки / диалекты имеют неунифицированный тип слога. При 
этом прогноз слогоделения в сегментах разного типа характеризуется разным 
уровнем определенности. В последовательности VCVCV допустимы только от-
крытые слоги. В последовательности, содержащей интервокальные сочетания 
согласных, т.е. VCCV, VCCCV, такой однозначности нет, но именно слогора-
здел в таких сочетаниях имеет диагностическое значение для определения типа 
слога в рассматриваемом идиоме. Провести в этой ситуации слогораздел – это 
решить, как относится к слоговой границе набор интервокальных согласных.
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Установление слогораздела в последовательностях, содержащих ин-
тервокальные сочетания согласных, является одной из главных тем обсу-
ждения слоговой проблематики в трудах по фонетике славянских языков. 
При определении правил слогоделения используются разные аргументы. 
Это – наложение на звуковую последовательность предварительно сформу-
лированной концепции автора относительно устройства слога в языке.Так, 
существуют [1: 175] примеры разного слогоделения одного и того же слова 
по волне сонорности и по эксплозии-имплозии. Ср. также разное слогоде-
ление в сегменте VCV на стыке слов в работах [2: 139; 3: 49].

Стремление объективизировать критерии слогоделения, освободить их 
от субъективной мотивировки выражается в соотнесении слогораздела с 
разными видами звуковой синтагматики. Один из таких видов – это фонети-
ка начала и конца слова. Положения о тождестве фонетического оформления 
начала и конца слога и слова придерживается Е. Курилович – ср. «пробле-
ма групп (согласных. – Л.К.) в середине слова, тесно связанная с границей 
слога, должна основываться на предварительном анализе конечных и на-
чальных групп слов» [4: 308]. По мнению автора, «к имплозии (концу сло-
га. – Л.К.) относится максимальная часть группы (консонантной. – Л.К.), до-
пустимая одновременно в конце слова, а к эксплозии (началу слога. – Л.К.) 
относится максимальная часть группы, допустимая  одновременно в начале 
слова» [4: 272]. Одну из причин варьирования слогораздела он видит в том, 
что правила звукового оформления начала или конца слова допускают не-
сколько решений относительно границы между двумя слогами (например, 
лат. ant/rum, так как dant, или an/trum, так как tres, trudo) [4].

Изложенные выше соображения мы далее соотнесем с особенностя-
ми изучения слога в диалекте. Диалект, как пространство изучения слога, 
обладает рядом благоприятных для этого возможностей. Устройство слога 
и его границы наиболее адекватно эксплицируются при разделении слова 
на слоги, произведенном самими носителями языка [4: 293–295; 5: 230]. 
Процедура эта естественна, поскольку для говорящих «первично дан не 
отдельный звук; слог дан более непосредственно, чем составляющие его 
звуки» [6: 36]. Но адекватность разделения на слоги связана с определен-
ными условиями – лицо, совершающее эту процедуру, не должно ослож-
нять ее нефонетическими представлениями (ассоциации с орфографией, 
правилами переноса, морфемным составом слова). Учитывая это, наиболее 
подходящими информаторами при изучении слога являются носители диа-
лекта, чье слоговое представление можно считать в значительной степени 
свободным от нефонетических ассоциаций.

Опыт изучения слога в диалекте имеет свою специфику – это касается 
программы обследования, вопросной процедуры при работе с информато-
рами. В применении к славянским диалектам это показано в [7]. Настоя-
щая статья посвящена особенностям слогоделения в последовательностях, 
содержащих интервокальные сочетания согласных, в гуцульском говоре 
с. Яблуница Путильского р-на Черновицкой обл.; говор обследован в 1981 г.

В говоре выявляется состав интервокальных сочетаний согласных 
типа CC, CCC в середине слова, а также наличие таких сочетаний в нача-
ле и конце слова. Далее устанавливается отношение сочетаний в середине 
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слова к слогоразделу в том виде, как это показывает слогоделение, произве-
денное носителями диалекта. В качестве одной словоформы, подлежащей 
слогоделению, дается и сочетание слова с предлогом. В исследуемом гово-
ре сигналом слоговой границы является протянутость предшествующего 
звука – гласного или сонанта. Для носителей говора слогоделение путем 
скандирования затруднено (в других говорах, например русских, польских,  
это возможно). Если удавалось спровоцировать скандирование, то в слово-
форме выделялись не слоги, а морфемы, фонетика которых определялась 
позицией перед паузой. Ср. в протянутом произношении пi/дду/шу, а при 
скандировании пiт#/ду/шу.

Слогоделение в говоре выделяет открытые слоги перед сочетанием, 
начинающимся на шумный согласный независимо от длины этого сочета-
ния. При этом связь согласных после границы слога становится более те-
сной. Это выражается в усилении имплозии глухого смычного согласного, 
начинающего сочетание (п > п˃, ц > ц˃ − так обозначаем усиление импло-
зии); при сочетании двух фрикативных переднеязычных перед следующим 
согласным первый согласный сокращает свою длину, иногда до нуля. Сло-
гораздел может проходить через фрикативный согласный – в этом случае 
согласный как бы делится между первым и вторым слогом без явного пред-
почтения одному из них.

В сочетании согласных, первый из которых сонант, слоговая граница 
последовательно отделяет его от последующего шумного. Что касается со-
четания сонантов друг с другом, то здесь возможны варианты.

Примеры с сочетаниями типа СС. Порядок расположения примеров 
соответствует локальному ряду первого согласного в сочетании – от губно-
го до заднеязычного. Под (1) даются сочетания, начинающиеся на шумный 
согласный, под (2) – на сонорный.

(1) а/п˃тé/ка, о/псé/па/ти, ла/пшá, хó/бза, а/брýм, фу/дбóл, мо/лé/тва, 
по/ло/тнó, вá/тра, с’i/длó, пi/джó/hа, пá/смо, áс↓ма (так обозначаем про-
хождение слогораздела через согласный), мéс↓ка, hн’i/здó, wуз↓дá, ро/ссíл, 
о/снó/ва, пл’íс↓н’iў/кa, к’i/злé ( = козлы), у/ск’íк, вóс↓’ко, мí/цн’i, бо/лó/цце, 
цé/цка, йí/ште, по/ждá/ти, слý/жни/ца, мóж↓но, пiш↓лá, до/рó/шше, йá/
ш’ч’ер/ка, мýш↓ка, по/жг’íт, йе/ч’м’íн’, вi/ч˃чó/hо, л’ó/ч˃чик, бý/ква, hе/к˃ 
тáр, лу/ксé/чний, вi/кнó, i/нá/кше, лá/хман, крах↓мáл, по/мо/хтé, мах↓тýн, 
стє/hнó, ша/хрáй, боh↓дáн.

(2) вiw/тáр, ц’i/пéў/но, моў/ч’éў, пáw/ч’í/на, ком/пóт, трем/б’í/та, 
шам/шé/на, стрéм/ко, háн’/ба, цвéн/тар, блéн/дий ( = робкий), ан/цé/христ, 
hран’/чé/стий, стрýн/ка, тáл/ба, бо/háл/тер, тал/мýт, вє р/ба, в’íр/те, вýр/
да, мар/жé/на, кор/hа/нé (тараканы), най/мáк, крєй/да, стáй/н’е, май/нó, 
вýй/ко. Проведение слогораздела через сонант – бóм↓ба, трýн↓ва, мéр↓ва, 
стéр↓та, сє р↓це, бóр↓зо, ч’éр↓ha. Слогораздел перед сочетанием сонантов – 
у/мрýт, зе/мн’á, ч’é/мний, hо/лó/н’н’i, ма/рнó/та, йе/рмó, вє /рла. Спиранты 
w/ў, й – только перед слогоразделом.

Примеры с сочетанием типа ССС.
(1) о/псмо/лé/ти, к’é/п˃ск’iй, о/пклá/сти, о/бhри/зá/йi, вi/тпрá/ва, вi/

т˃к’мé, вi/т˃п˃тá/ха (между двумя зубными смычными губная артикуля-
ция имплозивного п не успевает полностью осуществиться и от п оста-
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ется только велярная смычка), о/п˃тр’i/стé, пi/дhре/пстé, пi/т˃клá/тка, 
ро/спле/скá/ти, сє/стрá, во/скрéс, не/зhрá/бний, нi/здр’í, бе/зhлé/ни, по/пi/
ц˃спíт, вi/цсвó/hо, л’i/снé/цтво, о/штро/фу/вá/ли (обычно – фантувáли), 
бе/ш’ч’вá/ноhо, по/пi/чшк’í/роў (при скандировании – по/пет#шк’í/роў), вi/
цсвó/hо, л’i/снé/цтво, ба/há/цтво; 

– тесная артикуляционная связь между согласными в сочетании пс в 
начале слога создает аудитивное впечатление от этого сочетания как от губ-
ной аффрикаты;

– если после слогораздела находится сочетание тт, то на его месте про-
износится смычный с долгим затвором – пi/т:˃ри/мáў; сочетание дд в нача-
ле слога сокращается до д – вi/дрý/hо/ho; сочетание ддз после слогораздела 
сокращается до аффрикаты дз, а сочетание дз становится аффрикатой – вi/
дз бáн/ка (дзбáнок), вi/дздá/чи (сдáча); впечатление аффрикаты производит 
сочетание дж между слогоразделом и следующим согласным – вi/джнé/ва, 
контраст между аффрикатой дж и сочетанием дж наглядно выступает при 
сопоставлении сегментированной и несегментированной на слоги одной и 
той же последовательности, т.е. вiд жíнк’i и вi/джíн/к’i; сочетание джж 
после слогораздела сокращается в дж – вi/джó/hи < вiд жжóhи;

– сокращение сс > с, зз > з перед третьим согласным; если сочетание 
не сокращается, то первый с, з обычно артикулируется короче, чем в том 
же сочетании в слове, не сегментированным на слоги – бе/смо/лé, бе/сно/
пá, бє/зйí/зда,  бе/ссл’í/ду, и/ссмє/рé/коў, бе/злó/г’i/йа, бе/ззбé/тк’iў, бе/ззнáка; 

– то же относится к сочетаниям шш, жж – бе/шк’í/ри, бе/шта/нíў, бе/
жвá/во/hо (при скандировании бес#жвá/ва/воhо), бе/шшкó/ли.

В сочетании ССС слогораздел через первый фрикативный прово-
дится чаще, чем в СС – ч’íс↓тр’ут, пл’íс↓н’iўка, мос↓квá, бес↓хмá/ри, 
из↓брє с↓кне/це.

(2) стóў/пн’ак, кóў/дра, хóў/ско, сóм/пл’i, пом/стé/ти се, пан/тру/вá/ти, 
он/др’íй, h’íн/дзл’i, бан/крóт, hу/цýл/ска, вéр/блик, чвéр/тка, мє р/твий, ер/
стé/ти ( = крестить), мє р/зну/ти, мóр/ква, по/вєр/хл’íба, най/мáhк, крє й/да, 
май/нó, вýй/ко;

слогораздел через сонант – сóм↓пл’i, кл’éм↓бра, трáн↓спорт, 
пор↓трéт, на/вєр↓шку, вє р↓хна.

Приведенные данные показывают следующие особенности организа-
ции слога в сегментах типа VCCV, VCCCV в рассматриваемом говоре.

Основная особенность слога, выделяемого в середине слова, состоит в 
соблюдении принципа определенного контура волны сонорности – уровень 
сонорности звуков должен повышаться по направлению к носителю слога и 
не иметь резкого понижения в конце. Именно этим объясняется открытость 
слога перед сочетанием шумных согласных. При слогоделении в произно-
шении сочетаний шумных согласных могут возникать известные трудности, 
поскольку в слоге согласные связаны более тесно, чем в не сегментирован-
ном на слоги слове. Эти трудности решаются путем коррекции артикуляции 
компонентов сочетания (усиление имплозии, утрата согласного), но никогда 
не отделением первого согласного от следующих согласных слогоразделом. 

Окончание слога на сонорный согласный не противоречит сонорной 
модели, поэтому сонанты допустимы в конце слога.
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Особую ситуацию создает слогораздел, проходящий через согласный 
(фрикативный, смычно-проходной). В этом случае согласный как бы при-
надлежит двум слогам – первому и второму. Но поскольку лишь малая 
часть шумного согласного принадлежит первому слогу, нарушение сонор-
ной модели слога менее ощутимо. Разделение сонанта между слогами не 
нарушает эту модель.

Приведенные данные можно рассмотреть с точки зрения их соотноше-
ния со звуковым контуром слова, т.е. с консонантным оформлением его на-
чала и конца. Различия в фонетическом оформлении начала слога и слова 
проявляются в наличии двух взрывных согласных (даже одного места обра-
зования) в начале слога и недопустимость (непроизносимость) их в начале 
слова – пп, бб, пк, дд, тт, тп, т’т, гд; сочетаний цс, дзз; сочетаний сонан-
тов – мм, рм, рм’, рн, рл. С другой стороны, в начале слова представлены 
многочисленные сочетания, начинающиеся на w, ў, в, а в начале слога их 
нет никогда. Ассортимент трехчленных сочетаний согласных в начале слога 
шире того, который представлен в начале слова. Следует также учитывать, 
что слогораздел, проходящий через фрикативный согласный, оставляет в 
начале слога часть согласного, чем отличает начало слога от начала слова.

Что касается конца слова и слога, то со словом может быть сопоставлен 
слог  в середине слова, где собственно и эксплицирован его статус. При таком 
сопоставлении совпадения слога со словом нет, поскольку слог никогда не 
имеет в своем конце СС, ССС, а в слове это есть – мóст, в’íтипск (Витебск). 

Таким образом, синтагматические возможности звукового оформления 
начала и конца слова, с одной стороны, и слога не между паузами, с другой, не 
совпадают. Поэтому нельзя односложное слово рассматривать как модель слога 
и все синтагматические возможности, реализуемые в слове, переносить на слог.

Выводы сделаны на материале конкретного говора и могут быть 
другими в применении к другим идиомам.
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The study deals with the peculiar features of a syllable and syllabication 
in one of Hutsul dialects. Sequences containing intervocalic combinations of 
consonantslike CC, CCC are analyzed. A syllable articylated in the middle of the 
word possesses a fixed contour of resonance – raising in the direction of the vow-
el without afterwards abruptly coming down. Resonants and noise consonants 
behave differently as regards the syllable boundary. Phonetic forms of the initial 
part and the end of the word, on the one hand, and a syllable between the pauses, 
on the other hand, do posses non-coinciding syntagmatic abilities of phonetic 
formalization. Monosyllabic word cannot be regarded as a model of a syllable.
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ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ АКУСТИЧНОГО АТЛАСУ 
ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Обґрунтовано доцільність створення акустичного атласу звуків су-
часної української літературної мови, запропоновано методику виділення 
акустичних інваріантів голосних, які будуть представлені в ньому. Визна-
чено, що основою для розпізнавання та ідентифікації звуків мовлення  є 
насамперед структура їхнього спектра.

Ми працювали з Аллою Йосипівною майже 10 років. У неї 
було чого навчатися: фахівець найвищого ґатунку, широка еру-
диція, креативне мислення, дієве бажання осягнути і викорис-
тати нове в прийомах і методах експериментальної фонетики. 
Алла Йосипівна щедро ділилася своїми знаннями, ідеями, 
задумами. Говорили про новинки красного письменства, про 
мистецтво, вона любила театр і музику, мала чудовий голос. 
Алла Йосипівна була вільною людиною і тому поважала сво-
боду інших. Із нею можна було порадитись, але вона ніколи не 
тиснула своїм безумовним авторитетом. Ми консультувалися і 
щодо можливості та доцільності створення акустичного атла-
су звуків сучасної української літературної мови. Алла Йоси-
півна підтримала цю ідею.

Вступ
Особливістю фонетичних одиниць у мовній системі / структурі є те, 

що вони утворюють матеріальний бік одиниць інших мовних рівнів, адже 
останні втілюються саме в звуковій матерії. Із цієї причини фонетичні оди-
ниці можна назвати наскрізними в мовній системі / структурі. Визначення 
відношень фонетичних (звукових) і семантичних (текстових) категорій пе-
редбачає розкриття саме мовного призначення всіх явищ, що становлять 
звукову будову мови. 

Завдяки провідній ролі семантики фонетичні характеристики мовленнє-
вих сегментів повторюються, сприймаються, запам’ятовуються, тобто уза-
гальнюються і набувають типових виявів. Мовна типізація звукових одиниць 
є можливою, тому що в їхній безкінечній розмаїтості присутні такі харак-
теристики, завдяки яким зберігається цілісність цих одиниць за будь-яких 
умов. Виділення типових (стабільних) ділянок звукових сегментів мовлен-
нєвого ланцюжка дало б можливість підтвердити думку про наявність фізич-
них корелятів абстрактного поняття фонема і представити їх як атлас. 

Оскільки атлас – це «систематизований збірник малюнків, таблиць 
тощо» [1: 77], то необхідно відібрати ті схеми, малюнки, графіки, які відобра-
жали б найсуттєвіші і найпоказовіші акустичні параметри голосних звуків. 
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Мовленнєвий потік є плинним у просторово-часовому континуумі, завдяки 
чому постійно «змінюються матеріальні (форма і структура) й енергетичні 
(інтенсивність) характеристики» [2: 456], що пов’язано зі зміною семантики.

Методика
Виходимо з того, що теорія системності мовлення будується на визна-

нні трикомпонентності акту мовної комунікації, а саме: 
1) первинної комунікативної діяльності (з боку автора);
2) мовного добутку (текст / дискурс);
3) вторинної комунікативної діяльності (адресата) [3]. 
У свою чергу, кожен із цих компонентів є підсистемою з власним на-

бором елементів та структурним взаємозв’язком [4: 137]. Це дозволяє здій-
снити системні дослідження, застосувати методи різних наук. У пропоно-
ваній роботі використано:

– методи цифрового опрацювання мовленнєвих сигналів,
– експериментально-фонетичний метод,

а також теорію мовотворення й мовосприйняття.
Для розв’язання проблеми сегментації застосовано послідовний ана-

ліз: спочатку виділяли наголошений склад, а потім із нього наголошений 
голосний. Таким чином, проведено:

– сегментацію цілісного об’єкта на компоненти першої структури, що 
утворюють наголошений склад (приголосний та голосний);

– сегментація наголошеного складу на голосний та приголосний (ком-
поненти другої структури);

– виділено основну фазу (далі – ОФ) голосних елементів за їхніми 
атрибутивними, динамічними та іншими властивостями (компонент тре-
тьої структури); 

– встановлено відношення між формантами ОФ, що зумовлюють її ці-
лісність;

– виділення типових форманти з ОФ, які несуть інформацію про фоне-
му / інваріант.

Визнання структури інваріантом системи, законом її будови і функці-
онування дає імпульс до усвідомлення зв’язку законів структури і законів 
функціонування. Отож, розкрити структуру певної системи означає знайти 
«закон її існування, функціонування» [5: 48].

Основні труднощі сегментації полягають у фіксації межі між звуко-
вими сегментами. Для оптимального вирішення цієї проблеми застосова-
но акустичний аналіз, який проведено експериментаторами із залученням 
аудиторського контролю. Аудиторами були співробітники ЛЕФ Інституту 
української мови НАН України.

Оскільки голосні та приголосні є членами мовної системи, то вони не 
можуть не підпорядковуватися дії її законів і структурних відношень. Якщо 
йдеться про відношення, то, очевидно, звуки мають існувати принаймні в 
найменшій – двочленній системі. Такою системою / структурою є склад, 
який став об’єктом дослідження. Кожен компонент складу (голосний і при-
голосний) виконує свою функцію: приголосний відповідає за якісні харак-
теристики, голосний утворює «активний центр», завдяки якому здійсню-
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ється реалізація цілісності складу. Отже, приголосні та голосні не існують 
окремо, вони є взаємозалежними. Водночас специфічні характеристики 
цих звуків, способи їхньої організації дають можливість аналізувати кожен 
компонент складу як окрему одиницю. Так, з цього приводу в науковців є 
така думка: «… в артикуляційному процесі мовотворення мінімальним ці-
лісним відрізком, у якому повторюється схема організації руху, є артикуля-
ція окремого звука, приголосного чи голосного, і це може слугувати матері-
альною основою для вичленовування фонем із потоку мовлення» [6: 109]. 

У мовленнєвій хвилі акустичні характеристики найяскравіше виявляють-
ся в голосних, тому насамперед вони стали предметом нашого дослідження.

Поділяючи принципи щербівської (санктпетербурзької) фонетичної 
школи щодо розуміння фонеми, зокрема  положення про ідентифікацію фонем 
в опорі на їх фонетичну самототожність, розглядаємо український вокалізм у 
кількісному аспекті як шестифонемний [7: 553].

Як зазначено вище, мета дослідження – серед великої кількості реалі-
зацій кожної голосної знайти ті її параметри, які є незмінними (інваріант-
ними). Ідею атласу підказала праця К. Болли «Атлас звуков русской речи», 
що ґрунтується на аналізі кінофоторентгенограм звуків російської мови [8].

Для реалізації поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: ви-
явити акустичні параметри голосних звуків; визначити ті, які зберігають най-
показовіші ділянки, притаманні кожному голосному; виділити ці ділянки і 
представити їх в атласі.

Експерименти
Завданням першого етапу нашого дослідження було визначення за типо-

вою схемою – у часовій (осцилографування й інтонографування), частотній 
(визначення спектральних характеристик) та комбінованій часово-частотній 
(динамічне спектрографування) площинах – акустичних параметрів голос-
них. Контроль на кожному етапі здійснювали шляхом аудиторської оцінки. 

Спочатку було проведено необхідну попередню роботу: вибір матері-
алу, його запис на аналогові магнітні носії та перезапис у цифровий фор-
мат на комп’ютер, виділення з матеріалу потрібних для вивчення звукових 
одиниць. Звуковий матеріал відібрали з потоку мовлення: усне спонтанне 
мовлення носіїв української літературної мови, начитані тексти. Сукупно 
проаналізували мовлення 12 інформантів. Це мовці, які мають вищу освіту, 
репрезентують різні регіони України, українська мова для них є рідною і 
мовою спілкування на роботі та в побуті. Як еталонне досліджували мов-
лення М. Погрібного, диктора українського радіо, дослідника у ділянці 
орфоепії [9; 10]. Загальна кількість зразків, відібраних для проведення екс-
периментів, становить 2582 реалізації голосних, вимовлених ізольовано та 
як компонентів наголошених складів із приголосними звуками різного міс-
ця творення (губними, передньоязиковими, задньоязиковими, гортанним).

Отже, експериментальний матеріал є достатнім (про встановлення достат-
ньої кількості об’єктів дослідження див. нижче), реально зафіксованим фак-
тичним мовленнєвим матеріалом, що важливо для фонетичних досліджень.

Відомо, що існує значна варіативність акустичних параметрів мовлен-
нєвого сигналу. До того ж, під час первинного опрацювання звукової хвилі 
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можуть бути похибки. Тому необхідно визначити їх кількість, яка не впли-
ває на загальний результат дослідження. 

Як зазначено вище, контроль на кожному етапі здійснено шляхом ау-
діювання, а однією з проблем під час вимірювання тривалості фонетичних 
одиниць є обмеження у сприйнятті на слух мінімальної різниці тривалос-
ті сегментів, яка дорівнює 25 мс (близько 20%) [11]. Що стосується вимі-
рювань технічними засобами, то існує правило, за яким «лише в окремих 
випадках потрібно обчислювати помилки з точністю, що перевищує 25%» 
[12: 56]. Зважаючи на це, враховано величину сумарної похибки в процесі 
фонетичних вимірювань інструментальним шляхом ± 10%. 

Серед технічних засобів у дослідженні застосовано типові комп’ютерні 
програми для опрацювання звукового сигналу – Sound Forge 5.0 та Speech 
Analyzer 3.0. Для перетворення сигналу з частотної площини в часову створе-
но спеціальну програму SL (Автори М. Губарев та С. Тарабаров); для статис-
тичного опрацювання отриманих результатів використано програму MС Excel.

Результати попереднього аналізу голосних
1. Виявлено, що найменшими інформаційними мовленнєвими одиниця-

ми, які дозволяють сприйняти й ідентифікувати звуки, є склади. Склад – це се-
мантичние поле, де реалізуються звуки мовлення – як голосні, так і приголо-
сні. Про це свідчать графіки осцилограм та спектрограм, які підтверджують 
наявність у складах конструкта (вокалічний елемент або «активний центр») і 
компонента, що формує якість звука чи складу (консонантний елемент).

2. Зафіксовано параметри всіх формант, притаманних кожному звуко-
ві. Встановлено, що голосні [а] та [і] є чотириформантними, [е], [и] – три-
формантні, [о], [у] – двоформантні. З’ясовано, що саме таке групування 
фонем за формантним складом пояснює певною мірою зближення їхньої 
вимови в потоці мовлення. Зазначимо, що у спектральній картині, яка міс-
тить найповнішу характеристику звуків, відбувається ефект маскування. Це 
означає, що кожен звук має форманти, які властиві й іншим звукам іншим 
звукам (най яскравіший приклад – звук [а]); це, так би мовити, своєрідний «за-
родок» різних звуків, який за потреби може трансформуватися в інший звук. 
Власне, штучно маніпулюючи формантами одного голосного, можна отрима-
ти різні вокалічні звуки. Унаслідок аналізу структури спектра кожного звука 
з’являється можливість виділяти основні (інформаційні) чи додаткові (забарв-
лювальні) форманти, які відповідають диференційним / недиференційним 
ознакам. Отже, можна стверджувати, що відомий артикуляційний трикутник 
голосних не випадковий: таке розташування звуків зумовлює закономірність 
трансформації одного голосного в інший через інтерференцію формант.

3. Зафіксовано розподіл інтенсивності в голосних. Це здійснено для 
українських голосних уперше. 

4. Форма акустичної хвилі голосних звуків, яку демонструє осцилограма, 
інтонограма чи графік ЧОТ, надто варіативна, натомість спектральний склад, 
і насамперед співвідношення між центральними частотами основних «інфор-
маційних» формант, залишається незмінним (у межах похибки експерименту).

Продемонструємо хід експерименту та отримані результати на прикла-
ді голосного /а/.
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На рис.1 наведено зображення інтегральних спектрів ста реалізацій го-
лосного [а] з відкритих наголошених складів, консонантними компонента-
ми яких є губні приголосні, тобто [б], [п], [м], [в], [ф].
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Рис. 1. Спектральний аналіз голосного [а]:
53_Д – крива інтегрального спектра 53-х реалізацій [а] (12 інформантів);
47_П – крива інтегрального спектра 47-ми реалізацій [а] (Погрібний); 
% різн. – крива різниці між обома інтегральними спектрами.

Як бачимо на рис. 1, голосний [а] має три смуги частот – 600–1500 Гц, 
3400–3500 Гц та 3800–4000 Гц; різниця між спектрами становить 5% і мен-
ше. Перша, найширша, смуга, яка не залежить від особливостей вимовлян-
ня дикторів та інших умов, є типовою (загальною), де зосереджені основні 
«інформаційні» форманти голосного [а]. Структура спектра є основою для 
розпізнавання звука мовлення та його ідентифікації. 

На наступному етапі експерименту здійснено пошук стабільних акус-
тичних сегментів у різних виявах того самого голосного, які мали б пред-
ставляти голосний звук в атласі. Гіпотеза про існування матеріальних 
акустичних корелятів фонеми в кожній її мовленнєвій реалізації (варі-
анті, алофоні) ґрунтується на концептуальних принципах про єдність мови 
і мовлення, про існування типізацій і узагальнень не лише в мові, але й у 
мовленні, про нерозривний зв’язок загального й конкретного, а також із 
урахуванням експериментальних даних, отриманих на першому етапі. Така 
ідея є конкретним підтвердженням теоретичних передбачень про матері-
альне втілення фонеми в мовленні, яку висловлювали представники щер-
бівської фонетичної школи та певною мірою М. Трубецькой [13: 67–72].

Так, Л. Щерба в «Російських голосних…», розмірковуючи у відомому 
уривку про відмінні [а], характеристика яких зумовлена різними фонетични-
ми контекстами, зауважив, що «те, що ми називаємо фонемою а, у слові ад на-
приклад, виражене у мовленні не однорідним елементом. Цей голосний звук 
можна уявити як криву, що проходить через усі можливі відтінки а і закінчу-
ється відкритим е … Ми, щоправда, зовсім не помічаємо таких змін, оскільки 
ця крива надто залежить від звукового оточення (стал –  [st-a-l], пах – [p-a-x], 
взял – [vz’-a-l] і т.д.), незмінною залишається лише якась невелика частина … 
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Очевидно, в нашій свідомості набуває сили саме той елемент, який постійно 
повторюється (підкреслення наше. – М.Г., Л.Х.), спорадичні елементи ми іг-
норуємо, причому настільки виразно, що навряд чи хто без спеціального тре-
нування почує всі зазначені вище відтінки. Тому, якщо з’являється необхід-
ність із певних причин (для ясності, підкреслення, роздуму, здивування тощо) 
протягнути якусь фонему, то протягують саме цей загальний елемент. Його ж 
ми називаємо як щось типове для зазначеної фонеми» [14: 120].

Важливим у наведеному висловлюванні є думка про той сегмент різ-
них (і великої кількості) реалізацій фонеми, який має всі її характеристики; 
це те, що називають основною фазою звука (ОФ), у якій є всі необхідні 
мовно-мовленнєві його ознаки. 

Дещо в іншому освітленні, але з подібними висновками, розглядає ОФ 
Л. Скалозуб. Застосовуючи прийом кінорентгенографування, дослідниця 
запропонувала сегментацію мовленнєвого потоку, зокрема таких його ком-
понентів, як звук і склад, що дало можливість виділити в межах складу 
«центральну частину будь-якого звука, якої досягає рух і від якої здійсню-
ється його перехід до руху іншого або ж такого самого типу, – основна 
фаза (ОФ). Динаміка ОФ охоплює: початковий сегмент /11пО, 1пО/, відносно 
стабільний сегмент /оф/, який завершується «максимумом» /Ок/, і сегмент, 
який безпосередньо передує перехідному або суміщається з ним» [6: 110]. 
Прикметно, що і Л. Скалозуб аргументовано розглядає ОФ як динамічну, 
отже, як таку, в якій теж можна виділити сегменти. 

Виділяючи в ОФ найстабільніший сегмент (Оф), Л. Скалозуб наголо-
шує, що основна його функція полягає в забезпеченні артикуляційної то-
тожності алофонів однієї фонеми «як матеріальної умови фонологічної 
спільності алофонів» [6: 125]. Як бачимо, інтуїтивні передбачення Л. Щер-
би про фізичний корелят фонеми підтвердились експериментальними до-
слідженнями артикуляторики.

Традиційно в мовленнєвому сигналі, що відповідає звукові, виділяють 
три фази: екскурсію, витримку та рекурсію. Власне, витримка і є тією осно-
вною фазою, в якій органи мовлення займають характерне для певного зву-
ка положення (з погляду артикуляції), в результаті чого звук стає найбільш 
однорідним та стабільним (в акустичному аспекті).

Цінним є зауваження М. Жинкіна про те, що людина звуки вимовляє 
синтезованими, і першочерговим завданням є з’ясування того, що «в цьому 
синтезованому звукові залишається постійним, а що, при збереженні по-
стійності, змінюється, а також чи немає у власне змінах постійності, тобто 
закономірності» [15: 206]. 

Задля виявлення найбільш сталої, типової ділянки акустичного сигналу 
кожного голосного звука було розглянуто їх вимовляння в ізольованій сильній 
позиції (такий звук за структурою є складом), а також у наголошених складах 
із губними, задньоязиковими,  фарингальним та твердими передньоязиковими. 

Для коректного проведення експериментів важливо розв’язати пробле-
му залучення необхідної (достатньої) кількості об’єктів дослідження, яка 
б дозволяла отримати достовірні результати. На першому етапі база даних 
голосних складалася з 2582 зразків. Під час її опрацювання було виявлено, 
що така кількість звуків – завелика для виявлення інваріантів.
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Застосувавши методику теорії «золотого перетину» та «фібоначчеві» 
алгоритми, які є результатом «теорії оптимальних алгоритмів вимірювання 
і довжини еталонних відрізків вимірювання» [16: 80], дійшли висновку, що 
для отримання 80% інформації від її загальної кількості, яка міститься у 
звуковій хвилі голосного, достатньо дослідити сім реалізацій для кожно-
го голосного. Більша їх кількість дає незначний приріст нової інформації 
(рис. 2). Однак, задля більшої впевненості в точності експерименту, обрали 
дев’ять реалізацій для кожного голосного.
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Рис. 2. Відсоток інформації залежно від кількості реалізацій голосного
Цю ідею підтверджує зображення (рис. 3) інтегрального спектрального 

складу двадцяти та дев’яти окремо вимовлених голосних [а], а також відсо-
ток різниці між ними.
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Рис. 3. Спектральний аналіз голосного [а]:
20 окр – крива інтегрального спектра 20-ти реалізацій окремо вимовлених голосних;
9 окр – крива інтегрального спектра 9-ти реалізацій окремо вимовлених голосних;
% різн. – крива різниці між обома інтегральними спектрами.
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З рис. 3 видно, що відсоток різниці між інтегральними спектрами у не-
змінній смузі частот (600–1500 Гц) відрізняється щонайбільше на 3,5%. Як 
і в попередньому випадку, така різниця між спектрами дає нам усі підстави 
стверджувати, що для достовірності результатів достатньо проаналізувати 
9 реалізацій голосного. Тому саме на цьому матеріалі було виділено ви-
тримку, яку називаємо основною фазою (ОФ). Ця фаза має всі властивості 
звука, що дозволяє не лише ідентифікувати його, але й визначити темброву 
характеристику мовця.

Розлянемо ОФ на прикладі голосного [a]. На рис. 4 представлено зо-
браження інтегральних спектрів дев’яти реалізацій голосного в повному 
часокількісному вияві та у вигляді основних фаз; зображено також відсоток 
різниці між ними.
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Рис. 4. Спектральний аналіз голосного [а]:
9 окр – крива інтегрального спектра 9-ти реалізацій окремо вимовлених голосних 

(з усіма фазами звуків);
9 ОФ – крива інтегрального спектра 9-ти реалізацій окремо вимовлених голосних 

(лише основні фази);
% різн. – крива різниці між обома інтегральними спектрами.

Із кривої відсотка різниці (рис. 4) видно, що в широкій смузі (600–1500 Гц) є 
дві вузькі: перша має значення 700–850 Гц, а друга – 1150–1250 Гц, де спек-
три збігаються.

На рис. 1, 3, 4 відхилення між усіма порівнюваними спектрами не пере-
вищує 5%, тобто ця частина спектра – типова, а це означає, що для отриман-
ня 80% інформації не обов’язково досліджувати десятки й сотні елементів.

Наступний крок – дослідження структури ОФ. Основне завдання ета-
пу – визначення характеру ОФ (в акустичному розумінні) з погляду її ста-
більності, а отже, наявності інваріантних характеристик реалізації фонеми. 
Щоб виявити спектральну структуру інваріанта з ОФ голосного, застосо-
вано метод фільтрації. Для порівняння на рис. 5 наведено зображення ін-
тегрального спектрального складу дев’яти ОФ реалізацій голосного [а] та 
інтегрального спектрального складу отриманих інваріантів; показано різ-
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ницю між ними, яка засвідчує, що відхилення між обома спектрами у смузі 
700–850 Гц не перевищує 2%, а в смузі 1150–1250 Гц не перевищує 3%.
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Рис. 5. Спектральний аналіз голосного [а]:
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% різн. – крива різниці між обома інтегральними спектрами.

У такий спосіб отримали інваріанти з дев’яти ОФ реалізацій голосного 
[а]. Щоб підтвердити або заперечити доцільність застосування методики 
«золотого перетину» та теорії оптимальних алгоритмів вимірювання на 
числах Фібоначчі й вибору на її основі достатньої кількості зразків для 
акустичних досліджень, ми порівняли спектральну картину дев’яти інва-
ріантів, отриманих із дев’яти ОФ реалізацій голосного [а] зі спектральною 
картиною двадцяти реалізацій голосного [а] (рис. 6). Графіки свідчать, що

0

5

10

15

20

0

10

20

30

40

50

60

0

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

35
00

40
00

45
00

50
00

Ві
дс
от
ок

Рі
ве
нь

 [д
Б]

Частота [Гц]

20 окр 9-ть Інв. % різн.

Рис. 6. Спектральний аналіз голосного [а]:
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9-ть Інв – крива інтегрального спектра 9-ти зразків інваріантів;
% різн. – крива різниці між обома інтегральними спектрами.
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частотні смуги «інформаційних» формант двадцяти окремо вимовлених ре-
алізацій голосних повністю збігаються з частотними смугами інваріантів. 
Різниця (< 5%) виникає лише за рахунок рівня формант інваріантів. Таким 
чином, експеримент підтверджує зазначену тезу.

Така ж схема використана і для виділення інваріантів усіх інших голосних.
Основні результати 
Отримані експериментальні дані підтверджують гіпотезу про існуван-

ня матеріальних акустичних корелятів фонеми в мовленні. Інваріанти всіх 
голосних мають по дві форматні смуги. У табл. 1 для порівняння наведені 
значення центральних частот першої (F1) та другої (F2) формант, а також 
їхнє співвідношення (F2/F1) для усіх інваріантів голосних.

Табл. 1.
Інваріантні F-характеристики голосних української мови

Голосні F1±10% [Гц] F2±10% [Гц] F2/F1
[а] 740±75 1190±120 1,61
[о] 450±45 740±75 1,64
[у] 280±30 450±45 1,61
[е] 520±50 1600±160 3,1
[и] 280±30 2250±220 8,0
[і] 280±30 3640±360 13

Цікаво, що співвідношення між центральними частотами формант 
інваріантів для голосних заднього ряду відповідають так званим золотим 
перетинам (≈1,618), а для голосних переднього ряду – так званим числам 
послідовності Фібоначчі (3, 8, 13). Пояснення цього явища потребує по-
дальшого спеціального дослідження.

На основі отриманих даних спектрального складу інваріантів голосних 
можна представити взаємне розміщення їхніх двох формант (полів реаліза-
ції) у вигляді схеми (рис. 7).

Рис. 7. Акустична схема інваріантів голосних української мови
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Класифікаційна акустична схема інваріантів голосних української мови 
свідчить, що артикуляційна таблиця творення голосних потребує уточнень, 
насамперед це стосується голосних переднього ряду.

Отже, вперше в лінгвоукраїністиці вдалося виділити сегмент у частот-
ній площині, який притаманний усім реалізаціям кожного голосного. Він 
не залежить від позиційно-комбінаторних умов вимовляння голосного, не 
має ЧОТ (частоти основного тону), тобто є «знебарвленим»: прослуховую-
чи його, можна ідентифікувати звук як певний голосний, але без будь-яких 
вказівок на індивідуальне вимовляння. Саме цей сегмент названо «інварі-
антом» і запропоновано розглядати як акустичний корелят голосних фонем.
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Додатки
Послідовність проведення експериментів на прикладі виділення наго-

лошеного голосного зі слова дáхом. Спочатку виділено початковий наголо-
шений склад [дá] з перехідним сегментом [д-а]. Загальна тривалість цього 
сегмента  становить 320 мс (компонент першої структури).

Сегментація

Рис. 8 а. Осцилограма слова дáхом

Рис. 8 б. Розподіл інтенсивності за часом у слові дáхом

Рис. 8 в. Зміна у часі ЧОТ у слові дáхом

Рис. 8 г. Спектрограма слова дáхом. Курсором відзначено частотну 
межу між [д] та [а]
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Виділення ОФ із голосного
Із початкового наголошеного складу виділяли голосний [а] (компонент 

другої структури), тривалість якого приблизно 166 мс.

Рис. 9 а. Осцилограма виділеного голосного звука [а]; курсорами від-
значено його ОФ

Рис. 9 б. Інтегральний розподіл інтенсивності у голосному [а]

Рис. 9 в. Зміна ЧОТ у голосному [а]
На графіку, який демонструє інтегральний розподіл інтенсивності 

(рис. 9 б), вертикальними лініями виділено приблизно 90% інтенсивності 
сигналу [17: 28], який указує на тривалість ОФ. У реалізації голосного вона 
становить приблизно 115 мс (рис. 9 а). Це 69% тривалості голосного звука. 
Тоді тривалість екскурсії буде 8 мс, а рекурсії – 43 мс. На рис. 9 в видно, що 
ЧОТ в ОФ становить 125 (±14) Гц, тобто відхилення від середньої часто-
ти – ±14%, що дає право вважати динамічну структуру ОФ незмінною. Слід 
зазначити, що деякі розбіжності між графіками викликані алгоритмами ро-
боти різних програм, але вони не вносять значної похибки, і головне – не 
змінюють суті експерименту.

Спектральні характеристики голосного та його ОФ визначали за допо-
могою комп’ютерної програми Sound Forge. 

Порівнюючи графіки спектральних характеристик (рис. 10), можемо ба-
чити, що дві ділянки з виразною спектральною потужністю збігаються за 
частотою. Перша ділянка в межах частот 650–800 Гц, а друга – 1100–1300 Гц. 
Це дає підстави вважати ці смуги загальним, типовим елементом звука [а].
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Спектральний аналіз

Рис. 10 а. Спектральна характеристика виділеного голосного звука [а]

Рис. 10 б. Спектральна характеристика виділеної ОФ із голосного звука [а]

Виділення інваріанта з ОФ голосного 

Рис. 11 а. Інваріант голосного [а]
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Рис. 11 б. Інтенсивність інваріанта голосного [а]

Рис. 11 в. Частотна характеристика інваріанта голосного [а]

The foundation reasonability of the Acoustic Atlas of the Modern Ukrainian 
Literary Language Sounds is given. The method of acoustic invariant separation 
of vowels is proposed. The starting point for recognition and identifi cation of 
vowels and consonants are primarily the spectrum structure analysis.
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ФЕНОМЕН ОРФОГРАФІЧНОЇ 
ВИМОВИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 
ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
Дослідження присвячено з’ясуванню соціолінгвістичних законо мірно-

стей змін орфоепічних норм, взаємозв’язкові й взаємовпливу письма і ви мо-
ви. Спостережено, що одним із джерел «орфографічної вимови» в су часній 
українській літературній мові є правописні норми, базовані на морфологіч-
ному принципі.

Ушановуючи світлу пам’ять Алли Йосипівни, спогадами лину в далекі 
шістдесяті роки, коли почалася наша співпраця у відділі експерименталь-
ної фонетики Інституту мовознавства імені О.О. Потебні – це обговорення 
наукових задумів, написання колективних монографій, опрацювання й по-
шук нових методик експериментально-фонетичного дослідження усного 
мовлення, складання перспективних наукових планів тощо. Можна продов-
жувати ці спогади довго. А головне те, що відтоді й до сьогодні не перери-
вається перегук наших думок, ідей, пошуків…

Наукові зацікавлення Алли Йосипівни останніх років її життя лежали 
в ділянці української орфоепії, як про це свідчить вона сама у статті «Су-
часна мовленнєва дійсність: орфоепічні норми і мовленнєва діяльність», 
опублікованій у збірнику наукових праць КНУ імені Тараса Шевченка «За-
гальна та експериментальна фонетика» [1]. У цій статті Алла Йосипівна 
висловила низку цікавих думок, спостережень, зокрема визначила два на-
прями у підході до аналізу мовної практики: статистичний та кваліфіка-
тивний, з яких другий має виразні переваги, але, на думку Алли Йосипівни, 
«не можна забувати й того, що статистичні факти нерідко впливають на 
становлення норм більше, ніж кваліфікативний аналіз», який, слід визнати, 
не позбавлений деякого відтінку особистих уподобань дослідника.

Підбиваючи перші підсумки широкого дослідження функціонування 
сучасної української літературної мови з погляду її вимовних норм, що 
здійснюється в Інституті української мови НАН України (а саме: наявність 
сталих територіальних відмінностей, зумовлених мовною традицією конк-
ретного регіону; певних якісних змін у системно важливих ознаках звуків; 
варіативність звукової реалізації у мовленні одного й того самого мовця 
тощо), Алла Йосипівна бачила перспективу цього дослідження в тому, що 
воно «дозволить скласти об’єктивну картину сучасного функціонування 
української літературної мови на терені України.

Процес становлення й поширення норм літературної мови у мовній 
спільноті, з’ясування соціолінгвістичних закономірностей змін норм, у 
тому числі й під впливом писемності, у наш час є однією з важливих лінг-
вістичних проблем.

Спробу пошуку відповіді на одне з означених щойно питань і робимо 
в цій розвідці.
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У ранній історії мовознавства питання про співвідношення письма (на-
писання) і звучання (вимови) не дискутувалося. Майже до кінця ХІХ ст. 
у мовознавстві вся увага була зосереджена на письмі. Так, в античних 
граматиках, зокрема в Аристотеля, буква ототожнювалася зі звуком. Таке 
саме ототожнення маємо в «Грамматике малороссійскаго нарѣчия» (1818) 
О. Павловського (глава 1 так і названа – «О буквах»), у відомій «Німецькій 
граматиці» (1819) Якоба Гріма.

Тривалий час і в практичному викладанні мов спостерігалося змішу-
вання звуків і букв.

Питання про те, що усне мовлення і письмо є двома окремими формами 
мовної екзистенції, вперше порушив І.О. Бодуен де Куртене, якого справед-
ливо вважають основоположником теорії письма. Він, як відомо, розгля-
дав два види мовленнєвої діяльності: вимовно-слухову й  писано-зорову. Це 
ціка ва ділянка наукового знання про мову, але ми тут її не торкатимемося 
ґрунтовно. Нагадаємо лише, що алфавіт, графіка й орфографія – це понят-
тя, пов’язані з фонетичним типом письма: алфавіт – це сукупність букв 
(графем), яка об’єднує основні знаки письма; графіка – це правила відпо-
відності букв фонемам. Ідеальний тип такого співвідношення – коли одна 
буква передає одну фонему. Що ж до орфографії, то це правила правопису 
слів і морфем.

Найважливішими принципами українського правопису, як відомо, є 
фонетичний і морфологічний.

За фонетичним принципом слова та частини слів (морфеми) пишуться 
відповідно до їхньої вимови. Наприклад, префікс з   пишеться в двох варі-
антах: сказати і здати і под.

А згідно з морфологічним принципом зберігається однакове написання 
однієї й тієї самої морфеми. Так, у морфемі борот [боротис′а] і [бород′ба] на 
письмі не відбито чергування приголосних [т] : [д]. Отже, з кількох можли-
вих варіантів вибирається один, який відповідає фонемі в сильній позиції.

В орфографії однієї й тієї самої мови можуть поєднуватися різні типи 
написання, хоча панівним виявляється, як правило, один з них. Наприклад, 
для білоруської мови провідним є фонетичний принцип, для російської 
мови – морфологічний, для англійської – традиційний.

А як співвіднесені фонетичний і морфологічний принципи в україн-
ській мові? Навіть із наведених вище прикладів написання префіксальної й 
кореневої морфем видно, що ці два основні принципи в українській орфо-
графії «працюють» не послідовно: зокрема не послідовно передаються 
зміни фонем, які відбуваються під упливом позиції. Це саме стосується й 
написання прикметників  лейпцизький, петербурзький, балхаський, кара-
баський, в основу якого (порівняно недавно) покладено фонетичний прин-
цип. Проте написання прикметників казахський, цюрихський тощо зорієн-
товано на морфологічний принцип правопису.

Що ж до написання дієслів, то ті самі фонетичні явища, що й у наведе-
них вище прикметниках, зовсім не відбиті на письмі: смієшся [см′іjес′:а], 
робиться [робиц′:а], сміється [с′м′іjец′:а] тощо.

Чи правомірно розглядати орфографічну вимову як відхилення від нор-
ми? Чи не дивно сприймається це словосполучення, в якому одне зі слів 
має словотвірний елемент орфо- (правильний).
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Спробуємо розглянути це явище (феномен орфографічної вимови) з 
позиції розуміння мовної (в т. ч. й вимовної) норми як явища динамічного.

Як свідчать вагомі теоретичні праці, починаючи з другої половини ХІХ ст. 
(П. Лавровського, О. Потебні, П. Житецького, В. Науменка, А. Кримського, 
І. Огієнка, О. Синявського, В. Сімовича, М. Жовтобрюха, П. Ти мо шенка та 
ін.), найістотніші вимовні риси української літературної мови сформувалися 
під впливом народного мовлення більшості говорів України, з переважанням 
середньонаддніпрянського діалекту. Таких самих висновків дійшли й дослід-
ники, які вивчали процес формування орфоепічних норм за пам’ятками (руко-
писами й стародруками) нової української мови, правопис яких  був побудова-
ний на фонетичних принципах, тобто був зорієнтований на фіксацію рис живої 
вимови. Це, зокрема, такі праці, як «Фонетико-орфоепічні норми української 
орфоепії» (Б.В. Кобилянський, 1971); «Т.Г. Шевченко і становлення норм ук-
раїнської орфоепії» (М.М. Фащенко, 1989); «Становлення орфоепічних норм 
української літературної мови кінця ХVІІ – 60 рр. ХІХ ст.» (М.Л. Микитин, 
1996) та «Становлення норм вимови приголосних української літературної 
мови у другій пол. ХІХ ст. – на поч. ХХ ст. (О.П. Шонц, 2000).

Пам’ятки зокрема засвідчили щодо приголосних: 1) послідовне збере-
ження дзвінкості приголосних звуків у кінці слова і в середині перед на-
ступним глухим; 2) асимілятивні зміни шиплячих звуків перед свистячими, 
свистячих перед шиплячими; 3) асимілятивні зміни зімкнених [д] і [т] пе-
ред щілинними «свистячими» і «шиплячими» та ін.

Названі вимовні риси відбиті в рукописах Тараса Шевченка «Мала 
книжка». Автографи поезій 1847–1850 рр. та «Більша книжка». Автографи 
поезій 1847–1860 рр., у першодруках лексикографічних праць «Малоруско-
німецький словар» Є. Желехівського і С. Недільського (1886), «Словарь 
української мови» Б. Грінченка (1907–1909).

Оглушення [з] у префіксі з  перед глухими приголосними кореня за-
фіксовані у «Малій книжці», «Більшій книжці» Т. Шевченка, у П. Куліша 
(в його «Основі»).

Префікс без- передавався без змін і в Т. Шевченка, і в П. Куліша, у лек-
сикографічних працях Є. Желехівського, Б. Грінченка.

Послідовно зафіксована в рукописах Т. Шевченка, П. Куліша вимова 
свистячого перед шиплячим як шиплячого і навпаки – вимова шиплячо-
го перед свистячим як свистячого. За браком місця не перелічуємо цих 
прикладів. Ці асимілятивні зміни науково обґрунтовували як нормативні 
С. Смаль-Стоцький, Є. Тимченко, В. Сімович.

Асиміляція [д], [д′], [т], [т′] перед свистячими виразно представлена 
в «Хутірній поезії» П. Куліша. Асиміляція [т′с′а] / [ц′:] в кінці дієслівних 
форм послідовно простежується в усіх досліджуваних рукописах і першо-
друках творів. Наслідки асимілятивних змін найвиразніше фіксує «кулішів-
ка» останнього періоду.

П. Куліш із 80-х років намагався змінити правопис у бік його більшої 
фонетизаціїї, запровадивши кулішівку: беж жалю – без жалю; оцця – отця.

У правописі приголосних П. Куліш намагався послідовно дотримува-
тися фонетичного принципу, наслідуючи в цьому частково О. Павловсько-
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го, П. Гулака-Артемовського. До речі, вибуховий [ґ] він передавав лат. g 
(дзиgа, gуля). Орфографічне сполучення -ться в дієсловах передавав через 
-тьця і через -тця (вертаютьця, всміхнетця), а -шся через -шся і через 
-сся (одібьешся, вітаєcся). Кулішівка вживалася до заборони українського 
друку Емським актом (1876 р.) і після зняття цієї заборони 1904–1914, зо-
крема в «Словарі української мови» Б. Грінченка.

Ці асимілятивні зміни науково обґрунтовані у працях В. Науменка («Об-
зор фонетических особенностей малорусской речи», 1889 р.), А. Кримського 
(«Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семина-
рий Придніпров’я»,1907–1908) і Є. Тимченка («Украінська граматика», 1917).

У «Малій книжці» і «Більшій книжці» Т. Шевченка засвідчено уподіб-
нення [т] до [ч] (в основі квітч- / квічч-).

Спрощення в групах приголосних передано непослідовно і в Т. Шев-
ченка, і в П. Куліша, і в Б. Грінченка.

Як бачимо, пам’ятки нової української літературної мови другої пол. 
ХІХ ст. фіксують вимовні особливості української мови, що стали орфое-
пічними. Більшість із них уже на той час усталилася.

Отже, тісний зв’язок української орфоепії й орфографії, базованої на 
фонетичних засадах, у процесі їхнього становлення є очевидним, як оче-
видна й роль Тараса Шевченка у нормалізації української  літературної ви-
мови. У творчості Тараса Шевченка завершився пошук шляхів розвитку 
нової української літературної мови. Щодо вимовних норм цей шлях – орі-
єнтація на живе народне мовлення.

На початку ХХ ст. орфоепічні норми були вже окреслені й відокремле-
ні від орфографічних, які сформувалися дещо раніше, але водночас спира-
лися на живу вимову. Їх кодифікація відбулася в граматиках 1917–1918 рр. 
(Є. Тимченко «Українська граматика», 1917; О. Синявський «Короткий 
курс української мови. З лекцій, читаних на учительських курсах у Харкові 
1917 р.», 1918; В. Сімович «Практична граматика української мови», 1918).

У різні періоди історії літературної мови існують різні види зв’язку 
між писемною та усною формами мови.

З розвитком писемності й правописних норм української літературної 
мови фонетичний принцип значною мірою витісняється морфологічним 
(або фонематичним – за МФШ), який вимагає єдиного написання морфем 
за наявності в них позиційних (живих – за ЛФШ) чергувань фонем: пише-
мо просьба, хоча маємо вимовляти [проз′ба]. У студентів уже чуємо під 
впливом письма переважання вимови [прос′ба] замість [проз′ба], [зжувати] 
замість [ж:увати].

У тому, як ігнорують асимілятивні явища в системі приголосних (і за 
участю голосу, і за місцем і способом творення, і за палатальністю) диктори 
й ведучі усних засобів масової комунікації – радіо і телебачення, переко-
нуємося, на жаль, щодня. Тим часом дієслівні форми ІІ ос. однини з орфо-
графічною сполукою шс′, жс′ (смієшся, зважся) є доволі частотними, як 
частотні й іменникові форми (давальний відмінок однини і називний мно-
жини): чц, жц, шц книжці, ручці, чашці, отже є всі підстави при їх орфо-
графічній вимові виплекати в усній формі мові шипіння і завдати шкоди 
милозвучності.
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Орфографічну (буквену) вимову спостерігаємо й через відсутність 
окремих літер – графем для позначення африкат [дз] і [дж] (ніщо не заважає 
сьогодні введенню в алфавіт спеціальних літер [ҳ] і [Ҳ]). 

Не усталеною є  вимова (та й написання) зімкненого [ґ] – через тривалу 
відсутність цієї літери в українському алфавіті.

Отже, джерелом появи орфографічної вимови стали правописні норми, 
базовані на морфологічному принципі, саме вони значною мірою зумовлю-
ють сьогодні орфографічну вимову.

Поширення феномену орфографічної вимови зумовлено не тільки цим 
власне мовним явищем. Не менше впливає на орфографічну вимову й со-
ціолінгвістичний чинник: що грамотніший орфографічно мовець, то біль-
ше тяжіє над ним буквений образ слова (писано-зоровий тип мовлення, за 
Бодуеном де Куртене).

У функціональному просторі української літературної мови писаний 
тип мовленнєвої діяльності переважає над розмовним. Під його впливом 
перебувають і диктори радіо й телебачення, які покликані бути еталоном, 
гарантом дотримання вимовних норм. Орфографічну вимову культивують  
і зірки (без лапок) української естради (Руслана Лижичко: [не сховаjешс′а], 
[закохаjешс′а]) та ін.

Висновки.
1. Зв’язок письма й вимови – органічний. Їхній взаємовплив був за-

кономірним у процесі становлення правописних вимовних норм україн-
ської літературної вимови. Процес зближення написання й вимови під дією 
мовних і позамовних чинників може посилюватися або сповільнюватися. 
З розвитком писемності й орфографії (а в українській мові й через обме-
ження функціонального простору) вплив письма на вимову посилився, що 
можна потрактувати як другий вплив письма на вимову. 

2. Щоб обмежити (саме обмежити, бо не може бути буква звуком, а 
правопис фонетичною транскрипцією) орфографічну вимову, яка стала на-
слідком впливу письма на вимову, слід:

– розширити дію фонетичного принципу правопису (уні фі кувати напи-
сання прикметників, написання апострофа після всіх губних приголосних 
перед голосними заднього ряду); 

– ввести літери на позначення африкат;
– посилювати орфоепічну грамотність (у школі, ЗМІ й театрі).

Література
1. Загальна та експериментальна фонетика. – К., 2001.

Changes of orthoepic standards, interrelation and interplay of writing and 
pronunciation are studied as sociolinguistic regular occurrence. One of the 
sources of «spelling pronunciation» in the Ukrainian language is the ortho-
graphic standards based on morphological principle.
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SANDHI W JĘZYKU MACEDOŃSKIM – 
REALIZACJE OBSTRUENTÓW RÓŻNYCH OD /v/
Йдеться про результати експериментально-фонетичного досліджен-

ня явища сандгі в македонській мові. Показано особливості функціону-
вання македонських глухих та дзвінких приголосних порівняно з іншими 
слов’янськими мовами.

Język macedoński, obok języka ukraińskiego, zajmuje szczególną pozycję 
na tle słowiańszczyzny, jeśli chodzi o reguły realizacji sandhi międzywyrazowe-
go pod względem dźwięczności/bezdźwięczności (por. tab. 1). Jest to pozycja 
przejściowa między językami o pełnym zakresie sandhi (polski, rosyjski, buł-
garski) a językami, w których sandhi nie występuje (język serbski, w mniejszym 
zakresie język chorwacki) [1].

Tabela 1.
Reguły sandhi w językach słowiańskich

Język T#D D#D D#T T#T D#R T#R T# D#
serbski
chorwacki [TD] [DD] [DT] [TT] [DR] [TR] [T] [D]

macedoński [DD] [DD] [TT] [TT] [DR] [TR] [T] [T] 
bułgarski 
rosyjski
białoruski 
polski (cz. pn.-wsch.)
czeski
górnołużycki 

[DD] DD] TT] [TT] [TR] TR] [T] [T] 

dolnołużycki
polski (cz. pd.-zach.) 
słowacki 

[DD] [DD] [TT] [TT] [DR] [DR] [T] [T] 

ukraiński [DD] [DD] [DT] [TT] [DR] [TR] [T] [D]

T – obstruent bezdźwięczny
D – obstruent dźwięczny
R – rezonant (samogłoska V lub sonant S).

Zgodnie z normą literacką języka macedońskiego na granicach międzywy-
razowych dochodzi do pełnej asymilacji dźwięczności w grupach obstruentów. 
Do upodobnień nie dochodzi natomiast w pozycji przed nagłosową samogłoską 
lub sonantem. Oznacza to, że na granicy międzywyrazowej spółgłoski właściwe 
przed rezonantami mają taką samą realizację jak wewnątrz wyrazu. Dotyczy to 
również szwów morfologicznych z enklitykami oraz granic w złożeniach. Wy-
głosowe obstruenty dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu w wygłosie absolut-
nym [2]. W większości literackich języków słowiańskich obstruenty zachowują 
się tak samo jak wewnątrz wyrazu wyłącznie na granicy z proklityką, czyli po 
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przyimku lub przedrostku. Realizacja obstruentów na granicy z enklityką czy 
na szwie między członami wyrazów złożonych podporządkowana jest regułom 
sandhi międzywyrazowego.

W literaturze przedmiotu brak szczegółowych opisów dotyczących reguł 
sandhi we współczesnym literackim języku macedońskim. Jedyny znany mi ar-
tykuł, który dotyczył tego zagadnienia i ukazał się przed przystąpieniem przeze 
mnie do badań nad macedońskim sandhi, autorstwa I. Sawickiej, miał charakter 
sondażowy i dotyczył przede wszystkim realizacji в w różnych kontekstach. Już 
wstępne obserwacje autorki wykazały, że obok normatywnych realizacji mogą 
wystąpić również inne, opcjonalne (por. tab. 2).

Tabela 2.
Wyniki badań sondażowych sandhi macedońskiego (wg I. Sawickiej)

Kontekst Typ realizacji 
Wygłosowe -в przed nagłosowym 
obstruentem dźwięcznym Realizacja dźwięczna

Wygłosowe -в przed nagłosowym 
obstruentem bezdźwięcznym Realizacja bezdźwięczna 

Dźwięczny obstruent przed nagłosowym в- Przewaga realizacji 
dźwięcznych (65%) 

Bezdźwięczny obstruent przed nagłosowym в- Udźwięcznienie (48%) 
-в w wygłosie wyrazu Realizacja bezdźwięczna 
Wygłosowe -в przed sonantem (м, н, л) Ubezdźwięcznienie (ok. 60%) 

Zasygnalizowany problem został sprawdzony na bogatym materiale, z 
uwzględnieniem wszystkich możliwych kontekstów fonetycznych. W tym celu 
zgromadziłam 40 godzin nagrań radiowych, na ogół bardzo dobrej jakości, różno-
rodnych pod względem tematycznym. Są to fragmenty prozy, programy edukacyj-
ne i dokumentalne, reportaże, codzienne wiadomości, czytane na antenie radiowej 
przez profesjonalnych lektorów, emisje dla dzieci, a także rozmowy z zaproszony-
mi do studia gośćmi. Tempo wypowiedzi jest również bardzo zróżnicowane – od 
wolnego, z licznymi pauzami, które występują nawet między przyimkiem a wyra-
zem akcentogennym, przez umiarkowane, do tempa szybkiego, zwłaszcza w nie-
których wypowiedziach spontanicznych, charakteryzujących się przez to mniejszą 
precyzją realizacji. Większość informatorów, poza lektorami radiowymi, którzy 
są doskonale przygotowani do pracy na antenie, to osoby związane zawodowo z 
życiem artystycznym lub naukowym – aktorzy teatralni i filmowi, profesorowie 
uniwersyteccy, archeolodzy, etnolodzy, artyści plastycy, muzycy, lekarze. Założy-
łam, że posługują się oni literackim językiem macedońskim.

Całość materiału przesłuchałam 4-krotnie, a wybrane konteksty, które budziły 
wątpliwości przy klasyfikacji, mogłam odsłuchiwać wielokrotnie dzięki zapisowi 
na nośnikach CD. Korzystałam również z programu fonetycznego Praat i Wasp.

Z nagrań wyodrębniłam ponad 20 tys. kontekstów, nie tylko na granicach 
międzywyrazowych, ale także wewnątrz wyrazu fonetycznego, a nawet we-
wnątrz morfemu. W trakcie przesłuchiwania materiału zauważyłam, że również 
w tych pozycjach mają miejsce pewne odstępstwa od normy literackiej.
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W artykule zostaną opisane realizacje grup obstruentalnych zbudowanych 
z segmentów różnych od в oraz połączeń obstruentu dźwięcznego z rezonantem 
na granicy międzywyrazowej, proklitycznej (po przyimku/prefiksie) i w złoże-
niach, a także obstruentów dźwięcznych w absolutnym wygłosie wyrazu1. 

Absolutny wygłos wyrazu (D#). W tej pozycji, zgodnie z normą litera-
cką, obstruenty dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu, np. штаб [ʃtap], народ 
[narot]. Jest to przeważający typ realizacji, jednak zdarzają się wymówienia, 
w których dźwięczność wygłosowej spółgłoski właściwej zostaje zachowana. 
Dotyczy to na ogół wyrazów zapożyczonych lub rzadko używanych terminów 
specjalistycznych, również nazw obcych lub nazwisk. Można przypuścić, że za-
chowana dźwięczna realizacja jest wynikiem nadmiernej staranności wymowy. 
Artykulacji wygłosowej spółgłoski może też towarzyszyć podpórka wokalicz-
na, barwą zbliżona do [ə]. Taki element samogłoskowy może wystąpić po ubez-
dźwięcznionej spółgłosce właściwej lub po spółgłosce dźwięcznej, utrzymując 
przez to jej pierwotną jakość. Wygłosowe spółgłoski szczelinowe, w zależności 
od tempa wymowy, mogą mieć krótszą lub dłuższą realizację. Przy wymowie 
spółgłosek wybuchowych u jednego z lektorów często obserwowałam afrykcję, 
np. град [gratt͡s], по ред [porett͡s] (tab. 3).

Tabela 3.
Realizacja wygłosowych spółgłosek dźwięcznych (D#)

Realizacje bezdźwięczne 
1163 (94,09%)

Realizacje z zachowaną 
dźwięcznością 73 (5,91%)

– zwykłe ubezdźwięcznienie: 
971 (83,49%)

– ubezdźwięcznienie z podpórką wokaliczną: 
27 (2,32%)

– ubezdźwięcznienie z afrykacją: 
165 (14,19%)

– zachowanie dźwięczności: 
7 (9,59%)

– zachowanie dźwięczności z 
podpórką wokaliczną: 

66 (90,41%)

Liczba kontekstów ogółem: 1236

Połączenia typu T##D i D##T na granicy międzywyrazowej. Grupy zło-
żone z dwóch obstruentów na granicy międzywyrazowej to w wymowie na ogół 
grupy homogeniczne pod względem dźwięczności. W tej pozycji dochodzi do 
regresywnych upodobnień – wygłosowe spółgłoski dźwięczne ulegają ubez-
dźwięcznieniu przed nagłosową spółgłoską bezdźwięczną, np. фонд прерасна 
[font prerasna], друг таков [druk takof], долг период водеше [dołk perijot 
vodeʃe], прилог почитувани [priłok pot͡ʃituvani], natomiast spółgłoski bez-
dźwięczne ulegają udźwięcznieniu przed sąsiednią spółgłoską dźwięczną, np. 
во практичниот живот [vopraktit͡ʃnijod ʒivot], не можат да извршуваат 
[nemoʒad·a izvrʃuva:t], фондот за развој [fondod zarazvoj], баш за тоа [baʒ 
zatoa]. Jest to zdecydowanie dominujący typ realizacji, charakterystyczny dla 
tempa szybkiego i umiarkowanego.
1  W języku macedońskim realizacja /v/ wymaga odrębnego opisu. Jest to obstruent, który najczęś-
ciej ulega ubezdźwięcznieniu w pozycji przed rezonantem, zwłaszcza w formach czasu przeszłe-
go, gdzie występuje na miejscu starego /x/, np. бевме [befme], дојдовме [dojdofme].
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Przy wolniejszym tempie wymowy w omawianej pozycji odnotowałam sze-
reg grup spółgłoskowych, w których nie dochodzi do upodobnień. Brak procesu 
asymilacyjnego jest zwykle związany z wystąpieniem podpórki wokalicznej. 
Wygłosowy obstruent dźwięczny przed podpórką może zachować swoją jakość 
lub ulec ubezdźwięcznieniu, bez względu na jakość nagłosowej spółgłoski wyra-
zu następnego, natomiast wygłosowy obstruent bezdźwięczny, po którym pojawi 
się wstawny segment wokaliczny, nie upodobni się do nagłosowego obstruentu 
dźwięcznego sąsiedniej jednostki akcentowej. Przy realizacji nie odnotowuje się 
wyraźnej pauzy, choć wymowę można określić jako mniej płynną (por. il. 1, 
realizacja z podpórką międzywyrazowego kontekstu T##D).

Ilustracja 1. Granica wyrazowa z frazy концепт за својствата – spek-
trogram (dolna część) i oscylogram (górna część); markerem zaznaczono plozję 
bezdźwięcznego т, po którym występuje segment wokaliczny (szwa) poprze-
dzający dźwięczne з

Rzadziej brak upodobnienia wiąże się z wybrzmieniem pierwszego seg-
mentu grupy spółgłoskowej. W analizowanym materiale odnotowałam 59 takich 
połączeń, np. на вредност затоа [navrednos zatoa] (z uproszczeniem wygłoso-
wej grupy obstruentalnej -ст > [s]), Кокс додаде [koks dodade] (il. 2). 

Ilustracja 2. Granica wyrazowa z frazy Кокс додаде – spektrogram (dolna 
część) i oscylogram (górna część); markerami zaznaczono granicę między bez-
dźwięcznym wygłosowym с a nagłosowym dźwięcznym д
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Dane liczbowe:
Na granicy międzywyrazowej wystąpiły 3453 połączenia złożone z obstru-

entów różnych od /v/: 3122 grupy z pierwszym segmentem bezdźwięcznym 
oraz 331 grup z pierwszym segmentem bezdźwięcznym. Dla obu badanych kon-
tekstów wyraźnie dominowały wymówienia normatywne. Asymilację wygło-
sowego obstruentu dźwięcznego przed nagłosowym obstruentem bezdźwięcz-
nym odnotowałam w 99% analizowanych przykładów. W międzywyrazowych 
połączeniach obstruentu bezdźwięcznego z obstruentem dźwięcznym odsetek 
wymówień z upodobnieniem pod względem dźwięczności wyniósł blisko 87%. 
Pozostałe wymówienia to realizacje bez asymilacji lub wymówienia, w których 
kontekst uległ zmianie poprzez elizję pierwszego segmentu grupy spółgłosko-
wej (tab. 4).

Tabela 4.
Realizacja grup T##D oraz D##T na granicy międzywyrazowej

Typ realizacji
upodobnienie pod względem 
dźwięczności:

brak asymilacji pod względem 
dźwięczności:

w grupach T##D: 2680 (86,73%) w grupach T##D: 410 (13,27%)
– z podpórką wokaliczną po pierwszym 
segmencie grupy – 226
– z afrykacją po pierwszym segmencie 
grupy – 85
– wybrzmienie pierwszego segmentu 
grupy i przejście do artykulacji 
sąsiedniego obstruentu – 59
– elizja wygłosowego segmentu – 32 

w grupach D##T: 328 (99,01%) w grupach D##T: 3 (0,99%)
– z podpórką wokaliczną po pierwszym 
segmencie grupy – 3

Liczba kontekstów ogółem: 3453

Połączenia typu D##R na granicy międzywyrazowej. Wyraźnie odbiega 
od normy literackiej języka macedońskiego realizacja obstruentów wygłoso-
wych przed nagłosowym sonantem lub samogłoską na granicy międzywyrazo-
wej. Według normy w tej pozycji nie powinno dochodzić do procesów neutra-
lizacji. Analiza nagrań radiowych wykazała jednak, że obstruenty dźwięczne 
mogą ulegać ubezdźwięcznieniu przed nagłosowym sonantem, czy samogłoską, 
np. Париз на дваесет [paris nadvaeset], на друг начин [nadruk nat͡ʃin], млад 
и помладо [młat i pomłado] (por. tab. 5). Nie jest to obligatoryjny typ wymo-
wy. Co ciekawe, częstotliwość procesów asymilacyjnych uwarunkowana jest nie 
tyle tempem wymowy, co jakością samej spółgłoski – poszczególne dźwięki są 
mniej lub bardziej podatne na upodobnienia. Z całą pewnością można stwier-
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dzić, że dźwięczne spółgłoski właściwe częściej ulegają ubezdźwięcznieniu 
przed samogłoskami niż przed sonantami. W pozycji przed samogłoską mamy 
ok. 60% wymówień z ubezdźwięcznionym obstruentem, przed sonantem ok. 
29%. Różnica jest więc bardzo wyraźna. Mniej podatne na procesy asymilacyj-
ne przed nagłosowymi sonantami są wygłosowe spółgłoski zwarto-wybuchowe, 
zwłaszcza д, np. во поглед на тоа [vopogled natoa], од Белград ми се јавува 
[odbełgrad misejavuva] (por. tab. 6 oraz il. 3 i 4).

Tabela 5.
Realizacja wygłosowych obstruentów dźwięcznych 

przed nagłosowymi rezonantami

przed sonantem (395)
realizacje dźwięczne: 280 (70,89%) 
realizacje bezdźwięczne: 115 (29,11%) 

przed samogłoską (256)
realizacje dźwięczne: 104 (40,625%) 
realizacje bezdźwięczne: 152 (59,375%)

Tabela 6.
Podatność obstruentów dźwięcznych na procesy asymilacyjnie 

w międzywyrazowych połączeniach D##S oraz D##V
Wygłosowy obstruent 

dźwięczny
Realizacja dźwięczna Realizacja bezdźwięczna
przed S przed V przed S przed V

б 4 3 3 8
д 224 84 51 92
з 10 5 22 17
ж 2 0 3 5
џ - 0 - 1
г 40 12 36 29

Ilustracja 3. Granica wyrazowa z frazy друг начин – spektrogram (dolna 
część) i oscylogram w obrębie ubezdźwięcznionego г (górna część); markerem 
zaznaczono początek plozji г 
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Ilustracja 4. Granica wyrazowa z frazy друг облик – spektrogram (dolna 
część) i oscylogram (górna część); markerem zaznaczono plozję ubezdźwięcz-
nionego г

Obok płynnego przejścia od artykulacji wygłosowego obstruentu do artyku-
lacji nagłosowej samogłoski lub sonantu na granicy międzywyrazowej rejestro-
wałam również wymówienia z podpórką wokaliczną między segmentami grupy. 
Takie realizacje stanowiły 31% badanych kontekstów z ubezdźwięcznionym 
obstruentem przed samogłoską i 22% kontekstów z dźwięczną wymową obstru-
entu w omawianej pozycji oraz 40% kontekstów z ubezdźwięcznionym obstru-
entem przed sonantem i 28% kontekstów z dźwięczną wymową wygłosowego 
obstruentu w omawianej pozycji. 

Obstruenty na granicy po przedrostku. Realizacja spółgłosek właści-
wych na granicy po przedrostku w języku macedońskim w zasadzie nie wyma-
ga szczegółowych badań. W tej pozycji zawsze dochodzi do pełnej asymilacji 
pod względem dźwięczności, co oddaje zapis ortograficzny, np. отфрли [otfr-
li], претпоставка [pretpostafka]. Jedynym wyjątkiem jest przedrostek в-, np. 
впише [fpiʃe], всели [fseli], втиснува [ftisnuva].

Obstruenty na granicy po przyimku. Na szwie proklitycznym z przy-
imkiem również regularnie dochodzi do ujednolicenia grup obstruentalnych 
pod względem dźwięczności. Mamy więc realizacje typu: [vr̩skoji], [pretse], 
[ott͡sełata], [otfirmi], [potkoji], [bestoa], [vr̩spozorni]. Niewielkie odstępstwa od 
normy literackiej mogą się pojawić, jeśli tempo wypowiedzi będzie wolne. W 
takiej sytuacji odnotowuje się podpórki wokaliczne po wygłosowej spółgłosce 
przyimka, realizowanej dźwięcznie mimo sąsiedztwa bezdźwięcznego obstruen-
tu, np. од светски [odəsvet͡skji], од фестивалот [odəfestivałot] (tab. 7).

Tabela 7.
Realizacja połączeń D#T na granicy po przyimku

Typ realizacji
upodobnienie pod względem dźwięczności 2202 

(97,82%)
brak upodobnienia

49 (2,18%)

Liczba kontekstów ogółem: 2251
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Realizacja przyimków przed wyrazami akcentogennymi z nagłosowym 
sonantem lub samogłoską to kolejny problem, na który warto zwrócić uwagę. 
Najczęściej występujący typ wymowy jest zgodny z normą literacką, czyli wy-
głosowa spółgłoska dźwięczna przyimka nie ulega żadnym zmianom. Odnoto-
wałam jednak przykłady, w których na granicy proklitycznej wygłosowy obstru-
ent dźwięczny ulega ubezdźwięcznieniu przed nagłosowym rezonantem wyrazu 
akcentogennego. Takie realizacje dotyczą głównie wygłosowego з.

Dane liczbowe:
Ocenie audytywnej poddano 1901 przykładów zawierających połączenie D#R, 

w tym 744 połączenia dotyczyły kontekstu z samogłoską i 1054 – kontekstu z so-
nantem. Łącznie ubezdźwięcznienie zarejestrowałam w 146 wymówieniach (ok. 
8% analizowanych przykładów). Pozostałe realizacje były normatywne. Do utraty 
dźwięczności wygłosowego obstruentu przyimka nieznacznie częściej dochodziło 
przed nagłosową samogłoską niż przed nagłosowym sonantem wyrazu akcentogen-
nego. W połowie bezdźwięcznych wymówień wygłosowego obstruentu przed na-
głosowym rezonantem odnotowałam obecność podpórki wokalicznej (tab. 8).

Tabela 8.
Realizacja połączeń D#R na granicy po przyimku

Typ realizacji
zachowanie dźwięczności 
wygłosowego obstruentu

ubezdźwięcznienie wygłosowego 
obstruentu

przed samogłoską: 773 (91,26%)
przed sonantem: 982 (93,17%)

przed samogłoską: 74 (8,74%)
przed sonantem: 72 (6,83%)

Liczba kontekstów ogółem: 1901

Obstruenty w wyrazach złożonych. Na granicy morfologicznej w złoże-
niach w 19 przykładach, które wystąpiły w analizowanym materiale, sąsiednie 
obstruenty o odmiennym nacechowaniu pod względem dźwięczności regularnie 
ulegały w wymowie ujednoliceniu (por. tab. 9). W jednym przykładzie po pierw-
szym segmencie grupy odnotowałam podpórkę wokaliczną, która zahamowała 
procesy asymilacyjne.

Tabela 9.
Realizacja połączeń D#T oraz T#D na granicy w wyrazach złożonych

Wygłos pierwszego 
członu złożenia

Nagłos drugiego 
członu złożenia

Liczba
realizacji

Typ realizacji
upodobnienie brak 

upodobnienia
т г 17 16 1
г п 2 2 -

Z przedstawionego materiału wynika, że norma języka literackiego nie jest 
adekwatna do istniejącej sytuacji językowej. Reguły sandhi międzywyrazowe-
go sprawdzają się tylko w odniesieniu do grup obstruentów. W tej pozycji zde-
cydowanie przeważają połączenia homogeniczne pod względem dźwięczności. 
Przed nagłosowymi rezonantami wygłosowy obstruent dźwięczny może ulec 
ubezdźwięcznieniu. Jest to fakultatywny typ wymowy.



223

SANDHI W JĘZYKU MACEDOŃSKIM – REALIZACJE OBSTRUENTÓW RÓŻNYCH OD /v/

Po analizie wymówień można dojść do wniosku, że w języku macedońskim 
sandhi jest zjawiskiem żywym, uwarunkowanym fonetycznie. Na taką czy inną 
realizację wygłosowego obstruentu wpływa jakość dźwięku (najmniej podatne 
na procesy asymilacyjne jest д, najbardziej в), tempo realizacji (szybkie tempo 
wymowy sprzyja upodobnieniom, wolne powoduje osłabienie płynności wypo-
wiedzi, co może pociągać za sobą występowanie podpórek wokalicznych lub za-
hamowanie upodobnień, a także zwiększyć częstotliwość występowania pauz), 
oraz rodzaj połączenia między wyrazami. W języku polskim zasady sandhi są 
całkowicie skonwencjonalizowane. Realizacja dźwięków jest zupełnie niezależ-
na od warunków fonetycznych. Upodobnienia wewnątrz frazy zachodzą regular-
nie, bez żadnych wyjątków. Na sposób wymówień nie ma wpływu tempo.

Sytuacja, jaką obserwujemy w języku macedońskim, nie jest odosobnio-
nym przypadkiem. Podobna niestabilność w realizacji wygłosowych obstruen-
tów charakteryzuje dialekt północnoalbański (gegijski). Wstępne analizy nagrań 
radiowych z radia prisztińskiego potwierdziły, że na Kosowie, podobnie jak w 
Macedonii, reguły sandhi mają charakter powierzchniowy i są podporządkowa-
ne fonetyce [3].
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ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ 
КОМУНІКАТИВНОЇ НАСТАНОВИ 
«ПЕРЕКОНАННЯ» В УКРАЇНСЬКОМУ 
МОНОЛОГІЧНОМУ ТЕКСТІ

Описано інтонацію публічного мовлення, що має за мету переконати 
слухачів у поглядах промовця. Визначено особливості інтонаційної органі-
зації публічних виступів на підставі аналізу основних просодичних харак-
теристик – часової та частотної організації усного тексту. 

У сучасному мовознавстві простежуємо тенденцію до вивчення харак-
теру просодичного оформлення мовлення залежно від комунікативної на-
станови оратора. Увага лінгвістів до монологічного публічного мовлення 
пояснюється тим значенням, якого воно набуває насамперед завдяки своїй 
багатофункціональності та поширенню актуальної інформації.

Найменше досліджені питання реалізації усного тексту. Характер пуб-
лічного виступу залежить не лише від дібраних і відповідним чином ви-
тлумачених фактів, але й від самої мовленнєвої форми викладу. Провідна 
роль у цьому процесі належить інтонаційним засобам мовлення. Інтона-
ція – важливий складник усного тексту, його структурний компонент, но-
сій семантичних значень, засіб вияву і передання емоційно-експресивного 
характеру фрази, виразник функціонального навантаження тексту [1: 35; 
2: 121; 3: 9; 4: 3; 5: 15]. Виокремлення прагмалінгвістичної функції засвід-
чує існування просодичної одиниці, яка бере участь у реалізації інтонацій-
ного оформлення та прагматики тексту.

В інтонаційній структурі усного публічного монологу функцію пере-
конування виражає просодична одиниця, яка є семіологічно релевантною 
комунікативному намірові мовця та для якої характерні частотні, динамічні 
й темпоральні модифікації. Інтонаційна одиниця, співвідносна з функцією 
переконування, локалізується на ядерному мовленнєвому сегменті, який у 
процесі мовлення набуває прагматичного спрямування і який за допомогою 
відповідного просодичного оформлення відповідає намірам промовця.

Публічний виступ – це монолог, що має безпосередньо-контактну 
або опосередковано-контактну форму реалізації, функціональний харак-
тер якого полягає в тому, щоб в умовах спілкування з аудиторією, разом із 
передаванням необхідної інформації, переконати слухачів у правильності 
оцінки фактів дійсності, висунутих положень або ж змінити переконання 
аудиторії, закликати до дії.

Фонетичний бік реалізації усного мовлення відіграє здебільшого провід-
ну роль в оптимізації мовленнєвого впливу. Останнім часом активізувалися 
експериментально-фонетичні дослідження, де схарактеризовано прагма-
тичний і текстотвірний аспекти функціонування інтонації. Висновки, отри-
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мані на матеріалі англійської, німецької, французької мов, засвідчують, що 
навіть під час читання інтонація, за умови активної комунікативної наста-
нови мовця, актуалізує такі категорії, як підтекст, суб’єктивна модальність, 
образність тощо. Показовим є те, що інтонація, перебираючи на себе роль 
прагматичного актуалізатора, членує та організовує вихідну вербальну по-
слідовність не так, як при нейтральному її озвучуванні: різко зростає кіль-
кість пауз, збільшується контрастність темпу, гучності, помітна значна ва-
ріативність тонального малюнка [6: 8–10; 7: 12; 8: 22–37; 9; 10].

Категорія інтонаційного виділення виявляється в контрастному, порів-
няно з фоном, інтонаційному маркуванні ядерних сегментів, в актуалізації 
таких компонентів та встановленні взаємозв’язків між ними. Існує набір 
фонетичних засобів, які допомагають адекватній передачі змісту усного 
тексту та сприяють реалізації прагматичних завдань мовця. До таких про-
содичних засобів відносимо: частотний діапазон, інтервали початку та ін-
тервал кінця фрази, частотний рівень, темп, паузацію, локалізацію елемен-
тів виділення. Поєднання або контрастне співвідношення максимальних і 
мінімальних значень окремих просодичних одиниць на певних сегментах 
усного тексту сприяє оптимізації мовленнєвого впливу.

Слуховий аналіз інтонаційних характеристик є важливим елементом 
у визначенні характеру взаємодії просодики фрази з іншими мовними рів-
нями, що беруть участь у структуруванні тексту. Важливий він насамперед 
тому, що публічні тексти розраховані саме на слухове сприйняття. Розгляд 
акустичних ознак фрази виходить із перцептивних характеристик, що є 
першоджерелом відомостей про те, які акустичні характеристики є суттє-
вими для реалізації фонологічного протиставлення.

Сегментація переконувальних виступів має свої особливості.  Аудито-
ри відзначали в таких текстах збільшення кількості простих речень  і змен-
шення кількості складних синтаксичних конструкцій. Особливістю текстів 
є змінність середніх і коротких фраз із незначною кількістю довгих у межах 
фоноабзацу, що, очевидно, зумовлено основними ознаками переконуваль-
ного мовлення: чіткою логічною послідовністю і взаємозалежністю при-
чинно-наслідкового типу в системі висловлювання в поєднанні з емоційно-
аксіологічними компонентами.

Кількість елементів у синтагмах, виділених аудиторами, становить від 
1 до 9 фонетичних слів. Відповідно для опису результатів аналізу було при-
йнято такі визначення: коротка синтагма – 1–2 слова (або 1–6 складів), се-
редня – 3–5 слів (або 7–15 складів) і довга – від 6 слів (або від 13 складів). 
Середня довжина синтагми в інформувальному тексті становить 3 слова. У 
фразах, що мають виразне переконувальне спрямування, середня довжина 
синтагми зменшується до 2,2 слова.

Одним із важливих елементів, що утворюють ритм промови, є динаміка 
складів, чергування акцентно-ритмічних фігур (АРФ). Для ритмічних малюн-
ків переконувальних фраз характерна змінність правильних АРФ різних типів 
у межах фрази. Ядерний компонент здебільшого оформлений спадною АРФ. 
Ритмічність переконувальних текстів посилюється не лише через збільшення 
однослівних і правильних фігур, а й через контрастне протиставлення з рит-
мічною організацією сусідніх фраз. Установлено, що у фразах, які стоять по-
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ряд із ключовими, зменшується кількість однослівних АРФ, але збільшується 
кількість неправильних фігур (особливо тих, що мають цілком неправильний, 
ламаний характер). По-іншому, ніж загалом у тексті, виглядає співвідношення 
різних типів правильних фігур. У виступах зменшується кількість фігур ви-
східного й рівномірного типів, натомість збільшується кількість фігур спад-
ного типу. На тлі непослідовного, ламаного ритму таких фраз ритмічний ма-
люнок наступних висловлювань (тих, що реалізують функцію переконування) 
рівномірний, чіткий, послідовний. Питання про вплив мовленнєвого ритму на 
аудиторію особливо важливе з огляду на те, що ні слухачі, ні сам мовець за-
звичай не надають ритмічній структурі промови якогось значення. Це означає, 
що інформація, структурована за допомогою ритмічних засобів, потрапляє до 
підсвідомості слухачів без попереднього аналізу і свідомої її оцінки. Ритмічні 
елементи, що функціонують у переконувальному мовленні, збільшують вираз-
ність мовного матеріалу та ступінь його запам’ятовування слухачами, а отже, 
забезпечують найоптимальніший вплив на аудиторію.

Поява значної кількості логічно виділених наголошених складів у пе-
реконувальних текстах – типове явище в просодичній організації прагма-
тично орієнтованого мовлення. Призначення акцентного виділення полягає 
у виявленні інформативно важливих елементів фрази – ключових компо-
нентів, а також композиційних опор (службових слів, займенників, анафо-
ричних форм, потрібних для зв’язку між елементами фрази), які вказують 
на введення у виступ нових змістових частин. Просодична виділеність 
більшості синтагм утворює особливу ритмічну структуру тексту, орієнто-
вану на змістову та просодичну актуалізацію максимальної кількості номі-
нативних одиниць. Характерна ознака ритмічності – чергування синтагм 
із різною кількістю наголошених складів у межах фрази. Крім цього, спо-
стерігаємо наявність контрасту між синтагматичними та логічними наго-
лосами за ступенем виділення, а також регулярну появу сильних логічних 
наголосів у текстах. Порівняння даних про місце розташування слова, ви-
діленого логічним наголосом, у фразі (синтагмі) засвідчує, що у виступі 
ключове слово частіше виділено в окрему синтагму (46%). Стабільність 
розташування акцентно виділеного слова зумовлює й стабільність позиції 
наголошеного складу: найчастіше – це третій склад.

Найактивнішими ознаками виділення, на думку аудиторів, є наголос і 
посилення гучності, на другому місці – зміни темпу мовлення (його упо-
вільнення, дещо розтягнена вимова) та виділення за допомогою пауз. За-
значені компоненти діють переважно не відокремлено, а в певних комбіна-
ціях (найчастіше: наголос – гучність – темп, наголос – гучність – паузація). 
Яскраве контрастне виділення семантичного центру фрази внаслідок дії 
ряду просодичних компонентів організовує мовленнєві одиниці, сприяє 
чіткому членуванню мовленнєвого потоку та водночас привертає увагу 
слухачів до найвагоміших слів, допомагає сприйняти зміст промови, підви-
щує емоційний вплив текстів.

Завданням інструментального дослідження інтонації публічних висту-
пів, що реалізують функцію переконування, є виявлення об’єктивних акус-
тичних характеристик, які визначають сприйняття всіх якостей звукового 
тексту (докладніше див.: [11]).
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Комп’ютерний аналіз акустичних даних засвідчив, що значну роль у 
просодичному оформленні текстів, які реалізують функцію переконування, 
відіграє темпоральний компонент, бо саме темп, швидкість вимови, відносна 
часокількість звучання фрази найбільшою мірою стосуються змісту вислов-
леного. Темп багато в чому залежить від індивідуальних якостей промовця, 
змісту виступу, важливості й значущості інформації. Результати акустично-
го аналізу підтверджують спостереження аудиторів щодо вимови текстів у 
середньому та прискореному темпі. Темп переконувальних сегментів тексту 
зазвичай відрізняється від темпу сусідніх сегментів. Часокількість складів є 
релевантною характеристикою виокремлення переконувальних текстів. Се-
редньоскладова тривалість фраз відносно стабільна, сусідні фрази мають 
близькі показники середньої тривалості складу. Однак середньоскладова 
тривалість фраз значно, а іноді різко, відрізняється від таких самих показ-
ників у сусідніх фразах. Деяке пришвидшення темпу в переконувальних 
сегментах зумовило зменшення показників середньоскладової тривалості 
наголошених і, особливо, ненаголошених складів і відповідно зменшення 
їхнього протиставлення за часом звучання. Максимальні показники трива-
лості послідовно характеризують склади акцентно виділеного слова; подов-
женими є передпаузальні склади.

Кількість пауз та їхній характер у досліджуваному матеріалі зумовлені 
різною значущістю окремих синтагм у фразі. Найуживаніші в текстах пу-
блічних виступів короткі (до 300 мс) і середні (300–900 мс) паузи. Харак-
терною рисою переконувальних публічних виступів є поява значної кіль-
кості семантично зумовлених пауз. Одним із засобів виділення вагомих, з 
погляду мовця, слів є паузація, причому тривалість пауз залежить від сту-
пеня важливості зазначених слів. Найбільший відсоток пауз, викликаних 
емоційним станом, зафіксовано в текстах політичного виступу, що можна 
пояснити особливостями цього різновиду текстів (мовець може звернутися 
до слухачів, згадати про якісь не дуже суттєві деталі, подробиці, описати 
свої почуття й думки). Чергування пауз різної тривалості сприяє злиттю 
тексту в єдине ціле й водночас слугує засобом привернення й утримання 
уваги слухачів, отже, допомагає адекватно сприйняти текст.

Відмінність тонального оформлення переконувальних сегментів поля-
гає не так у кількісному представленні контурів різних типів (хоч загалом 
для переконувальних виступів характерне зменшення типів контурів у не-
кінцевих та особливо в кінцевих синтагмах), а в їхній варіативності / по-
вторюваності в сусідніх синтагмах. Переважає висхідно-спадний рух тону, 
оскільки він – універсальний засіб оформлення інформації як в українській, 
так і в багатьох інших мовах [3: 77; 12: 487]. Такий контур має специфічний 
характер змін. Зокрема, підвищення тону часто триває до ядра (головного 
наголошеного складу), спад починається на ядрі або на післянаголошеному 
складі й триває в затакті; тоді як підвищення тону зазвичай спостерігаємо 
на початку синтагми, а його спад після 1-го наголошеного складу.

У переконувальних монологічних текстах (попри обмежений набір 
контурів) не зафіксовано частого повторення однакових контурів у сусід-
ніх синтагмах; поряд можуть траплятися висхідні або спадні контури, але 
обов’язково або різних типів, або ж вимовлені в межах різних тональних 



228

Н.C. Вербич

рівнів. Отже, варіювання контурів відрізняється не лише за рухом тону, але 
й за рівнем вимови.

Специфікою переконувальних текстів на рівні частотного оформлення 
є змінність контурів у сусідніх синтагмах, підвищений тональний рівень ви-
мови, розширення діапазону фраз, схожий характер змін ЧОТ на ядрі, реалі-
зація максимального значення ЧОТ на наголошеному складі акцентно виді-
леного слова. Особливістю таких текстів є наявність в одній синтагмі кількох 
(найчастіше двох) окремих контурів, причому як однакової конфігурації, так 
і різних. Такі ускладнені контури трапляються в багатовершинних синтаг-
мах, де мовці майже кожне слово виділяють за допомогою наголосу. 

Інтонаційну модель переконувальних текстів за змінами ЧОТ мож-
на представити так: значні зміни ЧОТ на різних ділянках фрази, зокрема 
стрімке піднесення тону на початку фрази; наявність різних конфігурацій 
тону в корпусі з повторенням спадного руху тону на ядрі; локалізація мак-
симального значення ЧОТ переважно на головному наголошеному складі; 
поступовий спад на затакті. 

Спостережено деякі особливі риси інтонаційного оформлення текстів 
жінками й чоловіками. Зокрема, жінки використовують ширший набір кон-
турів, зміни частотних показників на різних ділянках контуру динамічніші, 
різкіші, часто нестандартні (як-от поєднання елементів різних видів корпу-
су). Варіативність інтонаційного малюнка надає їхньому мовленню різно-
манітності, що зумовлює сприйняття таких промов як емоційних.

Особливість переконувальних текстів – поступовий спад просодичних 
характеристик у напрямку до ключових фраз та контрастне протиставлення 
частотних показників фонових та ключових фраз. Така інтонаційна струк-
тура адекватно реалізує логіко-семантичний зміст висловленого, оскільки 
значні перепади ЧОТ у публічному виступі зумовлені емоційно-вольовою 
настановою мовця, його намаганням вплинути на аудиторію, привернути її 
увагу до поставленої проблеми, спонукати до роздумів.

Отже, дослідження інтонації публічного виступу дало змогу визначити 
роль компонентів просодії у вираженні функції переконування. Установ-
лено наявність інтонеми переконування. Виявлено, що така інтонаційна 
одиниця має виразні особливості як на рівні сприйняття, так і на рівні акус-
тичного вираження.

Результати акустичного аналізу частотних характеристик переконуваль-
ного тексту засвідчили наявність широкого частотного діапазону публічного 
мовлення; обмежений набір тональних контурів, однак зі змінністю при цьому 
типів контурів у сусідніх синтагмах; складну конфігурацію тонів фрази; значну 
зламаність кривої частоти основного тону; частотний рівень початку фраз ви-
значено як високий; частотний рівень завершення цих самих фраз представле-
ний низькою та середньою реалізаціями; різнорівневу вимову перед’ядерних 
і ядерних частин окремої фрази; рух тону в ядрі (найчастіше спадний або ви-
східно-спадний) повторюється в кількох сусідніх синтагмах; розподіл макси-
мумів ЧОТ зумовлений семантичною значущістю елементів фрази, максимум 
ЧОТ реалізується переважно на складах акцентно виділеного слова.

Серед темпоральних ознак визначальними є пришвидшений темп ви-
мови; відсутність фраз, вимовлених повільно; темп вимови стабільний із 
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суттєвим протиставленням середньоскладової тривалості у ключових і фо-
нових фразах; пришвидшення темпу вимови синтагм із менш важливою ін-
формацією при вповільненні темпу семантично вагомих (першої або серед-
ньої) синтагм фрази та кінцевих синтагм; зменшення середньоскладової 
тривалості наголошеного і, особливо, ненаголошеного складів; найбільша 
тривалість наголошеного складу семантично виділеного слова; наявність 
міжсинтагмових пауз на стиках, зумовлених синтаксично та семантично, 
збільшення кількості психологічних пауз; перевага коротких (до 300 мс) 
і середніх (300–900 мс) міжсинтагмових і середніх міжфразових пауз; ви-
окремлення більшості акцентно виділених слів за допомогою пауз; перевага 
коротких синтагм (1–2 слова).

Отже, аналіз структури просодичної одиниці, яка репрезентує функцію 
переконування, підтвердив думку про наявність певної програми, закладе-
ної в людській пам’яті, що складається із сукупності просодичних засобів, 
які слугують для творення та сприйняття текстів із переконувальним спря-
муванням. Інтонаційна одиниця, співвідносна з досліджуваною функцією, 
локалізується на ядерному мовленнєвому сегменті (ключові фрази), який у 
процесі мовлення набуває прагматичного спрямування за допомогою пев-
ного просодичного оформлення. Однак для встановлення особливостей ін-
тонації переконування доцільно розглядати акустичні характеристики не 
лише ключових фраз, але й усього тексту, оскільки виявлено, що сприй-
няття переконувальної інтонації ґрунтується на принципі протиставлення, 
контрасті просодичних характеристик різних сегментів тексту.
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The research of intonation in public speaking which intends to persuade the 
listeners in certain views of the speaker is presented. Peculiarities of intonation 
organization of public speeches are identified on the basis of in-depth analysis of 
main prosodic characteristics – time and frequency organization of a narrative.
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ВАРІАТИВНІСТЬ ВИМОВНОЇ НОРМИ 
СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Дослідження присвячено лінгвістичному аналізові фонолого-фоне-
тичних процесів варіативності вимовної норми британського стандарту 
англійської мови, які відбуваються під впливом національних стандартів 
вимови, зокрема американського та регіональних варіантів. Виявлено за-
гальну тенденцію до економного використання фонетичних ресурсів мови 
як провідну ознаку розвитку міжнародного стандарту англійської мови.

Важливою проблемою теорії варіативності мовних систем є з’ясування 
факторів формування інновацій.

Поширення англійського усного мовлення в засобах масової комуніка-
ції, соціокультурних міжнародних контактах зумовлює динаміку лінгвіс-
тичних процесів, передусім на рівні фонетики мови, у кодуванні та транс-
ляції змісту в мовленнєвій комунікації.

У сучасному дослідницькому полі мовознавства визнані такі фунда-
ментальні вектори наукових пошуків, як комунікативна потужність мови 
за кількістю мовних ареалів, соціокультурних сфер; мовна стабільність та 
фактори варіативності; мова, суспільство, культура [1].

Розмовне мовлення становить центр кожної мови [2]. Саме розмовні 
форми мовлення постійно впливають на норму літературної мови, перема-
гають її консерватизм і застарілі орієнтації, причому нині цей вплив особ-
ливо посилився [3].

Сучасні пріоритети мовознавчих досліджень спрямовують увагу на 
поглиблення вивчення лінгвістичних процесів у фонологічній системі анг-
лійської мови в синхронії та діахронії [4–6]. У сучасній англійській мові, 
зокрема її британському стандарті, спостерігаються фонолого-фонетичні 
зміни під впливом національних стандартів англійської мови, особливо 
американського стандарту вимови, та територіальних діалектів.

Як свідчить Д. Кристал [7], лише 3% британського суспільства воло-
діють літературною нормою вимови (RP). У більшості розмовна вимова – 
це варіант вимови (модифікована літературна мова) з типовими ознаками 
 територіального діалекту.

Відомий фонетист професор Лондонського університету Дж. Уелз у 
своїх публікаціях [8–10], а також у доповіді на міжнародній конференції у 
Київському національному лінгвістичному університеті (1997) з проблем 
вивчення британського літературного стандарту вимови та викладання ан-
глійської мови як іноземної підкреслює варіативні фонетичні зміни у ви-
мові як консервативні особливості діалектів північної зони Британії та ін-
новаційні фонетичні процеси у південному ареалі.

Південний ареал репрезентує інноваційні фонетичні процеси в сучас-
них діалектах шістнадцяти регіонів Англії, які спостерігаються в мовленні 
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більшості населення. Важливими демографічним та економічним фактора-
ми розвитку мови визнано активний вплив вимови міського населення на 
фонетичні процеси у стандарті англійської вимови [11]. Традиційні діалек-
ти функціонують у сільських та віддалених від міст ареалах країни.

За останні два десятиліття, як наголошує Дж. Уелз, найбільший вплив 
на стандарт вимови (RP) здійснили і продовжують здійснювати діалекти 
ареалів навколо витоку річки Темзи (Estuary English) та східної частини 
Лондона, де здебільшого проживає робітничий клас суспільства (Cockney).

Важливими соціополітичними та комунікативно частотними варіан-
тами норми англійської вимови визнані територіальні діалекти: шотланд-
ський (Scottish), ірландський (Irish), північно-західний, або манчестерський 
(Greater Manchester dialects).

Інноваційні фонолого-фонетичні процеси в консервативній елітній 
нормі мови визнаються як шляхи демократизації й спрощення вимовної 
норми, своєрідний лінгвістичний дарвінізм.

Лінгвісти виявляють позитивний комунікативний потенціал сучасної 
модифікованої норми вимови в засобах масової комунікації (ВВС-English), а 
також визнаних територіальних діалектах, які як лінгвістичні коди мовлення 
сприяють більш ефективній трансляції соціокультурних ознак та когнітивно-
емоційного змісту мікро- й макроодиниць дискурсу [7; 5]. Так, англійська 
мова в Шотландії має унікальну історію розвитку та постійного збагачення 
мови і культури Великої Британії. Англійська мова у Шотландії ще в сере-
дині ХІХ ст. була особливим регіональним діалектом зі своїми варіантами 
та незалежним національним статусом.

Шотландці сьогодні демонструють ефективне використання англій-
ської мови в різних соціокультурних сферах із притаманними шотландському 
варіанту мови фонолого-фонетичними та лексико-граматичними, сти лістич-
ними особливостями, які не порушують комунікативної ефективності транс-
ляції змісту [12].

Ми мали унікальну нагоду вивчати, як в Единбурзькому університеті 
Шотландії виконуються програми прагматично-функціональних, експе-
риментально-фонетичних досліджень варіативності інтонації англійської 
мови, фонетичної семантики під час наукового стажування: підготовки кан-
дидатської дисертації в галузі комунікативної фонетики англійської мови.

Визначення шотландської англійської мови як державної мови Шот-
ландії залишається актуальною соціолінгвістичною проблемою для на-
ступних досліджень мовної ситуації країни.

Регіональні діалекти англійської мови у Великій Британії, а також націо-
нальні стандарти англійської мови та їх територіальні варіанти, соціокуль-
турні пріоритети в англомовних країнах завдяки широкому простору функ-
ціонування чутливо реагують на події в житті суспільства та соціодискурсні 
особливості мовлення; для них характерна найбільша відкритість до іннова-
ційних процесів у системі літературної норми мови.

У словнику англійської вимови [13] професор Дж. Уелз фіксує сучасні 
варіанти вимови слів. Завдяки опитуванню респондентів (275 носіїв англій-
ської мови різних регіонів Британії) він вивчив пріоритетні варіанти вимо-
ви слів, наприклад:



232

М.П. Дворжецька

1) 43% опитуваних визнали слова salt фонетичний варіант /sɒlt/, а 
57% вважають /sɒlt/ частотним функціональним фонетичним варіантом 
цього слова;

2) 82% опитуваних визнали слова room фонетичний варіант /rum/, а 
19% варіант /rum/.

У словнику зареєстровані частотні фонетичні варіанти слів американ-
ського стандарту англійської мови, наприклад: слово schedule – функціонує 
в таких британських фонетичних варіантах: /ˈʃedjul/, /ˈʃedʒul/, американ-
ський фонетичний варіант /ˈskedjul/ набуває більш частотного функціону-
вання у сучасній англійській мові. 

Словник фіксує фонолого-фонетичні варіанти реалізації голосних, 
притаманних британському (BrE) й американському (АmE) стандартам 
анг лійської вимови, але спостерігаються як можливі варіанти в нормі ви-
мови у Великій Британії, наприклад:

go  /gəʋ/ - BrE;  /goʋ/ - AmE.
Деякі реалізації голосних американського стандарту визначені як такі, 

що не належать до британської норми вимови, але підвищують частотність 
уживання. Це завідчує аналіз британського мовленнєвого дискурсу, особ-
ливо розмовного фоностилю:

task /task/ - BrE;  /tæsk/ - AmE.
pot  /pɒt/- BrE;  /pat/ - AmE.
Спостережено тенденцію до використання в мовленнєвій комунікації 

британського стандарту акцентних варіантів слів, які раніше кваліфікували 
як специфічну рису стандарту англійської мови [14]:

[AmE] [BrE]
ˋOreˌgon ˋOregon

Adˋminiˌstrative adˋministrative
ˈanyˌbody ˋanybody
ˋnoˌbody ˋnobody
ˋfruitˌcake ˈfruitˋcake
ˋmidˌday ˈmidˋday
ˋUˌkraine ˌUkˋraine 

Відкритість англійської мови до лінгвальних інновацій, які відбувають-
ся насамперед у мовленні, дозволяє вільнішу лінгвовербальну поведінку 
комунікантів, але виникає проблема доцільного економного використання 
мовних ресурсів з метою комунікативно-прагматичної коректності, рито-
ричної виразності трансляції змісту англійською мовою в міжнародному 
просторі спілкування.

Британський фонетист Дж. Дженкінс [14] обґрунтовує необхідність 
визначення нових норм і моделей як основного фонологічного корпусу 
сегментної і суперсегментної варіативності фонологічних одиниць мови 
міжнародного стандарту, які забезпечують ефективний рівень кодування і 
сприйняття мовлення.
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На сегментному рівні це загальні фонетичні процеси економного вико-
ристання фонетичних ресурсів мови: елізія, асиміляція, монофтонгізація, 
інноваційні заміни фонем спрощеною артикуляцією та ін.

Комунікативна цінність супрагментних (інтонаційних) засобів набуває 
особливого значення в міжнародному стандарті англійської мови. Просо-
дичні параметри (мелодика, наголос, темп, тембр) інтонаційної системи 
мови маркують релевантні інтонаційні моделі, які забезпечують трансля-
цію комунікативно-прагматичного змісту, тобто ефективність спілкування 
в міжнародному просторі.

У глобальному стандарті англійської мови, який активно формується в 
ХХІ ст., інтонаційні засоби кодування і трансляції змісту в мовленнєвій ко-
мунікації визнані як соціально значуща екологічна засада взаєморозуміння 
і культури міжнаціонального спілкування.

Сучасна когнітивно-комунікативна парадигма дослідження дискурсу 
підкреслює функцію основних інтонаційних засобів формування значення, 
яке конструюється мовцями в процесі соціальної взаємодії соціокультур-
них особливостей ситуації спілкування.

Міжнародний стандарт англійської мови забезпечує ефективність мов-
леннєвої комунікації на основі коректної когнітивно-інтонаційної презен-
тації смислу висловлювань та їх інтеграції в дискурсі.

Комунікативно-прагматична спрямованість актів мовлення на трансля-
цію змісту реалізується в сегментації дискурсу на інформативно-інтона-
ційні мікро- і макрокванти (інтонаційні групи, висловлювання, міжфразові 
єдності, композиційні блоки дискурсних текстів) [16; 17].

Акцентуація просодичними засобами (наголос, тональний рівень, 
темп) фонетичних слів як атомарних інформаційних квантів, їх ритмічна 
інтеграція та семантична фокусація реалізують комунікативно-прагматич-
не моделювання дискурсу.

Контекстуальне маркування основної та фонової інформації на засадах 
просодичних контрастів тональних рівнів, основних і другорядних наголосів, 
зміни темпу, коректної паузації формує мовленнєві акти риторичної виразнос-
ті презентації змісту з урахуванням соціокультурної специфіки дискурсу.

Загальна тенденція до економного використання фонетичних ресур-
сів мови (на сегментному і супрасегментному рівнях) з метою актуалізації 
дискурсної семантики – це розвиток міжнародного стандарту англійської 
мови, який прискорює процес демократизації національного стандарту анг-
лійської мови.
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ВІДТВОРЕННЯ УСНОЇ ІНТОНАЦІЇ ТА 
РОЗМОВНОГО СИНТАКСИСУ ПРИ 
ДОКУМЕНТУВАННІ ФОЛЬКЛОРНИХ 
ЗАПИСІВ ТА ЕТНОГРАФІЧНИХ ІНТЕРВ’Ю 
(РЕПЛІКА ФОЛЬКЛОРИСТА)

У «літературоцентричній» фольклористиці приділено мало уваги не-
вербальним складникам усного тексту, проте їм належить істотна зміс-
тотвірна функція. Тому під час створення скриптури важливо врахувати 
зміну інтонації та голосу виконавця. У дослідженні показано скриптуру 
інтонації оповідачки, яка емоційно перевтілювалася в образ персонажа.  

Обрана до розгляду проблема належить не лише до кола досі не 
розв’язаних, а й до не поставлених належним чином ні мовознавством, ні 
народознавчими науками. Ідея зупинитися на цих питаннях докладніше 
визрівала давно, проте щоразу виникала думка, чи не занадто тим самим 
«ускладнюється й драматизується» ситуація в науці та перебільшується на-
явність у ній лакун. Проте несподіваний імпульс до її ретельнішого осмис-
лення дала одна з останніх, на жаль, розмов з Аллою Йосипівною Багмут, 
яка надихнула мене на подальші пошуки в цьому напрямі.

Читаючи підготовлені до друку тексти експериментальних розшифро-
вок відеозаписів та фонозаписів фольклору1, Алла Йосипівна висловила 
думку, яка спершу видалася мені дещо парадоксальною, проте вона щоразу 
зринала в моїй пам’яті, і згодом я зрозуміла глибину її прихованого змісту. 
Тому наважуся розтлумачити її так, як розумію зараз.

Алла Йосипівна тоді зауважила, що скриптури усних текстів, які відтво-
рюють особливості інтонацій виконавця, мали б привернути увагу дикторів 
радіо та телебачення. Але ж ми звикли до того, що засоби масової комуні-
кації є носіями нормативного мовлення й покликані пропагувати зразки лі-
тературної мови й мовлення! Натомість дедалі виразніша нині тенденція до 
інтерактивності викликає «штучно-розмовні» або ж часом чужі українській 
мові інтонації дикторів, які наслідують своїх англомовних колег. Такі інтона-
ції часом дратують неприродністю й дедалі частіше спонукають до роздумів.

Повною протилежністю інтонаціям ведучих багатьох передач (за неба-
гатьма винятками) є жива мова оповідачів, зокрема й фольклорних виконав-
ців. Проте мені б зовсім не хотілося, щоб сказане сприймалося як критика, 
адже йдеться про інше – про пошук шляху (або, принаймні, напряму), на 
якому можна віднайти рішення, які могли б розширити наші уявлення про 
джерела вивчення інтонації, її смислову роль та способи практичного за-
стосування зроблених спостережень.

Саме нинішня ситуація в культурі та науці є найсприятливішою для 
1 Ідеться про видання: Бріцина О., Головаха І. Прозовий фольклор села Плоске на Чернігів-
щині: Тексти та розвідки. – К., 2004.
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порушення таких питань. Адже в цій сфері суспільного буття дедалі ви-
разнішою стає антропоцентричність, і це супроводжується активізацією 
тих методологічних пропозицій, які ще кілька десятиліть тому навряд чи 
привернули б серйозну увагу дослідників. Гадаю, що значною мірою саме 
цими процесами зумовлені такі різні з першого погляду явища, як інтерес 
до виконавця у фольклористиці, увага до мовленнєвих явищ та взаємодії 
тексту й контексту в лінгвістиці та поява численних форм живого спілку-
вання у прямому ефірі на телебаченні й радіо. Нормативність, таким чином, 
частково поступається місцем стихії живого буття, що збагачує науку нови-
ми матеріалами та можливостями їх інтерпретації.

На певних етапах розвитку суспільства й науки цілком виправданим був 
потяг до унормування мови, осмислення особливостей жанрової системи в 
літературознавстві та фольклористиці, проте коли ці питання отримали бодай 
найзагальніше вирішення, щоденна практика поставила нові проблеми, що 
увиразнювали недостаність «кодифікованих» відповідей на численні питан-
ня, що виникали. Відсутність усвідомлення цих проблем у фольклористиці 
пояснюється не лише інертністю дослідників, а й тривкими «літературними» 
аналогіями, що часом стають на заваді розгляду явищ фольклору в усій непо-
вторності й неординарності усного слова. До них належать і труднощі едиції 
та документування, що виникають саме в разі спрямування уваги збирачів 
на фіксацію рис усного мовлення, наявних у традиційних текстах. Тому саме 
такі їхні особливості найчастіше редагують збирачі вже в момент розшифро-
вування фольклорних записів, узгоджуються з нормами літературної мови. 
Але, зважаючи на те, що інтонація є експлікацією смислу, чи не створюється 
за цих умов збирачем такий запис тексту, в якому частково втрачені смисли, 
закладені виконавцем? Забігаючи наперед, можемо з упевненістю сказати, 
що за цих умов особливості виконання значно стандартизуються записом. Є 
всі підстави вважати, що аналогічно чино стандартизується і зміст вислов-
лювання. В разі ж, коли збирач нехтує відтворенням «неправильних» чи не-
регулярних конструкцій, він мимоволі бере на себе функцію стандартування 
та інтерпретації усного тексту.

Ретроспективне зіставлення сучасних фольклорних записів з фіксаціями 
минулого, особливо ж опублікованими, з першого погляду вражає тим, що в 
записах ХІХ ст. рідко трапляються відхилення від кодифікованих синтаксич-
них конструкцій2. Натомість у мові сучасних виконавців вони, здавалося б, зу-
стрічаються значно частіше. Тож, можливо, сучасні оповідачі є невправними 
мовцями? Докладніший аналіз, залучення рукописних текстів доводить лег-
коважність такого висновку, хоча саме ця думка висловлюється доволі часто. 
Нагадаємо принаймні відому дискусію середини ХХ ст. між М. Рильським 
та Л. Новиченком, яка розгорнулася з приводу збірника «Українські народні 
казки, легенди, анекдоти» (К., 1957), упорядкованого Г. Сухобрус та В. Юзвенко. 
2 У записах видатних фольклористів ХІХ ст. під час відтворення чужої мови можна відзна-
чити такі синтаксичні конструкції: «От обізвавсь по всьому государству цар, що «хто мені 
достане коня, що буде одна шерстина золота, друга срібна, то за того оддам дочку и дам 
йому половину царства». От Ясат і каже попові: «Я, – каже, – папенька, зможу такого коня 
достать». От і написали до царя, а цар одписує і кличе до себе, а Ясат одказує, шо «як йому 
треба, то нехай сам до мене прийде». (Народныя южнорусскія сказки. Вып. 2 / Издал И. 
Рудченко. – К., 1870. – С. 71).
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Його публікація викликала відгуки Л. Горового (псевдонім Л. Новиченка)3, на 
які відповіли не лише упорядники, а й М. Рильський4. Показово, що Л. Нови-
ченко висловився про недоцільність публікації недосконалих, на його думку, 
сучасних записів Г. Сухобрус за умови існування класичних фіксацій казок 
видатними попередниками. На жаль, за мовчазної згоди більшості фолькло-
ристів, а іноді й за агресивної протидії публікації автентичних записів з боку 
окремих науковців, які вбачають у них лише спроби тиражування «помилок», 
такі фіксації й досі мають мало шансів потрапити до друку. Таким чином, під-
живлюється міф про невправність сучасних виконавців.

Аби це твердження не видалося бездоказовим, відзначимо, що кількість 
наведених прикладів, які засвідчують наявність розмовних конструкцій у 
записах фольклористів минулого, можна збільшити; для цього варто лише 
звернутися до першодруків та рукописів, а не до відредагованих при числен-
них передруках текстів. Отже, навіть ті конструкції, що потрапляли до друку, 
нівелювалися в процесі подальшої едиції записів. Тож виявляється, що вони 
цілком закономірно не потрапляють у поле уваги дослідників, які використо-
вують для аналізу тексти, що були піддані редагуванню вже при едиції, і не 
використовують для аналізу синтаксичних особливостей польові аудіофікса-
ції, які відбивають стихію живого усного мовлення виконавців.

Однак, чи насправді при редагуванні виправляються помилки оповіда-
чів? Уважаємо, що докладне вивчення цих «помилок» може дати несподі-
вані результати, тому нашою метою є привернути до них увагу дослідників 
і застерегти від спокуси простих рішень.

Цю розвідку присвячено одній з особливостей синтаксису усних тек-
стів, при втіленні яких записом часто виникає спокуса «підправити» опо-
відача. Йдеться про способи відтворення «чужої мови». У цьому випадку 
ми не сподіваємося на отримання остаточних відповідей, натомість хочемо 
наголосити на важливості розгляду таких конструкцій. Адже адекватне ро-
зуміння цих явищ дозволить краще розібратися в особливостях змістового 
наповнення тексту в устах конкретного виконавця та в характері мовного 
втілення творів та їх жанрової специфіки. Сподіваємося також, що увага 
лінгвістів до цих рис усних текстів збагатить уявлення про багатоманітні 
способи відтворення «чужої» мови, оскільки різноманітність конструкцій 
в усному мовленні значно більша, ніж це досі осмислено наукою, яка пере-
важно послуговується літературними, а не усними джерелами.

Багатьом різновидам неказкової прози (йдеться про оповідання-спо-
гади, побутові та міфологічні бувальщини (фабулати), міфологічні билиці 
(меморати) та ін.) властива наявність кількох мовців, кожен з яких під час 
виконання твору майстерним оповідачем отримує свій голос. При цьому 
йдеться не про діалог персонажів, а про складну побудову наративу, опо-
відач якого переказує історію, почуту від іншого носія, який у свою чергу 
міг також чути її від когось. Отже, оповідь містить не тільки інформацію 
про саму подію, а й інформацію про оповідача, який її змальовував. Їхньою 
«оправою» стає розповідь останнього виконавця. Здавалося б, слухачів має 
3 Горовий Л. Репліка фольклористам // Літературна газета. – 1958. – 25 лютого (№ 16). – 
С. 3; Горовий Л. Ще одна репліка фольклористам // Літературна газета. – 1958. – 4 квітня 
(№ 27). – C. 4.
4 Рильський М. Кілька зауважень // Літературна газета. – 1958. – 4 квітня (№ 27). – С. 3–4.
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передусім цікавити сама незвичайна подія, а не її сприйняття слухачами, 
які в ланцюжку трансмісії стають виконавцями, переповідаючи історію ін-
шим. Проте не так у фольклорі. Адже в природі цих жанрів істотну функ-
цію виконує оцінка вірогідності оповіді, яка може змінювати свою жанрову 
природу залежно від того, яким є ставлення до змісту оповіді (наприклад, 
абсолютна віра в міфи й легенди, впевненість у правдивості особисто пере-
житого в оповіданнях-спогадах і сумнів у вірогідності оповіді в міфоло-
гічних бувальщинах, що відбивають події так, як про це «говорять»). Ці 
особливості виявляються настільки істотними для жанрового визначення 
твору, що Ю. Пентікяйнен навіть здійснив спробу підрахувати, на яку кіль-
кість носіїв (членів ланцюжка, яким текст дістався до слухача-виконавця), 
він покликається в оповіді. Своєрідними формулами стають у таких текс-
тах ремарки оповідача на зразок: «Це я своїми очами бачила, дівчатка!»; 
«Це на моїй пам’яті було»; «Так люди казали, а чи правда воно, чи ні, хто-
зна!»; «Ну, чі то правда було, то ж казали, в Цепцевичах...»5.

Тому під час творення усного тексту оповідач намагається відтворити 
перед слухачем не тільки саму подію, а й істотне для оповіді багатоголосся 
мовців. Він удається до різноманітних засобів, серед яких інтонації та зміні 
голосу належить чи не найістотніша роль:

– Ну, шо ж, Ніно, – (вони її Ніной звали). – А тепер, – каже, строй, взавтра мене будеш 
ховати! Ото цьой, – ка, – той сон, шо мені снивса в бо́льниці, як я завмирала. Мені сказано, 
було, – значіт, – шо «некому не росказуй, бо оно скажеш – умреш!» Ото як я топіро тобі рос-
казую, бо сполнилосо, Адам помер, і, – каже, – дев’ятого дня… – (ті будеш помирати, значіт)6.

Проте емоційність, зазвичай властива і відтворенню гостросюжетних 
наративів, і їх сприйняттю слухачами, часом провокує «змішування» де-
кількох голосів навіть у межах одного речення. За відсутності інтонацій-
ного та іншого розрізнення мови різних персонажів і самого мовця, які 
плавно «перетікають» одна в іншу, запропоновані правописом пунктуацій-
ні способи відтворення мови різних мовців виявляються малопридатними 
при створенні скриптури. Такі труднощі спостерігаємо й у збирачів мину-
лого: «От знов царь загадав свойім синам: щоб у такій, у такій день «були 
до мене з жінками на бенькет» («Царівна-жаба»)7, й у сучасній практиці, 
коли часом без урахування інтонації та змін голосу оповідача навіть важко 
встановити, чи належать ці слова виконавцю, чи персонажу:

Каже:
– Я побачу! – (ше й, каже, пальцем показав, оно.) – Чі то вродить, чі ні. – («Перевіру».)8

У цьому разі інтонація й зміна голосу оповідача стають єдиною опо-
рою при створенні тексту запису. Проте іноді чужа мова буває тільки фор-
5 Про ці особливості тексту неказкової прози див. докладніше: Бріцина О.Ю. Українська 
усна традиційна проза: Питання текстології та виконавства. – К., 2006. – С. 282–298.
6 Зап. О.Ю. Бріцина 24.07.2009 р. у с. Озеро Володимирецького р-ну Рівненської обл. від  
Ямпольського Анатолія Захаровича, 1926 р. нар. – Державний науковий центр захисту куль-
турної спадщини від техногенних катастроф (далі скорочено: ДНЦЗКСТК), ф. Володими-
рець – 2009, од. зб. Бріцина-1, D1S3. Цитовані в подальшому викладі польові матеріали, що 
зберігаються в цьому архіві,   зібрані автором під час фольклорних експедицій, організова-
них ДНЦЗКСТК.
7 Народныя южнорусскія сказки. – С.102.
8 Зап. О.Ю. Бріцина  25.07.2009 р. у с. Сварині Володимирецького р-ну Рівненської обл. від 
Саливоник Катерини Григорівни, 1944 р. нар. – ДНЦЗКСТК, ф. Володимирець – 2009, од. 
зб. Бріцина-2, D2S2.



239

ВІДТВОРЕННЯ УСНОЇ ІНТОНАЦІЇ ТА РОЗМОВНОГО СИНТАКСИСУ

мально словами іншого персонажа, насправді ж оповідач повторює ці слова 
вже як свої, тому не вирізняє їх ні інтонацією, ні голосом, як у відтворенні 
реплік персонажів:

Накладали… здать зерна. Там, стіки-то, стіки-то, стіки-то, для каждой хати окремо, от. 
Випісували, приходили, були агенти домашні, ці, сільськіє, збірали це, голови сільських рад, 
чи як воно тоді називалося, да, голови сільські. Так вони тоді були, і був представник, від ра-
йону, от, ну, от, ходить і… подає. Ну, от в вас є, і ви здали, і здали, той, хтось здав, один не здав.

«Ах, уже здали!? Значить в вас іще є!» Значить повторно… третій раз, четвертий, 
п’ятий раз приходять і кажуть, шо ще.

«А ти що?!» Діти!? (Колись же, так було по п’ять, по десять дітей було у людей.) 
«А чим дітей годувать, а чим посіять навесні?» – «То не твоя турбота! Ти давай!» – «Нема!»

Беруть шомпола там, желізні палки і пошов там, шомполамі там нишпорить, шо є, ві-
чіщали це все9.

При цьому оповідач може говорити виразно, жестикулює, емоційно 
співпереживаючи подію (в зазначеному випадку йдеться про регулярне по-
вернення мертвого чоловіка до вдови):

«І бачу його, і все…»
А тепер-то вже казала, шо… по всіх
церквах давала, на служби скрузь, і все, «ото тоді, – каже, – отепер я вже, – каже, – не 

бачу»10.
Відсутність інтерпретуючої інтонації примушує розшифрувальника 

цілковито покладатися на власне розуміння усного тексту під час створен-
ня скриптури. Таке відтворення чужої мови не має характеру виконання, 
«гри», а перетворюється на своєрідну цитату. Часом при повторі (який про-
вокує реакцію слухача і навіть оцінку сказаного) фраза відтворюється з ін-
шою інтонацією, яка відбиває вже зовсім інші смислові акценти:

Вони всі геть, уже, скіки там було дівчат і хлопці, всі геть, 
познають, шо точно, та рубашка! (Бо вони ж всі були на 
похоронах, о.)
То він їй, каже, ноччю снився, шо… «оддай мою рубашку».
«Оддай мою рубашку»!
Ну, вже люде єї учат так, шо як же ж ту рубашку занести
йому, ну, як же занести? Він же ж… він же ж неживий! Він же ж 
вмерший11.
Відеозапис виконання (жести та міміка оповідачки) та інтонація, з 

якою вона відтворює повтор-цитату репліки «Оддай мою рубашку», засвід-
чує, що ця фраза покликана привернути до неї увагу і перевірити враження, 
які справила на слухачів, тоді як, почута вперше, вона викликає містичний 
страх від слів мерця.

Враховуючи те, що характер виконання може істотно впливати на оцін-
ку слухачем відтворених оповідачем реплік персонажів, під час створен-
ня фольклорних скриптур доцільно графічно розрізняти діалоги й навіть 
окремі репліки, «зіграні» виконавцем, та ті, що відтворені без відповідних 
9 Зап. О.Ю. Бріцина  та М.І. Семиног 17.11.2005 р. у с. Будо-Літки Лугинського р-ну Жито-
мирської обл. від Бондаренка Івана Володимировича, 1931 р. нар. – ДНЦЗКСТК, ф. Лугини – 
2005, од. зб. Бріцина-9, D9S3.
10 Зап. О.Ю. Бріцина  31.07.2009 р. у с. Полиці Володимирецького р-ну Рівненської обл. від 
Сопронюк Степаниди Іванівни, 1937 р. нар. – ДНЦЗКСТК, ф. Володимирець – 2009, од. зб. 
Бріцина-8, D8S2 (фонозапис), Володимирець – 2009, Бріцина-2 (відеозапис).
11  Зап. О.Ю. Бріцина  31.07.2009 р. у с. Полиці Володимирецького р-ну Рівненської обл. від 
Сопронюк Степаниди Іванівни, 1937 р. нар. – ДНЦЗКСТК, ф. Володимирець – 2009, од. зб. 
Бріцина-8, D8S2 (фонозапис), Володимирець – 2009, Бріцина-2 (відеозапис). 
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інтонацій, застосовуючи при цьому різні способи запису реплік – окреми-
ми абзацами (для виділених інтонаційно реплік) чи в рядок (коли оповідач 
інтонаційно їх не вирізняє).

Інтонація та зміна голосу виконавця під час втілення фольклорного 
твору виконує інтерпретаційну змістову функцію і є свідченням ставлення 
виконавця до змісту оповіді. Вона також є істотним показником, пов’язаним 
з жанровими рисами творів та їх художньою природою. Тому її врахування 
має значення для створення адекватної скриптури та вибору пунктуаційної 
тактики. Увага розшифрувальника має бути спрямована не на пошук спо-
собів «прилаштування» форм утілення розмаїтих розмовних конструкцій 
до вимог чинного правопису, а передусім на відшукування пунктуаційних 
ресурсів для відтворення тих нюансів змісту, які оповідач втілює не лише 
словесним текстом, а й невербальними засобами.

Тому пропонуємо скриптуру, в якій намагаємося втілити ці пропозиції 
та спробувати адекватно відтворити складне поєднання голосів двох опо-
відачок, властиве міфологічному меморату – билиці про нічні відвідини по-
мерлого (чи домовика), переказаній зі слів знайомої:

У нас на Коляди було діло таке.
Каже: «Помолиласа Богу…» – (а в її вже всі-всі повмирали, 
но она одна осталаса). І вона так сама собі подумала: «Боже, 
Боже, всі вони повмирали, я-но саменька осталаса», – о. 
Вона каже: «Я вже лягла, спати, аж, – каже, – чую, шо людина йде по 
хати, – (йде!). 
Я, – каже, – обозваласа: 
– А хто там?
Всьо равно, – каже, – нихто ничо ни обзиваєца, ничо, но, – каже, – чую, йде. 
Я, – каже, – до світла, включила світло, – нема! Нема никого, і ниде ничого… Я, – 

каже, – на… ви(й)шла в калідор, подивиласа, чи…ну, може, я, – каже, – й защипну́ла, до 
мене хто зайшов в хату, чи шо… Я ж, – каже, – послє зайшла, подивиласа: все защи́пане…

А де ж воно, – каже, – взялоса, то я, – каже, – не знаю.
О.
Якби, – каже, – я…»
А я їй так кажу: «Якби ти, – кажу, – заснула да спала, то воно прішло б геть би до тебе́ 

да й тебе б, чи душило, чи шось робило б, а так ти…» – кажу… (Вона каже, шо «я не спала!») 
Вона не спала, но, каже: «Я чула, шо, – значить, – людина ходить по хаті»12.
У процесі створення скриптури вирішального значення надавалося 

саме свідченням інтонації оповідачки, яка емоційно перевтілювалася в об-
раз персонажа, про якого розповідала. Цим визначається її відмінність від 
звичного розшифровування, здійснюючи яке, фольклористи зазвичай ніве-
люють складне багатоголосся усних текстів, відступаючи перед трудноща-
ми застосування наявних у їхньому розпорядженні пунктуаційних можли-
востей для відтворення усної стихії. 

«Literary-oriented» folklore has too few studies about nonverbal components of 
spoken text. However, these components are on importance of text forming. There-
fore intonation and changes of performer`s voice are extremely significant in the 
process of documenting. Often it demands to overcome the limits of standard syntax.
12  Зап. О.Ю. Бріцина  31.07.2009 р. у с. Полиці Володимирецького р-ну Рівненської обл. від 
Степаниди Іванівни Сопронюк, 1937 р. нар. – ДНЦЗКСТК, ф. Володимирець – 2009, од. зб. 
Бріцина-8, D8S2 (фонозапис), Володимирець – 2009, Бріцина-2 (відезапис).
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ТИПОЛОГІЯ ІНТОНАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ 
ТИПІВ ВИСЛОВЛЮВАНЬ
Розглянуто проблему типологічних характеристик просодичного 

оформлення комунікативних типів висловлювань в англійській та україн-
ській мовах. Встановлено, що механізми просодичного оформлення комуні-
кативних типів висловлювань у двох зіставлюваних мовах мають типоло-
гічний характер. Показано, що просодія комунікативних типів залежить 
від особливостей тих модальних значень, які реалізовано у висловлюваннях 
відповідних комунікативних типів.

Проблема семантики в інтонаційних одиницях є однією з найбільш дис-
кусійних серед фонетистів [1–3]. Приклад, який наведемо далі, дасть мож-
ливість читачеві самому зробити висновок про те, чи може інтонація мати 
семантичне навантаження в мовленні. Отож вимовте, будь ласка, лише один 
звук, змінюючи при цьому його гучність, мелодику і темброві характерис-
тики відповідно до того розділового знаку, який стоїть у кінці мовленнєвого 
сегмента: Мммм! Мммм? Мммм... Мммм. Напевне, відповідь – очевидна, і 
вона підтверджує версію, що мовленнєва інтонація має семантику.

Одне з питань, що спонукає до дискусій, стосується того, як співвід-
несені інтонаційні моделі з комунікативними типами речень і чи можливе 
таке співвіднесення взагалі. Розв’язанню цієї проблеми присвячено запро-
поноване зіставне дослідження, в якому представлено результати експе-
риментального аналізу просодичного оформлення різних комунікативних 
типів висловлювань в англійській та українській мовах.

Встановлені під час експериментально-фонетичного аналізу1 ме-
ханізми співвіднесеності комунікативних типів речень з інтонаційними 
конструкціями залежать передусім від тих компонентів семантичних по-
лів модальності, які беруть учать у формуванні комунікативних типів ви-
словлювань.

Одним із найвагоміших результатів нашого дослідження є вияв того, 
що модальні значення чітко поділяються на дві групи за наявністю чи від-
сутністю «власних» інтонаційних конструкцій. Модальні значення, що 
утворюють першу групу, мають власні просодичні кореляти, інваріантність 
яких не порушується. До цієї групи належать модальні значення, що вира-
жають конкретні відношення оцінки модальної або емоційної сфери. Саме 
модальні значення із власними інтонаційними корелятами формують інва-
ріантну базу інтонаційних моделей модальної семантики.

Другу групу утворюють ті модально-семантичні поля, диференціація 
компонентів яких на інтонаційному рівні здійснюється опосередковано, а не 
за допомогою «власних» просодичних конструкцій [3]. Так, модальні зна-
чення цієї групи реалізуються через використання інвентарю інтонем, що на-
1 Обсяг експериментальної вибірки становить 2000 фраз англійською та українською 
 мовами.
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лежать до тих компонентів модальних полів першої групи, які в конкретних 
мовленнєвих ситуаціях супроводжують модальне значення другої групи.

У результаті аналізу особливостей інтонаційного оформлення різних 
комунікативних типів висловлювань зроблено висновок, що більшість ко-
мунікативних типів мовленнєвих реалізацій інтонаційно виражаються вза-
ємодією з просодичними маркерами тих суб’єктивно-модальних значень, 
які в смисловому плані співвіднесені із зазначеним комунікативним типом.

Приміром, питання переважно пов’язане з такими суб’єктивно-модаль-
ними значеннями, як зацікавленість, сумнів, здивування тощо:

That Vickie isn`t in the bar, is she? – “Vickie? “Who`s ╻Vickie?
Спонукання здебільшого супроводжують суб’єктивно-модальні значення:
1) переконаності, твердості, непохитності (наказ):
‘Give it to `me!
2) невпевненості, несміливості, сумніву (прохання):
‘Why ‘don`t you `buy me a whisky in╻ stead? – `Now, Julia, ‘listen to“ me,
3) оцінювання або авторитетності (порада):
‘Read a“ book.
Повідомлення як частковий вияв ствердження корелює з широким 

спектром суб’єктивно-модальних значень – упевненість / невпевненість, 
авторитетність / безвідповідальність тощо:

Per“haps, he`wanted to` marry you.
Для розповіді, як відомо, нормативним в англійській та українській 

мовах є спадний тон (разом із висхідно-спадним), а для незакінчених син-
тагм, які характеризуються незавершеністю думки, в основному властивий 
висхідний тон. Водночас варто зауважити, що висхідний тон у ядрі при-
таманний не лише незавершеному типу висловлювань. В англійській мові 
аналогічний контур має місце в реалізаціях привітання, прощання, в корот-
ких відповідях, що експлікують згоду, заперечення, а також у передаванні 
емоційно-модальних значень сердитого спростування, недовіри чи бажан-
ня підбадьорити співрозмовника та ін.

В українській мові, як і в англійській, багато емоційно-модальних 
значень реалізовано за допомогою використання висхідного тону в розпо-
відних реченнях. До них належать значення невпевненості, заперечення, 
неохочої згоди тощо. Володіючи відомою спільністю просодії в сенсі про-
тиставлення питальної і комунікативної настанов, ці типи розповіді, звіс-
но, мають певну специфіку інтонації, що диференціює зазначені емоцій-
но-модальні типи. Це пришвидшення чи сповільнення темпу мовлення, 
варіація динамічного компонента і широкий арсенал зміни інтонаційного 
тембру. Найпоказовішими в цьому розумінні є такі інтонаційні характе-
ристики: ступінь «зрізаності» мелодичного контуру; редукованість / чіт-
кість голосного в наголошених складах; співвідношення тривалості голо-
сних / приголосних; зміни тембру. Такі відмінності зумовлені насамперед 
характером суб’єктивно-модальних значень, що конкретизують семантику 
цих комунікативних типів висловлювань, а не комунікативною різницею 
мовленнєвих реалізацій.

Англійська мова представлена фактично двома видами питання (із 
шести), себто загальним питанням і перепитуванням, які оформлені різ-
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ними типами висхідних тонів, і то лише за умови відсутності в питальній 
фразі відповідних емоційно-модальних конотацій, що спричиняють різку 
зміну конфігурації ядерного тону (незацікавленість, ворожість, які реалі-
зує низький низхідний тон у загальному питанні; легке здивування, яке 
маркується високим низхідним тоном). Спеціальні питання, як правило, 
формульовані спадними тонами. Поєднання низки модальних конотацій зі 
значенням питання зумовлює необхідність використання висхідних типів 
тонів в інтонаційному оформленні спеціального питання. Так, вираження 
абсолютного несхвалення, зацікавленості, прагнення встановити контакт зі 
співрозмовником вимагають вживання низького висхідного тону. Вияв зди-
вування, бажання усвідомити суть питання марковано високим висхідним 
тоном у спеціальних питаннях.

Розглянемо, зокрема, особливості інтонаційного оформлення розділо-
вого питання в двох ситуаціях – під час нейтрального запиту інформації 
та вираження в ньому модальної конотації впевненості в тому, що співроз-
мовник піде назустріч (дасть згоду). У першому випадку кінцеву частину 
розділового питання в англійській мові оформлює висхідний тон:

The weather is ╻beautiful, ׳isn`t it?).
У другому випадку – спадний тон:
He`s coming` tonight “isn`t he?
Іншим прикладом можуть слугувати альтернативні питання в англій-

ській мові. Вимовляючи кінцевий елемент спадним тоном:
Would you like“ coffee or, `tea?,

мовець має на увазі факт завершення переліку, а подаючи кінцевий елемент 
висхідним тоном:

Would you like “coffee or “tea?
передає модальне значення незавершеності, неповноти. 

Інтонація здатна перетворити спеціальне або загальне питання на рито-
ричне, що виражає подив, наприклад:

Чому ви прийш╻ли? І Чому ви прийш´ли?
Why have you ╻come? І Why have you ´come?;

а також протиставити питання з модальним значенням зацікавленості пи-
танню з модальним значенням байдужості:

Ви його вже» бачили? І ¯Ви його вже бачили?
Have you” seen him? І ¯Have you seen him?

і забезпечити значну кількість інших трансформацій, що змінюють семан-
тику внаслідок спільної реалізації комунікативної і (суб’єктивно) модаль-
ної функцій.

В українській мові здебільшого спостерігаємо такі ж закономірності в 
тональному оформленні ядра загальних питань. У спеціальних питаннях 
спостерігаємо протилежну картину: якщо спеціальні питання в українській 
мові в основному оформлює висхідний тон, то певні модально-емоційні 
значення (наприклад, наполегливість, роздратування, недовіра) вимагають 
вживання спадного термінального тону.

Інтонаційне оформлення спонукальних реплік, як питальних і розпо-
відних, повністю залежить від екстралінгвальних умов комунікації, а також 
наміру мовця передати ставлення до висловленого. Не виявлено строгої за-
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лежності інтонаційного оформлення висловлювання від його комунікатив-
ного типу.

Як зазначено вище, своєрідність семантичних полів сфери спонукання 
полягає в багатогранності природи їхніх компонентів. З одного боку, це зу-
мовлено прагматичним характером такої ділянки відношень [4], причому 
модифікація цільової настанови змінює комунікативну спрямованість ви-
словлень. З іншого боку, характер міжособистісних взаємин також істотно 
впливає на семантику цієї сфери значень.

Взаємодія зазначених аспектів стає причиною утворення стійких се-
мантичних комплексів, які, власне, повинні розглядатися як продукт вза-
ємодії комунікативних і модальних одиниць. Наприклад, фраза Can you 
stop bothering me? може бути реалізована в бінарній опозиції як питання і 
як спонукання залежно від локалізації логічного наголосу у фразі та коно-
тативного значення подиву чи рішучості (наполегливості).

Чітка просодична контрастність одразу ж зникає, якщо зіставити пери-
ферійні компоненти модально-семантичних полів. Так, офіційне прохання, 
що належить сфері апелятивних спонукально-оцінювальних модальних 
значень, без контексту може сприйматися аудиторами як одне зі значень 
директивної групи на кшталт розпорядження чи навіть вимоги. Наведені 
контури руху частоти основного тону (рис. 1–6) демонструють особливос-
ті мелодичного оформлення команди (наказу) і прохання в англійській та 
українській мовах.

Рис. 1. Take it! (Наказ) [`teik it ||]

Рис. 2. Take it. (Прохання) [“teik it ||]
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Рис. 3. Візьми це! (Наказ). [В`ІЗ`МИ ЦЕ ||]

Рис. 4. Візьми це. (Прохання). [В`ІЗ`МИ ЦЕ ||]

Рис. 5. Зачини вікно! (Наказ). [ЗАЧИНИ В`ІКНО ||]

Рис. 6. Зачини вікно. (Прохання). [ЗАЧИНИ B`ІKHO ||]
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Зіставлення обсягу та ступеня контрастності дистинктивних просодич-
них ознак фраз, що належать різним комунікативним типам акту мовлення, 
засвідчує, що неоднакові комунікативні типи фраз на інтонаційному рівні 
протиставляються між собою за допомогою часто сполучуваних із ними 
суб’єктивно-модальних значень із характерними рисами інтонаційного 
оформлення, а не через «власні» просодичні маркери.

Майже завжди інтонація як засіб реалізації комунікативного типу тісно 
взаємодіє з функцією передавання модального відношення. Визначальним 
у виборі способу інтонаційного оформлення для кожного комунікативного 
типу буде те модальне співзначення, яке закладене в конкретній комуніка-
тивній настанові. Наприклад: What would you advise me to have? – Fancy 
cakes. Вимова відповідної фрази залежно від інтонації конотативного мо-
дального значення можлива у вигляді різних комунікативних типів: розпо-
відь, імператив (рекомендація) і питання, які мають своїми корелятами такі 
модальні значення: спокійне інформування – впевнена пропозиція – заці-
кавленість (залученість).

Взаємодія комунікативної і модальної функцій інтонації характеризу-
ється типологічно спільними рисами двох зіставлених мов; часткові від-
мінності спричинені особливостями просодичного оформлення типів мо-
дальних значень в українській та англійській мовах.

Одним із важливих факторів, що дає поштовх до варіативності просо-
дії комунікативних типів, є полісемія кожної з інтонаційних моделей та їх 
синонімія. Полісемія модальної інтонації виявляється у смисловому і функ-
ціональному аспектах. Реалізація першого аспекту пов’язана з омонімією, 
гіперонімією та перенесенням значень, а вияв поліфункціональності відбу-
вається на рівні взаємодії суб’єктивно-модальної й об’єктивно-модальної, 
модальної й немодальних (логіко-семантичної, комунікативної, членування 
на синтагми, об’єднання синтагм) функцій інтонації.

Ще одним фактором, який ускладнює вивчення проблеми співвідне-
сеності інтонаційних засобів вираження модальних відношень із семіо-
логічними одиницями, є те, що реальні умови комунікації найчастіше ха-
рактеризуються одночасною передачею комплексу модальних значень. У 
результаті експериментально-фонетичного аналізу зв’язного українського 
та англійського мовлення отримано дані про рекурентність акустичних ко-
релятів поєднуваних модальних значень, ступінь стійкості та питому вагу 
компонентів інтонації в передаванні зазначених комплексів значень. Дослі-
дження показало, що за ступенем стійкості (та інтенсивності) співвіднесе-
них просодичних маркерів усі модальні значення розподіляються в  межах 
деякого ієрархічного ряду; під час взаємодії кількох модальних значень 
 домінантними виявляються інтонаційні риси тих компонентів модально-
семантичного поля, які тяжіють до початкових позицій у зазначеному ряду.

Близько між собою розміщені елементи ряду, які характеризуються 
рівною стабільністю інтонаційних маркерів, утворюють загальний контур 
шляхом комбінації релевантних просодичних рис поєднуваних модальних 
значень. Поєднання модальних значень, що належать до групи, яка не має 
власних інтонаційних маркерів, забезпечує трансформація інтонаційних 
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моделей тих опорних модальних значень групи з власними інтонаційними 
корелятами, з якими вони співвіднесені.

Дві зазначені вище причини неоднозначності смислової інтерпретації 
інтонем сфери модальності (рухливість меж семантики інтонаційних мо-
делей і переважання ситуацій з одночасним вираженням комплексу мо-
дальних значень у мовленні) слід розглядати як найважливіші риси цього 
об’єкта спостережень. Поряд із ними важлива роль належить чинникам 
взаємодії інтонаційних засобів вираження модальних значень та інтонацій-
них засобів реалізації низки немодальних функцій, структура зв’язку яких 
має однорідну з мовною природу плану вираження, але є різнорідною з 
нею щодо змісту (і функцій).

Ґрунтуючись на аналізі експериментального матеріалу, констатуємо, 
що в мовленнєвому акті під час формулювання загального інтонаційного 
контуру за умов одночасної реалізації двох функцій інтонації, діє такий са-
мий механізм, як і в разі спільної актуалізації двох модальних значень. Він 
неоднозначний і залежить від комплексу чинників, серед яких:

– наявність / відсутність у поєднуваних функціях «власних» або «опо-
середкованих» просодичних моделей;

– ступінь стійкості співвіднесеності цих моделей із планом змісту;
– ступінь інтенсивності семантичної ознаки, яку передає інтонаційна 

модель;
– ступінь подібності вихідних інтонаційних структур, які взаємодіють 

між собою, і ступінь близькості мовної природи поєднуваних функцій. 
Залежно від цих факторів механізм взаємодії функцій інтонації реалі-

зується у формі нейтралізації, домінування, рівнозначності чи підпорядко-
ваності.

Незважаючи на наявність конкретно-мовних особливостей інтонаційно-
го оформлення фраз, у яких інтонація за реальних умов комунікації виконує 
одночасно декілька функцій, характер механізму співвіднесеності «інтона-
ція – смисл» є ідентичним у зіставлюваних мовах, причому найістотніші 
риси цих механізмів, імовірно, можна кваліфікувати як мовні універсалії.

Аналіз характеру впливу функціонально-семантичних чинників на 
ступінь стабільності інтонаційних моделей свідчить про існування не-
однакового потенціалу різних функцій інтонації в плані такого впливу. Най-
більшу стійкість виявляють просодичні моделі, які реалізують модальну 
й емоційну функції інтонації. Статус решти функцій стосовно модальної 
функції інтонації змінюється від підпорядкованого у функції членування 
на синтагми до головного у функції відображення емоційного стану мовця. 
Отже, за умови поліфункціонального характеру інтонації у фразі, узагаль-
нюваний інтонаційний контур переважно зберігає релевантні просодичні 
риси домінантної функції.
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The study deals with the problem of typological prosodic characters of Eng-
lish and Ukrainian communicative types of sentences. The authors have come 
to the conclusion that the prosody forming mechanism of the communicative 
types of sentences have a typological qualification in the two languages; and 
that the prosody of the communicative types of sentences is closely related to the 
attitudinal characteristics which are exercised in different communicative types 
of sentences.
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ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ПРО ЗВУКИ І, И 
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Розглянуто основні погляди щодо фонематичності голосної /и/ в укра-
їнській мові. З огляду на зв’язок мови і мовлення, зроблено спробу експери-
ментального вивчення високотональних голосних з метою фонологічної 
інтерпретації звука [и] та його місця у системі українського вокалізму.

Фонема як найменша лінійно неподільна одиниця використовується 
для утворення, розпізнавання й розрізнення морфем і слів. У зв’язку з цим 
говорять про конститутивну та дистинктивну функції фонем. Конститутив-
на функція пов’язана з творенням одиниць вищого рівня,  дистинктивна – 
з розпізнаванням й ототожненням значеннєвих одиниць. Дистинктивну 
функцію можна розщепити на ідентифікаційну (розпізнавальну) і сигніфі-
кативну (формо- і смислорозрізнювальну).

Фонеми завжди є елементами певної фонологічної системи. В україн-
ській фонології провідним методом встановлення інвентарю системи фонем 
є метод мінімальних пар із залученням дистрибутивного аналізу [7: 387]. 
Дистрибутивне значення фонеми полягає у її здатності виконувати дис-
тинктивну функцію. Згідно з цим більшість учених дотримується думки 
про шестифонемну систему голосних в українській мові. Утім, найяскраві-
ше у сильних позиціях протиставлені п’ять фонем: /а/, /о/, /у/, /е/, /і/. Звук 
[и] – «проблемний» в українському мовознавстві: нерідко його визначають 
як алофон фонеми /і/ й позбавляють фонематичності. Наприклад, деякі вче-
ні (З. Штібер, К. Дейна) відмовляють у фонематичності [и], вважаючи його  
варіантом фонеми /і/, який виступає у позиції після твердих приголосних; 
тоді слова типу кіт – кит, бій – бий розрізняються приголосними. Серед 
сучасних мовознавців, які відстоюють п’ятифонемну систему голосних 
української мови, можемо назвати В.С. Перебийніс та Ю.О. Карпенка.

Однак Н.І. Тоцька, використовуючи той самий метод опозиції, довела, 
що звуки [і], [и] належать окремим фонемам, адже виконують дистинктив-
ну функцію. Наведемо її аргументи [2: 45–48]:

– розрізнення значень слів у сильній позиції в середині слова: бік – бик, 
біліти – білити;

– розрізнення значень слів в абсолютній позиції (на початку слова): 
ікати – икати, ікання – икання;

– розрізнення форм слів: сісти – сидіти, біліти – білити.
Спростовує видатна фонетистка і тезу про дистинктивну функцію при-

голосних у словах типу кинь – кінь, дим – дім, линь – лінь, вись – вісь, зазнача-
ючи, що консонанти повинні виявляти свою фонематичність не лише перед 
[и], [і], а й перед іншими голосними, чого про такі звуки, як губні, шиплячі 
задньоязикові та глотковий, сказати не можна. Тому вони радше алофони 
твердої фонеми, а не окремі фонеми [2]. Отже, подібні пари слів існують 
 завдяки фонематичності голосних [і] та [и].
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Крім цього, Н.І. Тоцька додає, що звук [і] в українській мові – різного 
походження, тому й акустично не однаковий. Так, голосний [і], що походить 
з етимологічного *о, у вимові багатьох носіїв української мови може не 
пом’якшувати попередній приголосний, бо, очевидно, за своєю природою 
має дещо обнижену артикуляцію. Це вагомий контраргумент на тезу про 
залежність звучання [і], [и] від якості попереднього приголосного.

Окрім опозиційного протиставлення, у лінгвістиці є ще один крите-
рій, яким послуговуються, встановлюючи фонологічну систему тієї чи 
тієї мови, – здатність мовної одиниці функціонувати у системі голосних 
чи приголосних фонем як будь-яка інша фонема. Власне, за цим критерієм 
фонемі «приписують» конститутивну функцію. До того ж, на думку деяких 
мовознавців (наприклад, Л.Р. Зіндера [3]), саме конститутивна функція фо-
неми є провідною, а дистинктивна – факультативною.

Виходячи з ідей Л. Щерби про нерозривну єдність звука і фонеми, спро-
буємо проаналізувати особливості функціонування голосного [и] в системі 
вокалізму української мови на основі його мовленнєвих артикуляційно-акус-
тичних характеристик, тобто виявити ту (ті) функцію (функції), які властиві 
звукові суто на рівні акустичного сигналу. Отже, фонему розуміємо як пев-
ний код, пов’язаний з артикуляційними рухами носія тієї чи іншої мови. Тоді 
алофони (варіанти) фонеми, говорячи словами Дж. Фланагана, є «акустични-
ми ступенями свободи» [4: 27] у реалізації кодового символу.

Сучасні комп’ютерні технології дають змогу досліджувати звуки мов-
лення точно (об’єктивно). Вивчення мовлення експериментально за допо-
могою спеціальних комп’ютерних програм показує, що звуковий сигнал, як 
і будь-який інший матеріальний об’єкт, поширюється у просторі й часі, а 
відтак першочергово характеризується формою і структурою. Форму звука 
визначає передусім енергетичний компонент, що залежить від амплітуди 
акустичної хвилі в часі. Форму звука маємо можливість бачити на осци-
лограмі, інтонограмі. Структуру звука формують його спектральні склад-
ники; її спостерігаємо на спектрограмі чи сонограмі. Якщо форма звука є 
джерелом його варіативності (Л. Щерба свого часу зазначав, що однаково 
вимовити один і той же звук двічі неможливо), то структура – локація інва-
ріантних характеристик, тих, завдяки яким звук реалізується і сприймаєть-
ся як окремий тип, тобто фонема. Тож вивчення спектра звуків, їх формант-
ного складу прямим чином корелює з поняттями фонологічного мовного 
рівня. Таким чином, експерименти, пропоновані в цій розвідці, спрямовано 
на фіксацію, експлікацію та інтерпретацію спектральної картини звуків 
(F-картини).

Матеріалом дослідження слугують звуки, які були вимовлені диктором 
окремо (відмежовані паузами), тобто не в межах слів, але які, однак, пе-
ребувають в межах висловлення, отже, належать інтонаційній конструкції, 
тому не ізольовані. Звуки взято з аудіокурсу української орфоепії, підготов-
леного диктором українського радіо М.І. Погрібним [5]. 

Для достовірності експерименту провели попередню роботу. Спочатку 
звуки виділяли з тексту і формували базу даних реалізацій для кожної фо-
неми. Аналізуючи відібрані звуки візуально (на осцилограмі, спектрограмі, 
інтонограмі) та аудитивно, відібрали для дослідження по 5 акустично «най-
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вдаліших» варіантів для кожної фонеми. Для наочної демонстрації з цих 
п’яти звуків обрали той, який на сонограмі максимально поєднував у собі 
ознаки решти чотирьох. Іншими словами, було виділено такий звук, який 
максимально інтегрує в собі всі ті параметри, що є в кожній реалізації даної 
фонеми. Спектр звуків вивчали в програмі Sound Forge 9.01. Форму резона-
тора для голосних [і], [и] змоделювали, застосовуючи програму VTDemo.

За палатографічними даними Н.І. Тоцької [2: 58], в артикуляції звука [і] 
тіло язика має виразно опуклу форму. Уся його маса подається виразно впе-
ред до передньої частини твердого піднебіння або до верхніх зубів та альвеол 
(рис.1). Тому за місцем творення звук відносять до переднього ряду. За спо-
собом творення – до високого підняття, адже язик під час його вимови високо 
піднято вгору. Відстань між найвищою точкою язика і твердим піднебінням – 
найменша порівняно з творенням інших голосних. Таким чином, ротовий ре-
зонатор – малий, тоді як фарингальний – великий (рис. 2). Загалом задній 
резонатор найбільший, а передній – найменший на тлі артикуляції інших 
голосних. За додатковою (губною) артикуляцією звук [і] – нелабіалізований.

Рис. 1. Зіставна схема палатограм голосних [і], [и]
Наші експерименти засвідчили, що спектральна структура звука харак-

теризується трьома зонами підвищеної концентрації тонів (рис. 3, рис. 4). 
Невеликих діапазонів перші дві, в яких реалізуються перша і друга фор-
манти, і широка третя, де розміщені третя і четверта форманти. Формант-
ний склад такий: F1 – 280 Гц, F2 – 2300 Гц, F3 – 3000 Гц, F4 – 3550 Гц.

Рис. 2. Модель зони резонаторів творення голосних [і], [и]
1 Режим програми, заданий для наших вимірювань: розмір FFT (функція перетворення 
Фур’є) – 1024, вікно вирівнювання – Hamming.

[i] [и]
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Під час творення звука [и], як зазначає Н.І. Тоцька [2: 57], передня 
частина спинки язика опукла, основною своєю масою просунена вперед 
(рис. 1). Отже, звуки мають спільний тип артикуляції. Однак відмінним є 
те, що в генерації голосного [и] ступінь просунення язика вперед менший, 
а його положення – нижче порівняно зі звуком [і]. Тож в артикуляційній 
класифікації голосних української мови звук [и] відносять до переднього 
ряду, високо-середнього підняття, пасивної лабіалізації.

Як наслідок в артикуляції [и] задній резонатор трохи менший, а перед-
ній – дещо більший, ніж при творенні голосного [і] (рис. 2). Формантний 
склад такий: F1 – 350 Гц, F2 – 2100 Гц, F3 – 2450 Гц, F4 – 3640 Гц. Спектр 
звука характеризується трьома зонами підвищеної концентрації тонів. У 
першій зоні реалізується перша форманта, в другій – друга і третя форман-
ти, у третій – четверта. Відстань між зонами першої і другої форманти – вели-
ка (рис. 3, рис. 4).

Рис. 3. Динамічна спектрограма голосних [і], [и]

Таким чином, [и], [і] – акустично різні утворення. Кожне із них має 
свою модель реалізації та існування у просторі, тобто є окремою кон-
струкцією, в основі якої лежить відмінна структура резонансних тонів та 
інших гармонік. Експерименти засвідчили, що звуки [і], [и] мають власну 
F-картину, що дозволяє говорити про їхню фонетичну «незалежність».

Рис. 4. Статична спектрограма голосних [і], [и]
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Утім фонематичний зміст кожної фонеми визначається її положенням 
у фоносистемі, тож постає закономірне питання, наскільки ці звуки від-
різняються між собою (адже навіть між реалізаціями тієї самої фонеми іс-
нують певні відмінності в їхній структурі), тобто чи суттєвою є акустична 
відмінність між двома «сигналами», щоб говорити про певну «роль» того 
чи того звука у системі голосних української мови. Відповідь шукатимемо, 
порівнюючи ці голосні з іншими «елементами» українського вокалізму.

Для порівняння звуки розташуємо у логічній послідовності – за нарос-
танням їхньої висоти. Таким чином формуємо звукоряд, який, користую-
чись музичною термінологією, можемо назвати октавою, тобто звуковисот-
ним інтервалом (діапазоном). 

Як відомо, музичний звукоряд розбиває октаву на декілька неальтерну-
ючих ступенів – звуків різної висоти, які називають складами дo, рe, мi, фa, 
соль, ля, сі. За аналогією, звуковий діапазон за ознакою наростання висоти 
можна розмістити так: [у], [о], [а], [е], [и], [і]. Власне, такою є послідовність 
українських голосних звуків за наростанням їхньої висоти, з огляду на те, що 
провідна роль у цьому належить другій форманті F2 [6: 82] – саме вона що-
звука зростає за рівнем частоти. Це чітко видно на рис. 5 (друга форманта мар-
кована другою пунктирною лінією знизу).

Рис. 5. Зіставна сонограма голосних звуків, розміщених у порядку 
збільшення їхньої висоти

Перші форманти фіксуємо приблизно в межах одного діапазону зав-
ширшки близько 200 Гц – від 300 до 500 Гц. Виняток становить лише звук 
[а], перша форманта якого є найвищою і майже на одному рівні з другою 
формантою звука [у]. Закономірностей розташування третьої форманти у 
звуках не спостережено, адже у першому [у] вона вища за три наступні зву-
ки, значення яких, у свою чергу, близькі між собою. В [и], [і] треті форман-
ти найвищі серед усіх голосних, однак F3 звука [і] набагато вища за ту, що 
в складі вокала [и]. Не спостережено і якоїсь закономірності розташування 
четвертих формант у звуках. Все ж, очевидно, дві останні форманти свою 
роль відіграють в тембральному «оформленні» звуків, а не в його фоно-
інтервальності, тобто «оформленні» звуковисотного діапазону.

Отже, наростання висоти звука збігається з наростанням другої форман-
ти. Можна побачити, що в такій послідовності значення F2 кожного наступ-
ного звука приблизно в однакове число разів більше за попередній голосний. 
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Виходячи з цього, можемо зробити висновок, що звук [и] є необхідною лан-
кою такого ланцюжка. Відсутність його в українській мові вносила б певну 
дисгармонію у звуковисотний діапазон. У такому разі звук [і] сприймався б 
набагато вищим порівняно з попереднім ступенем – звуком [е]. Можна при-
пустити, що у мовах, де відсутня фонема /и/, структура звуків інших фонем 
за ознакою другої форманти побудована іншим чином, тобто гармонія звуко-
вого ряду досягається іншим співвідношенням другої форманти.

З іншого боку, український фоноряд не можна назвати цілковито гар-
монійним. В ідеалі гармонія мала б досягатися однаковим інтервалом 
частот другої форманти між звуками, тобто коли тональність зростала б в 
арифметичній прогресії. У теорії музики кожен наступний звук у межах од-
нієї октави відрізняється від наступного на півтону. Друга форманта звуків 
української мови не має постійного інтервалу: діапазон F2 між [у] та [о] 
становить 150 Гц, між [о] та [а] – 450 Гц, між [а] та [е] – 430 Гц, між [е] та 
[и] – 470 Гц і, нарешті, між [и] та [і] – 200 Гц. Отже, найменша різниця у 
висоті становить 150–200 Гц – між звуками [у], [о] та [и], [і], тоді як у се-
редньому значення інтервалу – 450 Гц. Специфіку фоноінтервалу (тяжіння 
до тональної гармонії) голосних української мови зображено на рис. 6.

Рис. 6. Висотний діапазон голосних звуків української мови
Цікаво, що, наприклад, у російській мові, за даними В.Н. Сорокіна 

[7: 211], за показником F2 висота тону зростає у такій послідовності: [у], 
[о], [а], [э], [ы], [и]. Однак фоноінтервал (за значенням другої форманти 
F2) голосних звуків російської мови відрізняється від українського як за 
специфікою наростання висоти, так і за шириною власне інтервалу (вуж-
чий порівняно з українським), і його теж не можна назвати ідеальним, по-
справжньому гармонійним (рис. 7).

Рис. 7. Висотний діапазон голосних звуків російської мови
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Повертаючись до українського голосного [и], зазначимо, що, зважаючи 
на експериментальні дані, він є окремим звуком, який виконує свою – «акус-
тичну» – функцію в системі українських голосних і, таким чином, стає не-
обхідним елементом системи українського вокалізму. Саме ця властивість 
звука [и] вирізняє його у свідомості носіїв української мови в окреме утво-
рення, що сприймається нарівні з іншими представниками цього ряду – /а/, 
/о/, /у/, /е/, /і/ і завдяки чому отримує здатність творити сегменти вищого 
рівня (виконувати конститутивну функцію).

Отже, констатуємо, що звуки [і] та [и] в системі вокалізму україн-
ської мови функціонують як реалізації окремих фонем – відповідно /і/, /и/, 
оскільки:

– можуть розрізнюватися між собою в парадигматичній системі за ди-
ференційними ознаками;

– функціонують у свідомості носіїв мови як окремі формо- і слово-
творчі елементи завдяки суттєвій (необхідній для розрізнення) різниці за 
акустично-перцептивним параметром висоти.
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The main views about phonemic status of Ukrainian sound type /и/ are actu-
alized in the study. High-frequency vowels are researched by experiment. The in-
terpretation of experimental results gave some ideas about phonematics of vowel 
[и] and its place in the system of the Ukrainian wovels.
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УКРАЇНСЬКА ОРФОЕПІЯ 
В ПРАЦЯХ ІВАНА ОГІЄНКА

Дослідження присвячено питанню української орфоепії в науковому 
доробку Івана Огієнка: проаналізовано розуміння І. Огієнком літературної 
вимови як чинника об’єднання нації; його бачення проблеми подвійних фо-
нетичних форм (подвійного наголошення); співвідношення милозвучності 
та ритміки мови; погляди на роль театральної вимови у виробленні за-
гальнонаціональної вимови; спостереження над особливостями інтонації 
ва мовленні інтелігенції та «народу».

Іван Огієнко як учений, культурно-освітній, державний, церковний 
діяч залишив помітний слід у розвитку українського мовознавства, історії 
культури, церкви. Як учений універсального обдарування, знавець бага-
тьох мов Іван Огієнко цікавився питаннями історії української мови, пра-
вопису, культури, досліджував проблеми кириличної палеографії, займався 
словникарською і видавничою справами, укладав методичні рекомендації 
для вивчення української літературної мови, опрацьовував проблеми фо-
нетики, лексикології, ономастики, діалектології, синтаксису тощо. Проте 
здобутки вченого залишаються недостатньо дослідженими, можливо, саме 
через багатство та різноманітність наукової спадщини.

Сповідуючи принцип «Для одного народу – одна літературна мова й 
 вимова, один правопис! Це цемент соборності нації», І. Огієнко зосеред-
жував увагу на питаннях нормативності не лише мови, а й вимови, тоб-
то – орфоепії. «Ставимо вимову поруч із літературною мовою, надаємо 
вимовному об’єднанню Народу більше значення, як об’єднанню правопис-
ному», –  наголошував він [1: 49]. І. Огієнко сприяє поширенню й розвит ку 
української мови і вимови не лише як мовознавець, а й як урядовець, не 
забуваючи при цьому про збереження її краси й милозвучності: так, на по-
саді міністра освіти УНР у січні 1919 р. він підписує Закон про мову, який 
передбачав викладання українською мовою в усіх типах шкіл; ставши у ве-
ресні того самого року міністром віросповідань УНР, підписує циркулярно-
го листа із вказівками приступити до українізації церкви, зауважуючи при 
цьому: «…вимову українську заводити поступово й лагідно, а сама вимова 
повинна бути милозвучною» [2: 14–15].

Різні підходи до вивчення вимовної норми І. Огієнко висвітлює в праці 
«Наша літературна мова: Як писати й говорити по-літературному», моно-
графії «Український літературний наголос», статтях заснованого й редаго-
ваного ним часопису «Рідна мова» («Наша театральна вимова», «Інтонація 
в реченні», «Гнучкість української мови. Про подвійні форми»). Питання 
орфоепічної норми, зокрема питання милозвучності вимови, І. Огієнко по-
рушує на «Сторінках для наших молодших» часопису «Рідна мова», які ви-
ходили під заголовком «Граматика малої Лесі» у формі дитячих оповідань 
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чи казок за підписом «Дід Огій». Кожне таке оповідання містило завдання, 
які дитина мала виконувати самостійно як письмові вправи, а то й неве-
личкі дослідницькі розвідки. Відомості про евфонічні засоби і можливості 
української мови дослідник узагальнює в статті «Наочна таблиця мило-
звучності української мови» [3].

Розглядаючи поняття літературної мови загалом, І. Огієнко виводить 
основні ознаки «доброї літературної мови». Така мова, на його думку, 
має бути правильна, ясна, чиста, багата, милозвучна. Літературну мову 
обов’язково треба вивчати: це в жодному разі не «мова мого села» чи «мова 
моєї бабці», як уважають деякі «мовні анархісти» – адже «і в інших була 
бабця, яка «так» не говорила, і… ця інша бабця нічим не гірша від їхньої…» 
[4: 13–15]. Літературної мови навчає, за І. Огієнком, «читання творів кра-
щих українських письменників, особливо старших», а також етнографіч-
них матеріалів: пісень, казок, дум та ін. Взірцями, як слід працювати, вдо-
сконалюючи свою мову, для науковця є Марко Вовчок – вона «набула собі 
мову, якої й досі ще ніхто не перевищив красою та щирою народністю», та 
Максим Рильський [4: 13–15]. 

Багатству й різноманітності літературної мови і вимови сприяє наяв-
ність подвійних форм – морфологічних (батьку – батькові; добрая – добра; 
дрібний – дрібен; чистому – чистім; та – тая; мойого – мого; буду ходи-
ти – ходитиму; посієм – посіємо; корись – корися; від – од тощо) та фоне-
тичних, зокрема подвійних наголосів, архаїчних (божестве́нний, мо́рський, 
зе́мний, хва́ла), а також живих (у́ста́, пло́ди ́, в тру́ді́, ну́тро́, воя ́ки ́). Загалом 
до варіативного наголошення як норми літературної вимови в І. Огієнка 
було неоднозначне ставлення: з одного боку, «…цих подвійних форм у на-
шій літературній мові не вільно викидати, бо їх знає й наша жива народ-
ня мова. Ці подвійні форми виявляють гнучкість української мови, таку 
притаманну живій народній мові, і цю гнучкість не можна цілком затирати 
в мові літературній» [4: 19]. З іншого боку, дослідник із жалем констатує 
відсутність указівок про вимову в сучасних книгах, що призвело до по-
яви подвійних форм (близьки ́й – бли ́зький, бойови ́ще – бойо́вище, воло́дар – 
волода́р та ін.), а іноді – й до появи трьох варіантів наголошування того 
самого слова (ба́йдуже – байду́же – байдуже́, мі́дяний – мідя ́ний – мідяни ́й, 
кла́довище – кладо́вище – кладови ́ще тощо). Такий стан українського наго-
лосу є, за І. Огієнком, ненормальним і потребує стабілізації. Учений вбачає 
добрий приклад у наявності наголосу на всіх окремих словах у книжках 
50–70 рр. XIX ст., що привчало широкі маси читачів до літературного на-
голосу, нормувало соборну українську вимову [5: 29–30].

Орфоепічно правильної вимови мають дотримуватись і поети, які час-
то хибно розуміють «поетичну волю» та вживають наголоси і форми, ке-
руючись лише вимогами ритму. Натомість їхній вибір має обмежуватись 
лише варіантами літературної норми [5: 29–30]. 

Багатство української літературної мови і вимови зумовлено також 
тим, що «українська мова милозвучна – тобто і фонетично, і морфологіч-
но, і словниково – мова звучна і мова плинна, мова ясна в своїй вимові. 
І мова не одноманітна». Милозвучності української літературної вимови 
сприяють появі протетичних в, г, й (вогонь, Ганна, янгол) та епентетичних 
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в, г, й (павук, нагострити, Україна), вставляння / випадіння голосного на 
початку слова (іржа, імла – город (>огород)), вставляння о, е в кінці слова 
між приголосними (вихор, Дністер; молитов, чисел). Милозвучність вимо-
ви досягається й завдяки спрощенню груп приголосних здн, ждн, стн, стл, 
слн [6: 188] та уподібненню приголосних, що «повстає з прагнення мови 
до найлегшої й найпростішої вимови та від будови органів мови. В гру-
пі приголосних уподібнюється звичайно звук перший другому. Українська 
мова любить сполучення приголосних звуків тільки однакових: дзвінких із 
дзвінкими, глухих із глухими, шелесних із шелесними, свистових із свис-
товими, твердих із твердими, м’яких із м’якими, тому перший приголосний 
в групі їх стає таким, яким є другий» [7: 142]. 

Причина милозвучності української вимови і в наявності чергувань у – 
в, і – й, з – із – зо – зі, би – б, ж – же та ін. Проте евфонічні чергування в 
ній не слід уживати механічно: «…ті, хто не має чуття гармонійності мови, 
хапаються за правила зміни в, і на у, й, і хотять проводити це скрізь «по-
слідовно». А між тим правило цієї заміни має десяток вийнятків! При цій 
зміні велику ролю грає й звукова музикальність вимови» [2: 18–20]. За спо-
стереженням І. Огієнка, не кожна людина говорить плавко, рівно, а робить 
хоч маленькі перерви (павзи) в мовленні, і от «ці перерви змінюють нам 
головні правила милозвучності мови, бо по такій перерві легше починати 
дальшу мову з у чи з і, як і по знаках розділових. Ці перерви звичайно роби-
мо по своїй уподобі в живій мові, але в писанні ліпше їх оминати». Таким 
чином, «…в живій вимові та в віршах чи взагалі в ритмічній мові цих пра-
вил (гнучкості в – у, й – і. – В.Б.) не завжди дотримуємо, а то тому, що по 
перерві (по павзі) в живій мові легше дальше слово починати на голосну, 
аніж на приголосну» [8: 485–486]. 

Проти «механічного», послідовного застосування евфонічних чергу-
вань, тобто залежності їх тільки від того, на голосний чи на приголосний 
починається або закінчується сусіднє слово, виступав також П.Д. Тимошен-
ко. Така послідовність, на його думку, не може бути нормою літературної 
мови – адже її немає і в народній мові, зокрема в київсько-полтавських го-
вірках, на основі яких сформувалася наша літературна мова. «Послідовне 
введення чергувань таких варіантів… скувало б у багатьох відношеннях 
можливості використання інших засобів мови (зокрема ритміки)», а також 
звукових і словесних повторів, синтаксису тощо. Порушення таких чергу-
вань є в М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Стефаника, А. Тесленка та 
ін., у поезії, зокрема в гуцульських піснях [9: 5–6].

Розглядаючи літературну вимову як ознаку відповідного культурного 
рівня інтелігентної людини, І. Огієнко закликав усю інтелігенцію навчати-
ся доброї соборної літературної вимови. У справі вироблення літературної 
мови основну роль він відводив такій «прилюдній інституції», як театр, 
уплив якого на народні маси, а особливо на молодь, завжди був надзвичай-
но сильним. «Кожний нарід, що має добре організований театр, звичайно 
має й добре вироблену всенаціональну вимову» – оскільки від артиста зав-
жди вимагають найдосконалішої вимови, найкращої дикції, і артиста з ре-
гіональною (місцевою) вимовою не прийме на роботу жоден театр.
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І. Огієнко високо оцінює театральну вимову в Наддніпрянській Україні – 
на відміну від «радієвої вимови» (вимови на радіо): «Дивно тільки, чому на 
Радянщині на радієву вимову надавача (спікера) не звернено належної уваги, 
бо в радіо не раз можна почути примітивну українську вимову» [1]. Нато-
мість у Галичині справа з театральною вимовою гірша через відсутність ста-
лого театру. Серед вад вимови на галицькій сцені дослідник виділяє такі дві 
основні: «мазуракання» – вимову свистячих с, з, ц на польський лад, із набли-
женням до шиплячих ш, ж, ч (польських ś, ź, ć) – особливо помітно в жінок, 
та невміння ставити наголоси по-літературному. Літературних наголосів мо-
вознавець радить учитися з віршованих творів М. Старицького, Б. Грінченка, 
словника Б. Грінченка. Відповідальність артиста за добру вимову, на думку 
І. Огієнка, набагато більша, ніж учителя, оскільки останній учить купку ді-
тей, тоді як артиста слухає величезна аудиторія свідомих слухачів [1].

Не оминув увагою І. Огієнко й такі складники орфоепічної норми 
мови, як наголос та інтонація. Питанням літературного наголосу присвяче-
на його мовознавча монографія [3], особливості інтонації висвітлені в окре-
мих статтях його часопису «Рідна мова», здебільшого присвячених опису 
синтаксису («складні») української мови. Зокрема, І. Огієнко зазначає, що 
інтонація передає настрій, бажання і почуття, послуговуючись «не тільки 
словесним реченням, але й: 1) певним усиленням чи ослабленням голосу, 
цебто зміною тембра й тону, 2) затриманням чи прискоренням темпа мови, 
3) здовженням наголошеного голосного в головному слові речення і 4) від-
повідними павзами поміж словами, словосполученнями й реченнями» [10]. 
При цьому інтонація, «однакова в основі своїй, …міняється в силі й ви-
робленості залежно від освіти людини. У інтелігентних вправних артистів 
вона виразніша й сильніша, як у людей менш інтелігентних. У живій народ-
ній мові інтонація завжди дуже помітна, бо завжди сильно доповнює сам 
зміст речення: крім того, тут інтонація звичайно сполучується й з виразни-
ми жестами. Навпаки, в мові інтелігентській інтонація глибша, тоньша, але 
ще більше розвинена, хоч і не так кидається в вічі, як інтонація народня, че-
рез що інтонацію інтелігентську малорозвинена людина може й не зрозумі-
ти докладно» [10]. Отже, виразність і виробленість інтонації повного сти-
лю мовлення як прототипу інтонації нормативного літературного мовлення 
досягається застосуванням усієї палітри лінгвальних засобів – без виразної 
переваги якогось із них. Зокрема, для інтелігентської інтонації (інтонації 
повного стилю мовлення), за спостереженням І. Огієнка, нехарактерними 
є різкі тональні коливання: «Відстань чи інтервали поміж найвищим тоном 
у реченні і тоном найнижчим у мові інтелігентській невелика…; навпаки, 
в мові людовій ці інтервали все великі, значно більші від інтервалів мови 
інтелігентської» [10]. Цікаво, що сучасні соціофонетичні дослідження, зо-
крема в англістиці, дають схожі висновки щодо мелодичних особливостей 
мовлення вищих і нижчих соціальних прошарків населення: інтонаційні 
особливості носіїв британського варіанту англійської мови високого соці-
ального статусу та високого рівня освіти пов’язані передусім із мелодикою. 
Вони характеризуються різноманіттям мелодичного репертуару, дотриман-
ням певних пропорцій, тобто кількісних співвідношень тих або тих еле-
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ментів мелодійного інвентарю, широким діапазоном голосу, що забезпечує 
глибину мелодичних модифікацій. Натомість інтонаційні характеристики 
мовців низького соціального статусу демонструють обмеженість мелодій-
ного репертуару з переважним використанням рівних мелодичних конфігу-
рацій, вузький діапазон голосу, підсилення компенсуючої ролі інтенсивнос-
ті як засобу акцентної виділеності тощо [11: 75–79].

Таким чином, досліджуючи особливості української орфоепії, І. Огі-
єнко охоплював широке коло питань: мова і культура, педагогіка, лінгводи-
дактика, поетика, акцентологія, інтонологія, сегментна фонетика, діалекто-
логія, соціофонетика та ін.
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The study is devoted to Ukrainian orthoepy issues in research activities by 
Ivan Ohienko. In particular, understanding by I.Ohienko of literary pronounce is 
analyzed as a factor of national integration; his vision of a double phonetic forms 
problem (double stress), a correlation of euphony and rhythmics are described; 
views of a theatre language role in national language creation are showed; an 
observation over peculiarities of intellectual and people’s intonation etc is given.
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АКУСТИКО-ФОНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ 
СПІВОЧОГО МОВЛЕННЯ

Зроблено спробу експериментально-фонетичного дослідження наспі-
ваних голосних української мови. З’ясовано, що у співі та розмовному мов-
ленні звуки мають різну фонетичну характеристику.

Акустика – це галузь фізики, що вивчає пружні коливання та хвилі, 
процеси виникнення та поширення коливань, їх взаємодію з фізичною ма-
терією. У лінгвістиці акустичний аспект дослідження звуків дає можли-
вість визначати аеродинамічну організацію мовлення, структуру простих і 
складних тональних та шумових сигналів мовленнєвого потоку, формувати 
відчуття висоти й гучності мовного сигналу тощо.

Людина генерує звук двома джерелами гармонійних коливань – вібра-
цією голосових зв’язок і резонансами в надгортанній частині – та джерелом 
шуму (при нормальній артикуляції – створенням у надгортанній порожнині 
турбулентних повітряних потоків за допомогою значного звуження органів 
та посилення тиску повітря).

Людина під час вимовляння створює звукову хвилю складної природи. 
Її можна фіксувати за допомогою мікрофона, а далі інформацію з метою 
аналізу перетворити на зображення імпульсивної картини сигналу, розгор-
нутої в просторі, який спостерігаємо візуально, й окресленої часово.

На цій «картині» часові характеристики реального сигналу від мовлен-
нєвої хвилі розподілено на осцилограмі та спектрограмі по горизонталі; по 
вертикалі осцилограма відбиває інтенсивність сигналу (звука), а спектро-
грама – розподіл частот від найнижчої (основна) до найвищої у відповід-
ному актуальному спектрі (додаткові). Різні частоти на осцилограмі пред-
ставлені складними періодичними відхиленнями кривої від нульової лінії. 
Спектрограма фіксує їхні значення та їхню інтенсивність.

Осцилограма і спектрограма є основними інструментами акустично-
го аналізу. Комп’ютерні програми значно спростили метричне оцінюван-
ня зафіксованих інструментальним шляхом звуків мовлення. Для цього 
використовують вимірювання параметрів сегмента в сигналі: часу в мілі-
секундах, частоти в герцах, інтенсивності в децибелах. На спектрограмі 
важливим є максимуми концентрації інтенсивності на окремих частотних 
смугах спектра, які прийнято використовувати в звукоаналізі як послідовно 
нумеровані форманти. Для виділення формант користуються даними про 
співвідношення інтенсивності та частоти. Такий аналіз уважають якісним 
тому, що співвідношення формант у спектрі звука відповідає тимчасовому 
розташуванню і напруженню органів та відповідної конфігурації порожнин 
мовного апарату. Структура акустичного сигналу є основним предметом 
уваги у фонетиці й дає змогу аналізувати динаміку звукоутворення. Сигнал 
по-різному відбиває стани і зміни, що відбуваються в гортанній, ротовій і 
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носовій порожнинах. Напруження голосових зв’язок фізіологічно не може 
бути постійним, тому періоди їх коливань мають тимчасові незначні від-
хилення від основної частоти, але це не впливає на сприйняття таких пері-
одів з відхиленнями як музичного однорідного тону. Навіть навпаки – чим 
точніша періодичність коливань, тим більш «металевий» відтінок чуємо в 
голосі. Частота коливань впливає на характеристику тону: що частіші пері-
оди коливань, то вищий тон голосу.

Силу акустичної енергії, або інтенсивність звука, фіксує амплітуда сиг-
налу, тобто розмах акустичної хвилі, яку бачимо на осцилограмі.

В експериментальній частині дослідження використано комп’ютерні 
програми Praat, Cool Edit Pro, Speech Analyzer, які забезпечили фіксування 
акустичних даних звукових одиниць. Основні інструментальні прийоми – 
осцилографування та спектрографування.

Об’єктом дослідження слугують уривки з українських пісень «Ой ти 
дівчино» та «Ніч яка місячна» у виконанні Дмитра Гнатюка1 та Анатолія 
Солов’яненка2. Зазначимо, що у співі Анатолій Солов’яненко найбільше 
акцентує на звуках [а], [і], [и], а Дмитро Гнатюк – особливо виділяє звук 
[е]. Тому цікаво простежити цю особливість їхнього співу за допомогою 
інструментальних засобів.

У пісні «Ніч яка місячна» за допомогою комп’ютерної програми Praat 
ми виокремили ділянку зі звуком [і] у слові ніч, отримавши зразок співу цьо-
го звука у виконанні А. Солов’яненка та Д. Гнатюка. Як відомо, резонансні 
умови творення звука [і] виникають унаслідок перерозподілу об’ємів ротової 
та фарингальної порожнин: фарингальна частина збільшується максималь-
но через об’єднання зі всією велярною частиною та внаслідок обниження 
гортані, а ротовий резонатор максимально зменшується, оскільки тіло язика 
майже повністю закриває передню частину. Н.І. Тоцька вказує, що голосний 
[і] має такий формантний склад: F1 = 200 Гц, F2 = 2000–2400 Гц [1: 113].

Частотні значення формант визначаються максимальним підняттям та 
максимальним просуванням язика вперед. Акустично голосний [і] – дифуз-
ний та високий (це засвідчує наближеність F2 до високих формант).

В отриманому відрізкові співу визначено інтенсивність звука, а також 
значення F1 та F2. У виконанні Д. Гнатюка інтенсивність звука становить 
70,179 дБ, F1 = 366,17 Гц, F2 = 1750,223 Гц. В А. Солов’яненка інтенсивність 
сильніша і становить 76,97 дБ, F1 = 365 Гц, F2 = 2155 Гц. Таким чином, зна-
чення формант в обох співаків відрізняються від «канонічних». Це пояснює-
мо кількома чинниками, насамперед тим, що при співі звук [і] артикулювати 
1 Дмитро Гнатюк – оперний і камерний співак широкого жанрово-стильового діапазону. Він 
має сильний голос, рівний у всіх регістрах, унікальний за тембром, гнучкий та динамічний 
відтінками. Володіє високою технікою вокалу. Спів Дмитра Гнатюка рідко зазнає відхилень 
від орфоепічних норм. Для його співу характерні такі риси: наближення всіх сонорних зву-
ків до голосних нескладотворчих, тверда вимова шиплячих та африкат, наближення звука [і] 
до звука [и], звука [а] до звука [е], вимова деяких приголосних із придихом.
2 Спів Анатолія Солов’яненка оригінальний і неповторний. Загалом його мовлення відпові-
дає нормам української мови. Манера виконання позначена особливими рисами, серед яких 
нечітка артикуляція приголосних звуків, наближення звука [і] до [и], вимова деяких звуків із 
придихом, тверда вимова шиплячих у всіх позиціях. Ці особливості пояснюємо намаганням 
виконавця полегшити артикуляцію звуків, які характеризуються як напружені, цим самим 
співак полегшує процес співу, робить його мелодійнішим.
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досить незручно, тому більшість співаків намагається наближати його вимову 
до звука [и], таким чином полегшуючи процес співу. Спробуємо це довести. 
Резонансні умови творення голосного [и] виникають унаслідок збільшення 
суцільного фарингального і помірного зменшення та звуження ротового резо-
натора. F1 = 230 Гц, а F2 = 1800 Гц [1: 111]. Отже, значення першої форманти 
для звука [и] вище порівняно зі звуком [і], а значення другої форманти нижче. 
Так само відрізняються від норми і значення формант у проспіваних відріз-
ках. Тому можемо говорити про зближення цих звуків у співі.

У пісні «Ой ти дівчино» для порівняння ми виокремили спів звука [е] 
у слові серденько в наголошеній позиції. Резонанс цього звука створюєть-
ся майже в однакових за об’ємом невеликих фарингальній та ротовій по-
рожнинах. Голосний [е] з акустичного погляду тлумачать як компактний, 
оскільки F1 наближається до більш високих формант, та як простий (нела-
біалізований): F1 = 400–500 Гц, F2 = 1500 Гц [1: 108].

В отриманих уривках ми зафіксували такі значення формант звука [е]:
– у Дмитра Гнатюка:

F1 = 608,24 Гц,
F2 = 1305,08 Гц.

– в Анатолія Солов’яненка:
F1 = 771,09 Гц,
F2 = 1251,95 Гц.

Значення формант дещо відрізняються від акустичних ознак звука [е] в 
мовленні. В обох співаків F1 вища за значення форманти відповідного звука 
в мовленні. Це може бути свідченням того, що під час співу звуки зазнають 
змін у творенні, тому їхні акустичні ознаки теж є іншими.

У такий самий спосіб порівняли спів інших голосних звуків. Отримані 
результати подано в табл. 1–6.

Табл. 1.
Звук [а]

Мовлення (відносно 
незалежна позиція [1])

Спів 
(Д. Гнатюк)

Спів 
(А. Солов’яненко)

F1 600 Гц 635 Гц 749 Гц
F2 1200–1300 Гц 1768 Гц 1178 Гц

Табл. 2.
Звук [о]

Мовлення (відносно 
незалежна позиція [1])

Спів 
(Д. Гнатюк)

Спів 
(А. Солов’яненко)

F1 300–400 Гц 418 Гц 572 Гц
F2 600–700 Гц 907 Гц 895 Гц

Аналіз засвідчує, що під час співу значення формант звуків інші, ніж у 
мовленні. Вони реалізуються на вищих частотах, ніж при звичайному мов-
ленні. Це властиво всім звукам без винятку. 
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Табл. 3.
Звук [у]

Мовлення (відносно 
незалежна позиція [1])

Спів 
(Д. Гнатюк)

Спів 
(А. Солов’яненко)

F1 200–250 Гц 479 Гц 742 Гц
F2 400–600 Гц 1825 Гц 991 Гц

Табл. 4.
Звук [е]

Мовлення (відносно 
незалежна позиція [1])

Спів 
(Д. Гнатюк)

Спів 
(А. Солов’яненко)

F1 400–500 Гц 608 Гц 771 Гц
F2 1500 Гц 1305 Гц 1252 Гц

Табл. 5.
Звук [и]

Мовлення (відносно 
незалежна позиція [1])

Спів 
(Д. Гнатюк)

Спів 
(А. Солов’яненко)

F1 230 Гц 394 Гц 466 Гц
F2 1800 Гц 1793 Гц 1785 Гц

Табл. 6.
Звук [і]

Мовлення (відносно 
незалежна позиція [1])

Спів 
(Д. Гнатюк)

Спів 
(А. Солов’яненко)

F1 200 Гц 366 Гц 365 Гц
F2 2000–2400 Гц 1750 Гц 2155 Гц

Далі порівняли спів двох виконавців між собою за контурами частоти 
основного тону та інтенсивності. Для цього виокремили спів першого ку-
плета з пісень «Ніч яка місячна» та «Ой ти дівчино» та проаналізували їх 
(табл. 7–8).

Табл. 7.
Спів уривку з пісні «Ніч яка місячна»

Спів 
(Д. Гнатюк)

Спів 
(А. Солов’яненко)

Тривалість 10,52 с 9 с
Середня висота 203,1 Гц 170,58 Гц
Мінімальне 
значення висоти 87,1 Гц 48,62 Гц

Максимальне 
значення висоти 298,1 Гц 524,51 Гц
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Значення F1 698,33 Гц 628,93 Гц
Значення F2 1870,804 Гц 1363,3 Гц
Значення F3 2613,99 Гц 2572,56 Гц
Значення F4 3667,055 Гц 3323,76 Гц
Значення F5 4789,55 Гц 346,05 Гц
Інтенсивність звука  71,035 дБ 74,64 дБ

                                                                   Табл. 8. 
Спів пісні «Ой ти дівчино»

Спів 
(Д. Гнатюк)

Спів 
(А. Солов’яненко)

Тривалість 16,5 с 10,74 с
Середня висота 190,7 Гц 166,86 Гц
Мінімальне значення 
висоти 65,8 Гц 66,79 Гц

Максимальне значення 
висоти 472,13 Гц 384,08 Гц

Значення F1 640,26 Гц 712,56 Гц
Значення F2 1736,18 Гц 1420,47 Гц
Значення F3 2603,29 Гц 2607,26 Гц
Значення F4 3362,52 Гц 3465,61 Гц
Значення F5 4414,59 Гц 4870,15 Гц
Інтенсивність звука 59,57 дБ 72,23 дБ

Так, констатуємо, що спів однакових уривків у виконанні різних спі-
ваків відрізняється. В А. Солов’яненка помітили більшу інтенсивність й 
вищу частоту основного тону порівнюваних фонограм. Значення формант 
у пісні «Ніч яка місячна» вищі у Д. Гнатюка, а у пісні «Ой ти дівчино» – в 
А. Солов’яненка.

Висоту тону цих співаків можемо зіставити ще й візуально за осци-
лограмами: чим частіші періоди коливання, тим вищий тон голосу, напри-
клад, осцилограми співу звука [и], див. рис. 1.

Time (s)
0 0.758844

-0.1874

0.1561

0

Рис. 1. Осцилограма голосного [и] у виконанні Дмитра Гнатюка
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Time (s)
0 0.635147

-0.244

0.2401

0

Рис. 2. Осцилограма голосного [и] у виконанні А. Солов’яненка
У наведених осцилограмах тон голосу А. Солов’яненка вищий, оскіль-

ки періоди між відхиленням кривої осцилограми його співу менші. У на-
ступних осцилограмах, які відображають наспівані реалізації голосного [і] 
(рис. 3, 4), тон голосу вищий у Д. Гнатюка. 

Time (s)
0 0.391633

-0.1952

0.16

0

Рис. 3. Осцилограма голосного [і] у виконанні Д. Гнатюка

Time (s)
0 0.364467

-0.3065

0.3241

0

Рис. 4. Осцилограма голосного [і] у виконанні А. Солов’яненка

Отже, з’ясовано, що акустичні характеристики звука у співі та мовлен-
ні не збігаються, форманти наспіваних голосних вищі порівняно з вимовле-
ними вокалами, інтенсивність звуків у співі більша, ніж у мовленні. 

Під час співу яскраво виявляється явище коартикуляції, межі між зву-
ками та навіть словами визначити подекуди неможливо, кожен попередній 
звук плавно переходить у наступний. Тому тут неодмінно матимуть місце 
зміни акустичних ознак звука порівняно з мовленням.

Задля доведення цього припущення проведено експеримент: спочатку 
записали наспівану фразу з «Пісні про рушник»: «Рідна мати моя, ти ночей 
не доспала»; далі записали ці ж слова, але відтворені в розмовному мовлен-
ні. В обох випадках виконавець текстів той самий. Потім у програмі Praat 
виокремили звук [а] зі слова мати, звук [о] зі слова моя, звук [і] зі слова 
рідна (табл. 9–11).

Таким чином, виявлено, що голосні звуки у співі та мовленні мають 
істотні відмінності. Різні значення формант у співочому і розмовному мов-
ленні є, очевидно, результатом того, що людина породжує звукову хвилю 
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складної природи, причому спосіб її генерації (спів, мовлення) суттєво 
впливає на якісну структуру звуків. Водночас якість звука визначають та-
кож індивідуальні особливості голосу мовця.

Табл. 9. 
Голосний звук [а]

Мовлення Спів
Значення F1 714 Гц 897 Гц
Значення F2 1647 Гц 1692 Гц

Табл. 10. 
Голосний звук [о]

Мовлення Спів
Значення F1 452 Гц 519 Гц
Значення F2 1301 Гц 907 Гц

Табл. 11.
Голосний звук [і]

Мовлення Спів
Значення F1 373 Гц 357 Гц
Значення F2 1620 Гц 2399 Гц

Література
1. Тоцька Н.І. Голосні фонеми української літературної мови. – К., 1973.

An attempt of experimental phonetic study of Ukrainian singing vowels is 
realized. As a result is an exposure of different phonetic specifications in singing 
and conversational speech sounds.
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ТРИПІЛЬСЬКИЙ СУБСТРАТ: ФОНЕТИЧНІ 
ОЗНАКИ В ДАВНЬОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ*

Запропоновано порівняльне дослідження фонетичних явищ давньо-
європейських мов, результатом якого є узагальнення архаїчних рис, що збе-
рігалися в українській мові під впливом трипільського субстрату, та на їх 
основі висунуто припущення про прабатьківщину давньоєвропейських мов.

В останні роки посилився інтерес до трипільської культури, і зокрема 
мови її носіїв. Археологічні знахідки в межах Трипілля ще в кінці ХІХ ст. 
об’єднав Вікентій Хвойка в культурну спільність Трипілля-Кукутені. Від-
тоді культуру Трипілля з різною активністю вивчали археологи, філологи, 
історики, етнологи. Порівняння субстратних мовних паралелей Трипілля 
й Балкан свідчать про існування доіндоєвропейського трипільсько-балкан-
ського субстрату [1]. До них належать паралелі в матеріальних пам’ятках та 
лексиці, а також у фонетичних явищах [2], узагальнення яких на прикладі 
давньоєвропейських (далі – д.є.) мов є метою нашого дослідження.

Проблема дослідження субстрату знаходить відображення в наслідках 
тривалого контакту двох мов, що виявляється у двомовності їхніх носіїв. Це 
мовне явище передбачає «широке етнічне змішування і мовну асиміляцію 
прибулими людьми корінного населення» [3: 497]. У цьому випадку «історія 
мови переплітається з історією народу», в цілому це «етногенетичний про-
цес, що супроводжується відповідними мовними наслідками» [4: 4]. 

Спостереження О.Б. Ткаченка та інші приклади дозволяють зробити 
висновок про системний вплив однієї мови на іншу в результаті тривалої 
їхньої інтерференції, а вже під впливом змін у системі відбуваються звукові 
зміни [4; 5]. Фонетичний уплив збоку субстрату спостережено «не тільки (і 
не стільки) у сфері окремих явищ, скільки у вигляді системних фактів, що 
охоплюють або фонетику в цілому, або великі її сфери» [4: 88].

У результаті вивчення [2] дє. мов виділяємо деякі фонетичні риси, які 
вважаємо результатом впливу трипільського субстрату. Особливо значний 
спостережено цей вплив у слов’янських мовах, які довше інших існували 
на території Трипілля, а щодо українців, то вони і нині займають цю тери-
торію. Саме тому в українській мові добре збереглися архаїчні риси. Роз-
глянемо окремі фонетичні субстратні ознаки.

1. Тенденція до відкритого складу.
Інтерферентний вплив, як буде показано нижче, свідчить про те, що 

мова-субстрат мала у своєму складі та слові структуру СVСVСV як фоне-
тично найбільш просту та давню. З погляду ґенези фонетичних одиниць – 
складу та слова – всі мови мають універсальну структуру, основу якої утво-

* Друкується винятково задля продовження дискусій щодо глото- та етногенезу. – Редколегія.
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рює одиниця СV. Така структура складу і слова притаманна мовам світу в 
час їхнього зародження та первісного існування.

Індоєвропейські мови історично засвідчують вторинність появи закри-
тих складів і сполук приголосних під впливом дії словесного наголосу, що 
в результаті призвело до переваги в окремих мовах закритих складів над 
відкритими. Поряд з іншими індоєвропейськими мовами слов’янські також 
у дописемну добу мали у своїй структурі закриті склади. Про це свідчать 
дослідження в галузі славістики. 

Проте такий історичний розвиток складу і слова ускладнюється ін-
терферентним впливом однієї мови на іншу. Як наслідок з’являються нові 
фонетичні особливості, викликані дією мови-субстрату. Саме такий вплив 
зазнали дє. мови, а серед них особливо слов’янські [2], який в останніх при-
звів до появи відомого «закону відкритого складу». В результаті дії цього 
закону закриті склади модифікувалися у відкриті, а сполуки приголосних, 
як буде показано далі, отримали епентичний голосний звук. Факти свід-
чать, що мова трипільців та мова індоєвропейців були різними з погляду 
розвитку фонетичної структури. У слов’янській прамові, носії якої довгий 
час проживали разом із трипільцями, структура складу мала тип СV, яка, 
вочевидь, була типовою для мови-субстрату.

2. Висхідна артикуляційна напруга на початку слова
Закон відкритого складу у слов’янських мовах дозволяє прийняти по-

ложення про дію згідно з цією тенденцією висхідної енергетичності у меж-
ах складу і фонетичного слова в мові трипільців. Ця фонетична особливість 
полягає в тому, що склад характеризується асиметричним висхідно-спадним 
рухом артикуляційно-акустичних характеристик, оскільки він має в собі 
 генетично фізіологічну структуру напруги м’язів одиничного скорочення 
[6]. Висхідна частина припадає на приголосний, розташований на початку 
складу та слова. У цілому, якщо розмістити анлаутні групи приголос них зву-
ків у напрямку збільшення артикуляційної напруги, то ця структура  матиме 
вигляд: STRV (аналогічно з дзвінкими шумними ZDRV). Така дистрибуція 
сполук приголосних у складі з наступним голосним найбільшою мірою від-
повідає структурі фізіологічного складу. Зазначений загальний вигляд фоне-
тичного складу притаманний всім давнім дє. мовам. Таку ж артикуляційну 
структуру зберегли ці мови і донині, за винятком слов’янських і частково 
індоіранських.

Такий висхідний тип анлауту мали в давнину і слов’янські мови, але 
з розвитком окремих мов після розпаду праслов’янської мови-основи на 
початку слова почали виникати сполуки приголосних, суттєво відмінні від 
висхідного типу. Причиною цього стала редукція голосних /ь/ та /ъ/ і зго-
дом їх зникнення в слабких позиціях слова. В результаті в анлауті слова 
з’явилися структурно відмінні від прадавніх комбінації приголосних, які 
реалізували в собі спадний, рівний (чи їх варіанти) напрямок артикуляцій-
ної напруги. Наприклад: ст.сл. тврьдыи, кто, птица, всє, рвати, аналогіч-
но в давньоруській мові, мають місце сполуки, відмінні від висхідної на-
пруги, зокрема: мв-, кт-, вс- та ін. Частка таких анлаутних сполук в складі 
та слові в слов’янських мовах зростає з розвитком мов. Так, у сучасному 
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українському мовленні невисхідний напрямок напруги реалізується в 31% 
випадків. Якщо порівняти з іншими давніми і сучасними індоєвропейськи-
ми мовами (окрім індоіранських), то слов’янська анлаутна позиція суттєво 
відрізняється від цих мов.

Спостереження дозволяють припустити, що основним чинником, який 
міг би вплинути на зміну системи вокалізму слов’янських мов, є субстрат, 
зокрема його специфічні фонетичні властивості. Якщо уявити, що мова на-
селення Трипілля мала фонетичні ознаки, суттєво відмінні від індоєвро-
пейських мов, то мови слов’ян, які найдовше проживали на території Три-
пілля, зазнавали б значного фонетичного впливу трипільської мови.

Припущення щодо впливу трипільського субстрату на фонетичні сис-
теми слов’янських мов, що призвело до появи структури мов консонант-
ного типу, підкріплюють аналогічні зміни в грецькій мові. Носії останньої 
після прадавнього переселення на Балкани в цій місцевості проживали по-
стійно. Як було сказано раніше, вплив мови автохтонного населення Бал-
кан суттєво не відрізняється від спорідненого мовного субстрату мешкан-
ців Трипілля. Культура Балканського і Трипільського регіонів має спільні 
витоки. Таким чином, є всі підстави очікувати від балканського субстрату 
впливів, схожих на трипільські. Спостереження над анлаутом грецьких 
слів підтверджують нашу гіпотезу. В грецькій мові, окрім сполук приголос-
них із висхідною напругою, мають місце спадна, рівна та інші варіанти 
зміни артикуляційної сили в анлауті слова. Наприклад: гр. πτερόν, πταίω, 
н.гр. μπράτσο, ντροπή, μπάντα, πτηνό, στρώνω. У загальному вигляді в анла-
уті реалізовані структури: TT-, RTR-, RT-, STR-, які суттєво відрізняються 
від давньої генетичної структури з висхідною напругою. Причиною таких 
відмінних консонантних структур, про що вже йшлося вище, вважаємо 
тривалий вплив на грецьку та слов’янські мови відповідно балканського та 
трипільського субстратів. 

3. Субстратний вставний голосний 
У мовленні взагалі, особливо в діалектах, просторіччі, запозиченнях, 

в окремих словоформах, може мати місце епентеза – вставні голосні або 
приголосні. Якщо в мові-реципієнті відсутні сполуки приголосних, наявні 
в словах-запозиченнях, тоді ці нові консонантні утворення розділяються 
голосним, як, наприклад, в уйгур. мові: акт > акыт, клуб > ķулуп [7, 593]. 

В індоєвропейській прамові відзначають наявність у системі приголосних 
лабіовелярного складного звука, що передають знаком *kw. Доля цього звука 
різна в різних мовах. Так, у дє. він, зазвичай, артикуляційно ослаб і розщепив-
ся на kw (пор. лат. quīnque ‘п’ять’) або hw (двн. hwer ‘хто’, дс. hwat ‘що’). Ці 
сполуки є надзвичайно давніми, з часом у них зникав один із приголосних або 
навіть мала місце повна елізія. В індоєвропейських мовах привертають нашу 
увагу саме ці давні сполуки – *kw- / *hw-. Такі комбінації консонантів прита-
манні мовам індоєвропейців, вони існували в час після розпаду мови-основи, 
коли арії перебували на території Трипілля. Наші спостереження свідчать, що 
в мові трипільців могли реалізовуватися лише відкриті склади типу CV, тобто 
для них були несприйнятливими збіги приголосних, особливо на початку сло-
ва. Очевидно, що в час двомовності трипільський субстрат спричиняв з’яву 
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голосного між сполукою приголосних. Звідси випливає, що такий голосний є 
субстратного походження, оскільки в мові-реципієнті генетично його не було. 
У розглядуваній позиції, про що йшлося вище, первинно реалізувалася лише 
одна фонема в іє. – *kw. Зупинімося на окремих прикладах реалізації субстрат-
ного голосного у зазначених сполуках *kw- / *hw-.

У германських мовах поширеними є форми займенників ‘хто’, ‘що’: 
двн. (h)wer, (h)waz ̹z, гот. ɧas, ɧa, англ. who, what, які походять із іє. *kwo-, 
*kwe-. Наявність початкового hw- із *kw- пояснюється дією закону Ґрімма. У 
давніх рунічних текстах також має місце початкове hw-, наприклад: hwatin 
Noleby [8: 518]. Але так само в інтерконсонантній позиції у формі huwaR 
‘хто’ Eggjum трапляється голосний, який розділяє початкові приголосні 
[8: 523 і далі]. Феномен вставного голосного привів до появи відкритого 
складу CV, утвореного із CCV. Очевидно, що в цьому випадку можна вба-
чати вплив мовного субстрату, в якому переважала тенденція до відкритих 
складів зі структурою CV. Такий вплив, очевидно, міг мати на давньоєвро-
пейські мови трипільський субстрат. 

На нашу думку, голосний у прикінцевій позиції рунічного слова, який 
робить відкритим і останній склад слова, є підстави також розглядати як 
субстратний вставний. Наприклад, пор: Hariwulfs Rävs. i Hariwulafa Ist., 
HaÞwulafR Fleg. i HaÞuwolafaR Gummarp [8: 656]. 

Подальший аналіз слов’янського мовного матеріалу свідчить про до-
сить часте вживання епентетичного голосного, що, очевидно, пояснюється 
тривалим перебуванням слов’ян на території Трипілля. Звернімося до дея-
ких прикладів.

Етимологічний аналіз форм слова ‘ворона’ в слов’янських та інших ін-
доєвропейських мовах показав, що всі вони вийшли із кореня іє.*kwerа-, в 
якому анлаут представлений лабіовелярним *kw-. Зміна останнього на *kw- 
> *hw- > haw- привела до появи в слов’янських мовах словоформ: укр. 
гайворон, гайвороння, ч., слц. havran, п., нл. gawron, вл. hawron, що дозво-
ляє реконструювати псл. *gavornъ [9: 451–452]. У цьому словнику зазна-
чається, що початкове *ga(j)- є основою дієслова, засвідченого в др. гаяти 
‘каркати’. Швидше за все, на нашу думку, останнє є вторинним, і *ga(j)- / 
*haw- / haj- містять вставний голосний, оскільки тут чергуються w / j, а, 
отже, /-j/ походить із /-w/. Вважаємо, що поява такого голосного спричине-
на субстратним упливом. Слово гайворон є в українському фольклорі, що 
свідчить про його поширення в розмовній мові українців. 

Розгляд із зазначених позицій початкових сполук типу *haw- / *how-, 
гадаємо, продовжило б список наведених вище прикладів. До цього типу 
слів зі вставним голосним у давній сполуці *hw- належить, на наш по-
гляд, українське слово говорити, форма якого може бути зведена до кореня 
*kwer- з тим самим значенням. Як засвідчує ЕСУМ [9: 542], у слов’янських 
мовах реалізуються такі словоформи: р. говорить, бр. гаварыць, др. гово-
рити ‘кричати; говорити’, п. goworzyć ‘балакати, базікати’, ч. hovořiti, слц. 
hovorit’, вл. howorić ‘«глухо» звучати; бушувати’, болг. говоря ‘говорю’, м. 
говори ‘говорить’, схв. говôрити, слн. govoríti, стсл. говорити ‘галасувати, 
кричати’, псл. *gоvоriti, які за походженням, як уважають автори, є суфік-
сальним утворенням «від звуконаслідувального gov- [gav-] < іє.*gov- / gôv-», 
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первісне значення якого передбачається ‘галасувати, кричати’ [9: 542]. За 
формою говор- нагадує розглянуту вище реконструкцію *kwera зі значен-
ням ‘ворона’, що дозволяє розглядати і первинне значення ‘галасувати, 
кричати’ як споріднене з семантикою назви згаданої прадавньої птиці і зі 
звуками, які вона утворює (приблизно каркати). Проте ми все ж схиляємо-
ся до думки, що у нашому випадку має місце звуконаслідування, пов’язане 
з говорити, яке є секундарним; у початковому *hw- (із *kw-) з’явився встав-
ний субстратний голосний, подібний до лабіовелярного приголосного. 

4. Субституція в індоєвропейських словах.
Як уже зазначалося, серед фонетичних змін у діахронії необхідно 

розрізняти власне артикуляторно-акустичні (генетичні) зміни звуків, які 
корелюють з підсиленням чи послабленням м’язів органів артикуляції і 
безперервно відбуваються за відповідними правилами чи законами в ході 
розвитку мови, та модифікації, у процесі яких спостерігається заміна одно-
го звука іншим (субституція). Явище субституції є результатом асоціації 
близьких за звучанням звукових образів і визначається насамперед перцеп-
тивним фактором у результаті контактування двох мов. Приклади субсти-
туції, як показує наше спостереження, є надзвичайно поширеними і про-
явилися в усіх мовах, які перебували в час їхнього зародження на території 
трипільського субстрату. Розглянемо цю діахронічну ознаку індоєвропей-
ських мов на найбільш давній лексемі, що існувала в мові-основі до при-
ходу їх носіїв у південно-східні степи Європи.

В індоєвропейських мовах форми числа ‘п’ять’ представлені надзви-
чайно різноманітно, і тому важко звести їх до якогось одного переконливо-
го варіанта без натяжок. Як правило, загальноіндоєвропейською вважаєть-
ся реконструкція *penkwe, а до неї зводять усі інші, які мають приголосні *р 
та *kw, хоча і в різних позиціях слова. Останнє пояснюється дисиміляцією 
початку і кінця слова, яка нібито викликала той чи інший приголосний. 
Наприклад: лат. quīnque, вiрм. hing, дiрл. cόic, галл. pempe, лит. penki, лтс. 
pieci, дiнд. páñca, ав. pañča, алб. pesë, А päñ, В pis, псл.*pętь, гр. πέντε, 
герм. *fëmf(e). На наш погляд, фонетична узгодженість можлива лише у ви-
падку, коли всі індоєвропейські форми числа ‘5’ розглядати під кутом зору 
впливу субстрату. Розглянемо цей бік питання.

Попередній аналіз словоформ зі значенням ‘п’ять’ показав, що іє. пра-
формі відповідає лат. quīnque, мотивація якої має смисл ‘рука-одна’ [10: 80]. 
Про архаїчність цієї форми свідчать всі романські мови, в яких в обох по-
зиціях словоформи реалізується лабіовелярний *kw (пор.: iт. cinque, iсп. 
cinco, порт. cinei, пров. cinc, фр. cinq, вал. cinoi. Зімкнений задньоязиковий 
приголосний має місце частково і в кельтських мовах, зокрема: дiрл. cόic, 
але галл. pempe. Очевидно, що романські та деякою мірою кельтські мови 
не зазнали в цьому сенсі впливу субстрату. Вірмени, які не проживали на 
території Трипілля, засвідчують власне індоєвропейський корінь числа ‘5’, 
пор. вірм. hing ‘пять’, анлаутний приголосний якої вийшов із зімкненого 
іє.*k. Усе це дає нам підстави реконструювати праіндоєвропейську форму 
у вигляді іє.*kwinakwe ‘рука-одна’, ‘п’ять пальців’. Варто підкреслити, що в 
багатьох мовах слово ‘рука’ має також значення ‘5’. 
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Цікаво, що вплив трипільського субстрату на іє.*kwinkwe проявився по-
різному в давньоєвропейських мовах, що свідчить про існування в цей час 
серед аріїв діалектного розчленування, а також про їх проживання в різних 
місцях на території Трипілля. По-перше, в багатьох індоєвропейських діа-
лектах відбулося заміщення початкового приголосного *kw- ~ р-. Наприклад: 
лит. penki, лтс. pieci, дiнд. páñca, ав. pañča, тох. А päñ, В pis, псл.*pętь, галл. 
pempe. Початкове *р- мало місце і в догерманському корені, який під впли-
вом дії північного субстрату дав герм. *fëmf(e). У такому ж напрямку діяв і 
балканський субстрат, близький до трипільського, в результаті чого зазна-
чена заміна проявилася в грецькій та албанській мовах: гр. πέντε, алб. pesë. 

По-друге, в кінцевому складі іє. *kwinkwe також відбулося заміщення, 
але іншого типу: тут в окремих діалектах з’явився зімкнений *-t- (псл.*pętь, 
також в гр. πέντε,), -р- (герм. *fëmf(e), галл. pempe), в інших розвинувся -k- 
(дiрл. cόic, лтс. pieci, лит. penki, дiнд. páñca, ав. pañča) або відбулося його 
артикуляційне ослаблення (тох. А päñ, В pis, також алб. pesë). 

Таким чином, проведений аналіз засвідчує вплив трипільського суб-
страту на лексему іє.*kwinkwe ‘п’ять’, який має місце в більшості давньо-
європейських мов, котрі існували на території Трипілля. Такий вплив про-
явився в мовах слов’янських, балтійських, германських, індоіранських, 
частково кельтських; повністю відсутня його дія в романських мовах. 

Нові спостереження [2] над впливом трипільської мови на фонетичні 
системи індоєвропейських мов, носії яких прийшли на цю ж територію і 
тривалий час тут проживали, свідчать, що найпоказовішим і чітко виявле-
ним є субстратний вплив на суперстрат (мову-реціпієнта), який реалізував-
ся в субституції індоєвропейського лабіовелярного *kw зімкненими p / b, 
t / d (рис. 1). Виявлено [2], що в мові автохтонного населення Трипілля була 
відсутня фонема *kw, то зазначена заміна є незворотною. А це значить, що 
у тих випадках, коли в лексемах мови аріїв були присутні давні іє. зімкнені 
p / b, t / d, то вони залишалися чи могли змінюватися в фонетикогенетич-
ному плані і тому відрізнялися від нових субстратних зімкнених. Останні 
завжди корелюють з первинним іє. *kw, який може бути засвідченим в одній 
чи кількох мовах, що функціонували в Трипіллі, або в порівнянні з вірмен-
ською та хеттською мовами, які не зазнали впливу зі сторони населення 
Трипілля та Балкан.

Рис. 1. Розвиток іє.*kw на тлі субстрату Трипілля
Неоднакові результати субстратного впливу на дє. мови свідчать про 

існування в цей час локально різних контактів аріїв з автохтонним населен-
ням, а також про різну тривалість періоду двомовності. Аналіз також пока-
зав, що фонетичні субстратні ознаки найбільше проявилися в мові слов’ян, 
які довше за інші етноси перебували на території Трипілля.
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Як бачимо, мова автохтонного населення Трипілля мала субстратний 
вплив на дє. мови. На думку О.М. Трубачова [11] та В.І. Абаєва [12], ви-
значаючи прабатьківщину етносу, необхідно пам’ятати, що населення, яке 
прийшло пізніше, завжди має в своїй мові елементи субстрату – мови ав-
тохтонного населення. Це дозволяє висунути припущення щодо прабать-
ківщини індоєвропейців, яке цілком узгоджено з анатолійською теорією 
походження індоєвропейських мов: індоєвропейці північно-східної гілки 
до Карпат прибули з Анатолії через Волгу та Дон, зустрівши населення 
Трипілля. Отже, індоєвропейці є прийшлими в південних степах Украї-
ни та Росії, а не автохтонами, як це стверджують окремі вчені (Г. Чайлд, 
Ю.О. Шилов, Л.Л. Залізняк, В.К. Кульбака). Вплив субстрату, тобто мови 
автохтонного населення, є основним і, вважаємо, переконливим критерієм 
цього припущення.
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The comparative study of phonetic phenomena of the Old European 
Languages is presented. The generalization of the archaic characteristics that 
remained in the Ukrainian language under the infl uence of Trypillia substratum 
is done. A Supposition about the origin of Indo-European languages is expressed.
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Видавництво ТОВ “КММ”

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 
до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції
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