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Они щенко Олек сій Семе но вич,
ака де мік НАН Укра їни, док тор філо софсь ких наук
(Укра їна, м. Київ)

СЛА ВІС ТИ КА В КОН ТЕКС ТІ НОВИХ ТЕН ДЕН ЦІЙ 
У СОЦІ О ГУ МА НІ ТА РИС ТИ ЦІ

Нові тен ден ції в соці о гу ма ні та рис тиці зумов лю ються голов ним 
чином гло ба лі за цією, поси лен ням етно цент ризму, роз вит ком циф ро вої 
гра мот ності і куль тури, зба га чен ням мето дики сус піль них і гума ні тар них 
дос лі джень. Усе це від би ва ється і в сла віс тиці, яка є скла до вою соці о гу-
ма ні та рис тики, ком плек сом соці о гу ма ні тар них дис цип лін.

Гло ба лі за ція поши рює одно тип ний спо сіб життя, одно типну куль -
туру, одно типні соці альні зру шення на всі кон ти ненти, дер жави, народи. 
Вона ніве лює між ци ві лі за ційні, між дер жавні, між на ці о нальні від мін-
ності. Але одно часно гло ба лі за ція, вибу до ву ючи все о сяжну в пла не-
тар ному масш табі сис тему кому ні ка цій, сприяє між ци ві лі за цій ному, 
між дер жав ному, між на ці о наль ному, між людсь кому обміну інфор ма цією, 
при чому в реаль ному часі і неза лежно від геог ра фіч ного пере бу вання. 
Це дає змогу кож ній людині бачити, засво ю вати, вико рис то ву вати вироб-
ни чий, куль тур ний, соці аль ний дос від інших людей з будь-якої точки 
світу.

У цій ситу а ції соці о гу ма ні та рис тика, а з нею і вся сла віс тика, 
пот ра пила в складні обста вини: змі ню ються, зату ма ню ються тра ди-
ційні об’єкти дос лі джень, важче стає вияв ляти їхню спе ци фіку, і разом 
з тим від кри ва ються нові мож ли вості глиб шого, пов ні шого, багат шого 
пізнання тих про це сів і явищ, якими, за при зна чен ням, займа ються 
і соці о гу ма ні та рис тика, і сла віс тика. Тому для сла віс тики, зок рема, 
важ ливо не обме жу ва тися захис ною функ цією проти руй нів ного впливу 
гло ба лі за ції на істо ричні сло в’янські устої, а й роз кри вати мож ли вості 
і вка зу вати шляхи вико рис тання гло ба лі за цій них чин ни ків для само пі-
знання і само роз витку сло в’янсь ких наро дів. І це друге завдання має 
бути на пер шому плані, щоб сла віс тика і далі ефек тивно вико ну вала роль 
рушія про гресу сло в’янсь ких народів.

Хвилі етно цент ризму, наці о наль ного від ро дження, поси лення уваги 
до наці о наль ного само виз на чення, зміц нення наці о наль ної іден тич ності, 
що спо сте рі га ються в бага тьох кра ї нах з кінця мину лого сто ліття, зумов-
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лені ком плек сом при чин: загаль ним під не сен ням наці о наль них куль тур, 
роз ши рен ням наці єт вор чих про це сів, бажан ням заново осмис лити своє 
минуле і май бутнє, збе регти наці о нальну само бут ність перед загро зами 
ніве лю ючої гло ба лі за ції.

На ці є цент ризм може від іг ра вати дво яку роль. В іде аль ному варі анті 
він спря мо ву ється на роз ви ток нації, буду вання наці о наль ної дер жави, 
поліп шення умов життя нації, під ви щення імі джу нації в між на род ному 
середо вищі, збе ре ження істо рич ної пам’яті, пат рі о тичне вихо вання. 
Але у вузь кому, спро ще ному роз умінні наці є цент ризм може вести 
до наці о наль ної само замк не ності, про ти став лення однієї нації іншим, 
поро джу вати між на ці о нальні кон ф лікти.

Со ці о гу ма ні тарна наука за своєю при ро дою пок ли кана нести 
конс трук тив у між на ці о нальні від но сини. Дос лі джу ючи ідеї та явища 
наці є цент ризму, вона має звер тати увагу на творчі начала, сти му-
лю вати те, що сприяє роз витку нації у мир ному спів ро біт ництві 
з іншими етно сами, запо бі гати наці о наль ному его їзму й ізо ля ці о нізму. 
Для сла віс тики ці завдання двічі важ ливі. І тому, що вона наро ди лася 
з бажань знайти у сло в’янсь ких наро дів, у їхній істо рії, літе ра турі, 
куль турі, зви чаях і тра ди ціях, мен таль ності спільне, подібне, бли зьке, 
яке було і є. І тому, що у сло в’янсь кому світі від бу лися сут тєві зміни. 
Після роз паду Радянсь кого Союзу, Юго сла вії, Чехос ло вач чини утво ри -
лося більше десяти самос тій них сло в’янсь ких дер жав і питання 
роз витку націй, між на ці о наль них від но син, пози ці ю вання сло в’янсь ких 
націй у між на род ному середо вищі набули нового, акту аль ного зву чання. 
Нау ко вий потен ціал сла віс тики, яка про тя гом усієї істо рії спри яла 
єднанню сло в’янсь ких наро дів, може дати над ійні орі єн тири в наці єт во-
ренні і дер жа вот во ренні і на сучас ному етапі.

Ґрун товні сус пільні транс фор ма ції в сло в’янсь ких кра ї нах збіг лися 
з пері о дом актив ного ста нов лення інфор ма цій ної циві лі за ції, в основі 
якої лежать циф рова гра мот ність і циф рова куль тура. Циф ро ві за ція 
захо пила всі кра їни і нації. Вся соці о гу ма ні та рис тика пере о рі єн то-
ву ється на вивчення людини і сус піль ства в умо вах визна чаль ної ролі 
цього нового – циф ро вого – типу куль тури і гра мот ності. Для сла віс тики 
це спри чи нило кілька викли ків: загрозу роз чи нення сло в’янсь ких куль тур 
у пото ках гло ба лі зо ва ної циф ро вої куль тури, ослаб лення наці о наль ної 
бази куль тури, витіс нення на зад ній план наці о наль ної само бут ності. 
І завдання поля гає в тому, щоб запро по ну вати науку запо бі гання всьому 
цьому. З іншого боку, пос тає масш табне завдання осво єння циф ро вої 



11

гра мот ності і куль тури для роз витку і зба га чення наці о наль них основ 
буття сло в’янсь ких народів.

Го ловна про блема – збе регти й утвер дити в Інтер неті і вдома 
кири лич ний алфа віт як основу основ сло в’янсь кої писем ності і куль тури. 
Не можна не помі тити, що між на родна сфера вико рис тання кири лиці 
зву жу ється. Циф рова писем ність і куль тура вироб ля ються пере важно 
в кра ї нах, які тра ди ційно пос лу го ву ються латинсь ким алфа ві том. Від по-
відно у сві то вій Мережі пере ва жає лати ниця. Деякі кра їни, що буду вали 
писем ність на кири лиці, перейшли на лати ницю. Навіть у сло в’янсь ких 
кра ї нах вислов лю ють необачні про по зи ції від мо ви тися від кирилиці.

Але якщо у кра ї нах, які раніше корис ту ва лися лати ни цею, перейшли 
на кири лицю, а тепер знову повер та ються до лати ниці, це викли кає лише 
тим ча сові труд нощі, то у кра ї нах, які про тя гом усієї істо рії писем ності 
мали кири лич ний алфа віт, а потім вирі шили б від мо ви тися від нього, це, 
крім вели ких збоїв у куль турі, при звело б до втрати всієї попе ре д ньої 
куль тур ної спад щини для нових поко лінь, збід нило б сло в’янські наці о-
нальні куль тури і сві тову куль туру в цілому. Тому для сла віс тики, особ ливо 
філо ло гіч ної, куль ту ро ло гіч ної, та й істо рич ної, виникло пріо ри тетне 
замов лення – від сто яти й утвер дити пози ції кири лиці в наці о наль ному 
і між на род ному інфор ма цій ному і куль тур ному прос торі як пер шо-
ос нову однієї з тра ди цій них сві то вих писем них культур.

Роз ви ток сус піль ної прак тики, науки веде і до роз витку мето до ло гії 
соці о гу ма ні тар ного пізнання. У ньому все біль шої ваги набу ва ють інтег-
ро вані сус піль ст воз навчо-лю ди ноз навчо-природознавчі методи, між дис-
цип лі нарні під ходи, методи нових наук, особ ливо тих, що вини ка ють 
на сти ках як сус піль них, так і при род ни чих наук, а також тих і тих 
разом. Нові соці о гу ма ні тарні тех но ло гії дають сла віс тиці і нові мож ли-
вості про ник нення в гли бини істо рії сло в’ян, таїни їхньої мен таль ності, 
«загад ко вої» сло в’янсь кої душі, роз іб ра тися в склад но щах сучас ного 
життя сло в’ян, де бага топ ла нові, «гіб рид ні» явища бук вально зава лю ють 
соці уми. Все час тіше від чу ва ється пот реба від ходу від тра ди цій ного 
ліній ного, одноп ла но вого ана лізу, бо сус пільне життя і пове дінка людини 
пере бу ва ють під впли вом бага тьох різ но век тор них чинників.

На новий рівень вихо дять істо рико-по рів няльні дос лі дження, 
які зав жди були харак терні для сла віс тики, бо вона, шука ючи спільне 
і від мінне у сло в’ян, увесь час порів ню вала їхні мови, літе ра тури, 
куль тури, зви чаї. Пог либ ле ний, ком плекс ний істо рико-по рів няль ний 
ана ліз, зок рема, пот рі бен для того, щоб об’єк тивно оці нити минуле міжс ло -



в’янсь ких від но син і спря му вати зусилля на поро зу міння, мирну спів -
працю й усу нення агре сив них проявів.

Для мето до ло гіч ного зба га чення сла віс тики широке поле від крили 
ком п’ю терні науки, нано на уки, соціо-, етно-, медіа-, кор пусна лінг віс тика, 
соці о ло гія, мік ро іс то рія і, зви чайно ж, гло ба ліс тика. Вони дають новий 
і вели чез ний потен ціал і для всієї соці о гу ма ні та рис тики. На вищі сту пені 
роз витку сла віс тика і соці о гу ма ні та рис тика вихо дять разом завдяки 
новим пара диг мам дос лі джень.

Іс нує думка, що сла віс тика пере жи ває кризу і ця криза пов’я зана 
із загаль ною кри зою соці о гу ма ні та рис тики. Але це повер хо вий пог ляд. 
Зга ду ється ана ліз тве р джень про кризу науки, здійс не ний В. Вер надсь ким 
у його пра цях з істо рії науки. Він пока зав, що те, що нази ва ють кри зою 
науки, насправді є лише кри зою інтерп ре та ції нових нау ко вих даних. 
Від крито багато нових явищ, нако пи чено багато нових даних і не всі 
вони можуть пояс ню ва тися тра ди цій ними мето дами. Звідси зупинка, 
заминка, нібито криза. Але вироб ля ється новий інстру мен та рій і нові 
явища отри му ють пояс нення. У сла віс тиці заяви про кризу вихо дять 
зде біль шого з уні вер си тетсь ких кіл, бо там змен ши лась кіль кість 
пре тен ден тів на спе ці а лі за цію в галузі сла віс тики. Це ціл ком зро зу міло: 
змі ни лася сус пільна ситу а ція в сло в’янсь ких кра ї нах, змі ни лися між на-
родні орі єн та ції сло в’янсь ких і несло в’янсь ких країн, і затре бу ва ність 
сла віс тики ослабла. Сама ж сла віс тика як наука про минуле, сучасне 
і май бутнє сло в’ян не втра чає свого зна чення. З роз вит ком сло в’янсь ких 
наро дів у про цесі загаль ного циві лі за цій ного пос тупу зрос та тиме і її 
прес тиж, і вне сок у всю сферу соці о гу ма ні тар них наук.



СЛА ВІС ТИЧ НЕ 
МОВОЗ НАВ С Т ВО
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Ба ра ка това Неонілла Ана то лі їв на,
кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент
(Укра їна, м. Дніпро)

КІ НЕ МА ТОГ РА ФІЯ ЯК ДЖЕ РЕ ЛО ПРЕ ЦЕ ДЕ Н Т НИХ 
ФЕНО МЕ НІВ В УКРА Ї Н СЬ КИХ МЕДІЙ НИХ ПЕРИФ РА ЗАХ

Стрім кий роз ви ток мов ної куль тури і пос тійне збіль шення обсягу 
нової інфор ма ції зму шу ють пра ців ни ків медій ної галузі до пошу ків 
най більш міст ких і мак си мально вираз них засо бів впливу на адре сата. 
Периф рас тичні зво роти не лише як яск раві екс пре семи, а й як коди 
пев них знань набу ва ють ще біль шої потуж ності, якщо для їх тво рення 
залу чені пре це дентні фено мени. Акту а лі за ція пре це дент ності як лінг віс-
тич ного поняття пов’я зана з іме нами Ю. Кара у лова [1], І. Заха ренко [2], 
Г. Слиш кіна [3], О. Нахі мо вої [4], О. Василь єва [5] та інших, і на сьо годні 
вивчення її різ них аспек тів лише запо чат ко ву ється.

Од ним з най більш про дук тив них уні вер саль них куль тур них кодів 
пре це дент них оди ниць, який рефе ру ється в периф рас тич них оди ни цях, 
є скарб ниця сві то вого кіне ма тог рафа. Такі семан тичні периф рази мають 
подвійну коди фі ка цію, оскільки завдяки екра ні за ції або меді аф ран шизі 
образ ним зво ро том стає назва літе ра тур ного твору, напр.: мис ливці 
за при ви дами – ’ук ра їнсь кий рімейк про ве дення демок ра тич них 
вибо рів’ (Укра ї нська правда (УП), 21.08.2001) / фан тас тич ний фільм 
«Мис ливці за при ви да ми» (США, 1984) – коме дія (США, 2016). Склад 
пер вин ної назви може зазна вати лек сич ного роз ши рення за раху нок 
уве дення галу зе вого тер міна, як-от: хре ще ний батько Тен дер ної 
палати (УП, 13.08.2012) або через акту а лі зо вані поняття з твору-алю зії, 
напр.: хрес ний батько тен дер ної мафії (LB. ua., 11.04.2011) – ’А. Яценко, 
депу тат Пар тії регі о нів’ / екра ні за ція Ф. Коп по лою (1972) твору М. П’юзо 
«Хрес ний бать ко» (1969).

Ока зі о нальні периф рази, в основі фор му вання внут рі ш ньої форми 
яких лежать най мену вання широко від омих кіне ма тог ра фіч них тво рів, 
можуть про ду ку ва тися жур на ліс тами в разі повто рення яск ра вих подій 
сві то вої істо рії. Такі сло весні знаки, мак си мально стис лої форми, проте 
кон цент ро ва ного змісту, для успіш ного їх деко ду вання перед ба ча ють, 
таким чином, наяв ність у адре сата фоно вих знань з двох галу зей – сві то вої 
істо рії та куль тури, напр.: вол зь кий «Тита нік» – ’теп ло хід, що зато нув 
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у Татар ста ні’ (Укра їна молода (УМ), 12.07.2011); іта лійсь кий «Тита нік» – 
’«Коста Кон кор дія», іта лійсь кий кру їз ний лай нер’ (УМ, 15.01.2013).

Знаки куль тури радянсь кої доби, зок рема твори того час ного кіне ма-
тог рафа, також здатні поро джу вати багаті асо ці а тивні ряди, як-от: осін ній 
мара фон Мороза – ’різке змі щення О. Мороза із 28 місця на п’яте в 
щомі сяч ному рей тингу впли во вос ті’ (УП, 12.12) / кіно стрічка Г. Дане лії 
«Осін ній мара фон» (1979). Однак корект ність їхньої пер цеп ції біль шістю 
сучас ного соці уму може вияви тися непов ною з огляду на вікову спе ци-
фіку реци пі єн тів, наро дже них у пост ра дянську добу, від так інфор ма тив-
ність периф рази і пові дом лення в цілому буде обмежено.

Роз ко ду вання адре са тами соці умно-пре це дент них оди ниць у складі 
медій них периф раз, подібно до уні вер саль них пре це дент них фено ме-
нів, від бу ва ється завдяки екра ні за ції літе ра тур них тво рів як най більш 
масо вому засобу по пуля ри за ції, як-от: вбити дра кона – ’вбивство Осами 
бен Ладена, лідера Аль-Ка ї ди’ (УП, 11.05.2011) / кіно філь м-притча 
М. Заха рова (1988) за моти вами п’єси Є. Шварца «Дра кон»; коро лівство 
кри вих дзер кал – ’Ук ра ї на’(УП, 07.02.2001) / худож ній фільм О. Роу (1963) 
за одной мен ною повістю В. Губа ре ва); тихий «дон» – ’під сумки 
київсь кого пері оду В. Яну ко вича, Пре зи дента Укра їни (2010–2014)’ (УП, 
24.02.2003) / екра ні за ція С. Гера си мо вим (1957) роману М. Шоло хова 
«Тихий Дон» (1925−1932). Остан ній з наве де них при кла дів за раху нок 
роз риву номі на тив ної оди ниці і гра фіч ного мар ку вання дру гого ком по-
нента від си лає адре сата вод но час до істо рії сици лійсь кої мафії з її очіль-
ни ком доном Кор ле оне. У такий спо сіб акту а лі зу ються кілька шарів 
фоно вих знань реци пі єнта.

Спільна виді лю вана ознака пре це дент ного імені, пок ла дена в основу 
периф раза, завдяки алю зіям до екра ні за ції від омих літе ра тур них тво рів 
поро джує часом кілька ока зі о наль них утво рень, напр.: казус Депа р дьє – 
’зміна гро ма дянства з фран цу зь кого на російське акто ром Ж. Депа р-
дьє’ (УП, 04.01.2013) / російсь кий теле се ріал «Казус Кукоць ко го» (2005) 
Ю. Гри мова за одной мен ним рома ном Л. Уліць кої (2001). Сема ’ви па док’, 
усклад нена коно та ці ями ’склад ний’, ’зап лу та ний’, ’див ний’, дає мож ли-
вість буду вати необ ме жену кіль кість нових номі на цій тієї самої внут рі-
ш ньої форми, як-от: казус Коро левсь кої – ’приз на чення Н. Коро левсь кої 
на пост міністра соці аль ної полі тики, що ще раз дово дить, що «Укра їна 
впе ред» – це вибор чий про ект’ (УП, 24.12.2012). Такі медійні периф рази 
здатні реа лі зу вати одно часно кілька кому ні ка тив них так тик – оці ню-
вання, дис кре ди ту вання, зви ну ва чення тощо.
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Та ким чином, кіне ма тог раф як дже рело пре це дент них фено ме нів 
в укра ї нсь ких медій них периф ра зах пред став ле ний уні вер саль ним 
і соці ум ним рів нями, зок рема номе нами сві то вого, радянсь кого та пост ра-
дянсь кого кіно. Виник нення в адре сата асо ці а тив них уяв лень у першу 
чергу пов’я зано з екра ні за цією завдяки її мак си маль ній по пуляр ності 
й дос туп ності порів няно із власне худож німи текс тами, що при зво дить 
часом до пев ного ігно ру вання тво рів літе ра тури як пер вин ного дже рела. 
Однак праг ма тична наста нова медій ного тексту з ока зі о наль ними периф-
ра зами інколи може бути не реа лі зо ва ною або реа лі зо ва ною част ково, 
якщо йдеться про кіне ма тог ра фіч ний твір, що викли кає алю зію в периф-
разі, не зна йо мий чита чеві через його вікові, полі тичні чи ген дерні 
особ ли вості або нена леж ний рівень куль тури чи фоно вих знань.

1. Кара у лов Ю. Н. Рус ский язык и язы ко вая лич ность / Ю. Н. Кара у лов. – 
Москва : Наука, 1987. – 264 с.
2. Заха ренко И. В. Пре це де н т ные выс ка зы ва ния и их функ ци о ни ро ва ние 
в тексте / И. В. Заха ренко // Линг во ког ни ти в ные про блемы меж куль-
тур ной ком му ни ка ции. – Москва : Фило ло гия, 1997. – С. 92–97.
3. Нахи мова Е. А. Пре це де н т ные имена в мас со вой ком му ни ка ции / 
Е. А. Нахи мова. – Ека те рин бург : УрГ ПУ, 2007. – 207 с.
4. Слы ш кин Г. Г. От текста к сим волу. Линг вис ти чес кие кон це пты пре це-
де н т ных текс тов в слу ша нии или дис курсе / Г. Г. Слы ш кин. – Москва, 
2000. – 125 с.
5. Васильев А. Д. Интер текс ту аль ность: Пре це де н т ные фено мены / 
А. Д. Васильев. – Москва : Флинта; Наука, 2013. – 340 с.
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Бе ценко Тетяна Петрівна,
док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
(Укра їна, м. Суми)

ЯЗЫК УКРА И Н С КИХ И БЕЛО РУС СКИХ НАРОД НЫХ 
ПЕСЕН: АТРИ БУ ТИ В НЫЕ КАНО НИ ЧЕС КИЕ ТЕК С ТО ВО-
ОБ РА З НЫЕ СТРУК ТУ РЫ КАК ФАК ТЫ НАЦИ О НА ЛЬ НОЙ 
ФОЛЬ К ЛОР НОЙ ТРА ДИ ЦИИ И ЯЗЫ КО ВО-КУ ЛЬ ТУР НОЙ 

РОД С Т ВЕН НОС ТИ

На род но по э ти чес кое твор чество явля ется той язы ково-куль тур ной 
сре дой, кото рая тесно вза и мос вя зана с народ ным мыш ле нием, миро возз-
ре нием, быто выми пред став ле ни ями, то есть со всеми сто ро нами жиз не-
де я тель ности этноса.

Ак ту аль ность исс ле до ва ния сос тоит в том, чтобы убе ди тельно 
засви де тель ст во вать язы ко вые каноны народ ного пес нет вор чества, 
наблю да е мые в укра инс ком и бело рус ском фоль к лорно-пе сен ном кон ти-
ну уме, кото рые слу жат дока за тель ст вом само бы т ности, ори ги наль ности 
сло весно-об раз ной песен ной куль туры укра ин цев и бело рус сов и вместе 
с тем − их родст вен ности, близости.

Цель ста тьи − выя вить и опи сать сло весно-об ра з ные атри бу ти в ные 
конс трук ции, харак те р ные для укра инс кого и бело рус ского народ но пе-
сен ного текс то об ра зо ва ния, с точки зре ния их кано нич ности, уни вер-
саль ности, уни каль ности; опре де лить и обос но вать родст вен ность двух 
сла вянс ких куль тур на при мере ана лиза сло весно-об раз ной орга ни за ции 
фоль к лорно-пе сен ных текстов.

Ка но нич ность сло весно-об раз ной орга ни за ции народ но пе сен ных 
про из ве де ний расс мат ри ваем как фоль к лор ную кате го рию, сви де тель ст-
ву ю щую о сло жив шейся язы ко вой тра ди ции, и вместе с тем − о сво е об-
ра зии, само бы т ности, ори ги наль ности отдель ной куль туры, в част ности 
− укра инс кой и бело рус ской. Кано нич ность по-дру гому пони маем как 
тра ди ци он ность, фор муль ность, уни вер саль ность. Без кано нов текс то-
об ра зо ва ния немы с лимо сущест во ва ние народ ного твор чества. Поэ тому 
тра ди ция − сви де тель ст во ва ние бытия этни чес кой куль тур ной реаль-
ности.

На ли чие текс тово-об ра з ных фор мул (уни вер са лий) − пока за тель 
устой чи вой, сфор ми ро вав шейся по пра ви лами (нор мам), зако нам, 
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песен ной тра ди ции, закреп лен ность пос лед ней за отдель ным наци о-
нально-язы ко вым кон ти ну у мом.

На блю де ния за текс тово-об раз ной орга ни за цией народ но пе сен ной 
куль туры двух родст вен ных этно сов дают воз мож ность кон с та ти ро вать, 
что народ ное твор чество (по пара мет рам худо жест вен ности, язы ко вой 
эсте тики, язы ко вого оформ ле ния, также по форме и содер жа нию), − 
в обоих слу чаях − явле ние непо вто ря ю ще еся, отли ча ю ще еся от дру гих 
куль тур славян.

Итак, фор муль ность, то есть текс тово-об раз ная уни вер саль ность, 
− факт реаль ной язы ко вой текс то вой орга ни за ции фоль к ло р ных про из-
ве де ний. В укра инс кой, как и в бело рус ской народ но пе сен ной тра ди ции 
фик си руем харак те р ные раз но вид ности фор мул − текс тово-об ра з ных 
уни вер са лий. Самыми про с тыми и наи бо лее расп рост ра нен ными 
счи таем атри бу ти в ные текс тово-об ра з ные уни вер са лии.

Ат ри бу ти в ные конс трук ции − струк ту р ные обра зо ва ния типа «при ла-
 га тель ное + сущест ви тель ное». Расп рост ра нен ные модели − кон та ми-
на ции при ла га тель ного с семан ти кой цвета и сущест ви тель ного, обоз на-
ча ю щего часть тела чело века: русае касы [1, с. 40], з белых плеч [2, с. 81], 
белыя ручкі [1, с. 43], при ла га тель ного с цве то вым при зна ком и сущест-
ви тель ного с семан ти кой ланд шафта мест ности, рель ефа: зяле нымі 
лугамі [1, с. 27], зялену дуб раву [1, с. 287], при ла га тель ного-цве то обоз-
на чения и сущест ви тель ного – назва ния пред мета: белі руч нічкі [1, 
с. 41], чорн шоук [1, с. 53], белы жем чуг [1, с. 53], зяле ную скрыню [1, 
с. 281], при ла га тель ного-цве то обоз на чения и сущест ви тель ного-фло ро-
но мена: сінія васі лечкі [1, с. 41, зялен явор [1, с. 27], при ла га тель ного-
цве то обоз на чения и сущест ви тель ного-фа у но нима: вараны конік [1, 
с. 296], зязюльку шэрую [1, с. 48], бара шачка чор ненькі [2, с. 415], сізы 
голубы [1, с. 53], шэра вутачка [2, с. 207], белія лябедкі [1, с. 54], при ла-
га тель ного со зна че нием раз мера и сущест ви тель ного – назва ния части 
тела, осо бен нос тей чело века: дроб нія слезкі [1, с. 9] и др.

В бело рус ском народ ном твор честве естест венны уни вер саль ные 
для сла вянс кого фоль к лора фор мулы буйны ветры [1, с. 37], дро бны 
дажджи [1, с.37], маманька род ная [1, с. 51, дзі у ненькі сон [1, с. 54], 
ясен сокал [1, с. 54], холод ная вада [1, с. 290], дра му чымі лясамі [1, 
с. 427], цем ная ночачка [1, с. 428], ясен месяц [1, с. 428], луг зяле ный [2, 
с. 47], быст рая ракі [2, с. 206], быстра вада [2, с. 80]. Очень близки 
такие конс трук ции к тем, что наблю даем в укра инс ком народ ном эпосе: 
бистрі води [3, с. 327, 333], біле каміння [3, с. 163, 183, 188, 197, 202], 



20

білий камінь [3, с. 109, 124, 125, 128, 312, 314, 315], білі руки [3, с. 145, 
284], буйні вітри [3, с. 176, 291], дрі бен дощик [3, с. 107, 108, 223, 254], 
дрібні сльози [3, с. 94, 96, 97, 182, 184, 193, 265], зелені явори [3, с. 161, 
206], зелена діб рова [3, с. 363, 378], холодна вода [3, с. 91, 92, 93, 94, 95, 
97], ясні соколи [3, с. 103, 154], ясне сонце [3, с. 138, 182], тем ная нічка [3, 
с. 206, 208].

Только в бело рус ском фоль к лоре засви де тель ст во ваны фор муль ные 
струк туры зеле ная липка [2, с. 146], липачка куд ря вая [2, с. 146 ], бярозка 
белая [1, с. 147], белая бярозка кара ніс тая [1, с. 402], ялен чанка зеля ная 
[2, с. 278], зязю лечка бара вая [2, с. 223]. Сущест во ва ние таких струк тур 
свя зы ваем с наблю да е мой кар ти ной мира и ее непос редст вен ной фик са-
цией в язы ко вых конс трук циях.

Уни вер саль ность подо б ных сло во со че та ний усмат ри ваем в том, 
что, во-пе р вых, это самые про с тые струк туры и самые упот реб ля е мые 
в языке конс трук ции, во-вто рых, это еди ницы, обла да ю щие эсте ти-
чес кой окрас кой, образ но с тью, тро пе и чес кие по своей сущ ности, 
в-тре тьих, наци о нально обус лов лен ные. В укра инс ком народ ном эпосе 
акту аль ными явля ются струк туры бистра куля [3, с. 93], бистра річка 
[3, с. 276], бистра супро тивна хвиля [3, с. 386, 388], бистра хвиля [3, 
с. 98, 108, 110, 112, 395, 397, 398], бистрі ріки-озера [3, с. 300], прудкі 
річки [3, с. 332], битий гор динсь кий шлях [3, с. 74], бідні невіль ники [ 3, 
с. 13], бідні козаки [3, с. 95, 97, 126, 209], запо ро зьке войско [3, с. 149], 
сизо пірі орли [3, с. 156], пра вос лавні хрис ти яни [ 3, с. 115, 165, 181 ] и др.

Ат ри бу ти в ные конс трук ции явля ются непос редст вен ным отоб ра-
же нием нея зы ко вых фак тов − кар тины мира этноса.

1. Вяселле. Песні : у 6-ці кні гах. Кніга 1. − Мінск : Навука і теэ х ніка, 
1980. – 680 с.
2. Восень с кія і тало ч ныя песні. − Мінск: Навука і теэ х ніка, 1981. – 679 с.
3. Укра инс кие народ ные думы. − Москва : Наука, 1972. – 400 с.
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Ва ку ленко Мак сим Олегович,
 кан ди дат фізико-ма те ма тич них наук, стар ший нау ко вий спів ро біт ник 
(Finland, Tampere)

«MARTIN HEIDEGGER»: ВІЙНИ ПРА ВО ПИСНІ ТА РЕАЛЬ НІ

Про блеми пра во пису іншо мов них назв укра ї нсь кою мовою виразно 
від обра жає антро по нім «Martin Heidegger». Тут нам вба ча ються два 
аспекти: полі тично-фі ло софсь кий і суто науковий.

У філо софсь кій тер мі но ло гії скла лася така ситу а ція. Група людей – 
нехай і вельми поваж них – на свій роз суд вирі шує змі нити уста лені 
орфог ра фічні норми дер жав ної мови, зафік со вані в чин ному пра во-
писі. І робить це не через Наці о нальну пра во писну комі сію, а шля хом 
вольо вих рішень у доволі вузь кому колі одно дум ців. Таким чином, 
зок рема, замість звич ної та уста ле ної форми «Мар тін Хай дег гер», яку 
вжи вали в усій Укра їні доволі три ва лий час і яку фік сує навіть таке 
солідне видання, як «Укра ї нська радянська енцик ло пе дія» [1, с. 82], 
рап том пос тає «Мар тин Гай де ґер».

Офі цій ний пра во пис – хай і недос ко на лий – є закон ним і необ хід ним 
ком п ро мі сом між різ ними мов ними варі а ці ями, що стри мує при та манні 
їм від цент рові тен ден ції. Така кон со лі да ція дер жав ної мови та, від по-
відно, гума ні тар ного соці уму є важ ли вим дер жа вот вор чим чин ни ком, 
який сприяє мов ній і полі тич ній єдності всієї країни.

Що ста неться, якщо з пат рі о тич них моти вів «тро хи» від чи нити 
скриню Пандори?

Кожна дія поро джує про ти дію. Якщо гово рити більш уза галь нено, 
то в при роді пра цює так зва ний при нцип Ле Шательє – Бра уна: 
на кожну зов нішню дію сис тема реа гує такою про ти дією, щоб змен шити 
цей вплив. І якщо дер жава не має дос та т нього запасу міц ності, то всі 
ці дії та про ти дії можуть пос та вити під загрозу саме її існу вання.

Сис тема від ре а гу вала ціл ком перед ба чу вано. Спо чатку львівські 
колеги вирі шили не від ста вати від київсь ких і не гаю чись запро ва дили 
свій, львівсь кий філо софсь кий пра во пис, і ввели форму «Мар тін Гай деґ-
ґер». Потім з тих же мір ку вань «рево лю цій ної доціль нос ті» у нас 
від іб рали Крим і роз в’я зали війну на Дон басі, де мов ний чин ник є чи 
не най го лов ні шим. І там теж окре мий пра во пис – тільки вже російсь -
кий.
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Пра во писна «пар ти зан щи на», та ще й про ва джу вана цілими колек-
ти вами поваж них пред став ни ків фахо вих галу зей, є вкрай три вож ним 
сим п то мом. Насам пе ред тому, що свід чить про слаб кість і зане пад 
інсти туту дер жави, про брак від по ві даль ності за долю цілої кра їни у тих 
людей, які таку від по ві даль ність повинні були б від чу вати.

Кра їни світу дба ють про те, щоб у пра во пис ному про цесі не було 
місця охлок ра тії: напри клад, у Німеч чині за пра во пис від по ві дає 
Інсти тут Гете, в Іспа нії – Інсти тут Сер ван теса тощо. А хто у нас від по-
ві дає за те, що над міру активні люби телі мов них нова цій нав’я зу ють 
Укра їні негра мотні форми «Гакс лі» (замість «Хакс лі»), «Гокінг» (замість 
«Хокінг»), «Ган тер» (замість «Хан тер»), «Г’ю» (замість «Х’ю»)? 
За нор маль ного пере бігу подій, визна чати пра вила від тво рення запо зи-
че них слів мають про фе сі о нали, серед яких, з огляду на особ ли вості 
укра ї нсь кої мови, повинні бути насам пе ред спе ці а лісти з фоне тики – 
укра ї нсь кої, анг лійсь кої, німець кої тощо. З від по від ним авто ри те том 
у сві то вому мов ному прос торі, який визна ча ється об’єк тив ними кри те-
рі ями – такими, як індекс Хірша. У світі за цим показ ни ком визна ча ють 
нау ко вий рівень спе ці а ліста.

В умо вах війни з Росією загост ри лося питання вижи вання Укра їни 
як дер жави, що акту а лі зує трі аду «єдність дер жа ви» – «єдність мови» – 
«єдність пра во пи су».

З одного боку, і без того неста більну ситу а цію роз хи ту ють «мовні 
екст ре міс ти» (тер мін почу тий від Ласло Єнковсь ко го), затято про су ва ючи 
то один, то дру гий, то «ще кра щий» варі анти пра во пису. А російська 
про па ганда тим часом каже, що Укра їна досі не спро мог лася виро бити 
єди ного пра во пису – і тому, зок рема, не скла лася як дер жава. І, зауважмо, 
в російсь кій мові немає таких силь них від цент ро вих тен ден цій. То до 
чого при хи литься серед ньос та тис тич ний оби ва тель – до кот ро гось 
із ущент роз рек ла мо ва них ненор ма тив них «варі ян тів» укра ї нсь кої чи до 
російсь кої, про яку він уже чув багато хоро шого від сусідів?

За мість зміц ню вати пра во писну єдність укра ї нсь кої мови 
і толе рантно та нена в’яз ливо про па гу вати її на про блем них тери то ріях, 
наші акти вісти нама га ються ради ка лі зу вати укра ї нсь кий пра во пис, тим 
самим від штовху ючи від нього не лише в цілому нейт раль них меш кан ців 
Укра їни (а їх біль шість), а навіть і при хиль ни ків укра ї нсь кої мови.

Пра во писну неста біль ність Укра їни помі чає і Європа, куди ми так 
праг немо. Через це наша дер жава має в Європі міц ний імідж «про б-
лем ного суб’єк та», який не знає, як пра вильно писати тер міни 
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та власні назви, а також як транс лі те ру вати укра ї нські назви згідно 
з євро пейсь кими нор мами, які перед ба ча ють екві ва лент ність вихід ного 
й транс лі те ро ва ного текс тів. 

На це звер та ють увагу чимало зару біж них фахів ців – зок рема, про 
це гово рила про фе сор Єва Воль ніч-Пав ловська з Вар шави на Між на-
род ній кон фе рен ції з тер мі но ло гії в Інсти туті укра ї нсь кої мови в квітні 
2015 р.

Що ж сто су ється нау ко вого боку справи, то мето дика роз в’я зання 
про блеми від тво рення прі звища Heidegger зво диться до ком плекс ного 
засто су вання ста тис тич ного та ана лі тич ного мето дів науки тер мі но-
ло гії [3, с. 26−30]. Ста тис тич ний метод подає звичну, уста лену форму 
чи явище. У цьому випадку – форма Хай дег гер (яку чин ний пра во пис 
допус кає). Зміна цієї форми пот ре бує не тільки яки хось ана ло гій у плані 
ста тис тики (тобто пара лель ного вжи вання інших форм), а й ретель ного 
нау ко вого обґрун ту вання за допо мо гою ана лі тич ного методу. І цей 
метод має вклю чати в себе насам пе ред фахові фоне тичні дос лі дження, 
що базу ються на гра мот ному трак ту ванні фізич них (арти ку ля цій них 
і особ ливо акус тич них) про це сів, які від бу ва ються під час фор му вання 
зву ків мов лен ня, – оскільки засво єння іншо мов ного слова від бу ва ється 
на основі від тво рення його зву ко вої форми. На жаль, нічого цього 
не було зроблено.

Що більше, хрес то ма тійні фоне тичні дані свід чать, що в анг лійсь кій, 
німець кій та інших мовах звук [h] – глу хий. У кла сич ній праці з укра ї-
нсь кої фоне тики «Сучасна укра ї нська літе ра турна мова» [7, с. 391] 
укра ї нсь кий звук [г] оха рак те ри зо вано так: «Звук [г] є дзвін кий фарин-
галь ний фри ка тив ний при го лос ний, поши ре ний, крім укра ї нсь кої мови, 
також у біло русь кій, чесь кій, сло ваць кій та деяких інших мовах. Фарин-
галь ний (глот ко вий) «при дих» від різ ня ється від глу хого [h] латинсь кого, 
німець кого, анг лійсь кого та інших насам пе ред наяв ністю голосу, дзвін-
кіс тю». Ця моног ра фія вхо дить у спи сок обо в’яз ко вої літе ра тури для 
кан ди датсь кого міні муму з укра ї нсь кої мови, тому ці речі мусить знати 
кожен фахі вець із цієї спе ці аль ності. Глу хий харак тер анг лійсь кого 
та німець кого звука [h] від зна ча ють і зару біжні фахівці [10, с. 182; 11, 
с. 448–449; 9, с. 127] – і це мусить знати кожен перек ла дач із від по-
від ної мови. Своєю чер гою, в укра ї нсь кій мові «най більш поши ре ним 
і най більш пов ним є про ти став лення за участю голосу й шуму», а при го-
лосні [х] і [г] скла да ють коре ля ційну пару [8, с. 93] (див. також [4, с. 70]). 
Напри клад, перед глу хими при го лос ними [г] арти ку лю ється як зад ньо-
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язи ко вий і оглу шу ється, тобто перет во рю ється на звук, бли зь кий до [х]: 
домігся, при бігши, лег кий, кігті, нігті тощо.

Крім того, широке роз криття голо со вих зв’я зок, необ хідне для 
при ди халь ної арти ку ля ції, при зво дить до знач них втрат на акус тичне 
тертя, тому спектр від по від ної фор манти має значну ширину [11, с. 427]. 
Це додат ково збіль шує інтер вал допус ти мих зна чень цієї фор манти. 
А значне роз криття мов лен нє вого тракту при зво дить до того, що поб лизу 
місця зву ження тур бу лент ний шум не утво рю ється [11, с. 513]. Таким 
чином, при вимові при ди халь ного [h] місце тво рення шуму не збі га-
ється з міс цем зву ження мов лен нє вого тракту. Щобільше, перед голос-
ними фонема /х/ вимов ля ється з піс ляп ри ди хом [3, с. 179–186], який має 
виразну гор танну арти ку ля цію – подібно до арти ку ля ції /h/.

Отже, саме [х] є най ближ чим акус тич ним від по від ни ком анг лійсь кого 
та німець кого [h]. У дос лі джен нях за про гра мою Фулб райта ми пере ко-
на лися, що за сво їми акус тич ними харак те рис ти ками анг лійсь кий [h] 
значно ближ чий до [х], ніж до [г] [2; 3, с. 184–186]. Те саме для німець кої 
мови.

Крім того, поши рення «пра вила дев’ят ки» на власні назви супе ре чить 
чин ному пра во пису, ство рю ючи при цьому штучну омо ні мію з назвою 
птаха, а зни щення под во єння в німець кій мові – ще й фоне тич ним дос лі-
джен ням Л. І. Про ко по вої. Останні свід чать, що німецькі при го лосні, які 
поз на ча ються двома літе рами, мають більшу три ва лість [6]. До цього 
додамо, що іноді под во єння важ ливе для роз різ нення прі звищ: Jenssen 
< Jens, Jensen < Jen. А зміна «г» на «ґ» супе ре чить тен ден ції укра ї нсь кої 
мови перет во рю вати про рив ний звук [ґ] на щілин ний [г] (див. [5, с. 15; 3, 
с. 211]).

«Філо со фія» – озна чає «любов до муд рос ті». Тому віримо, що наші 
філо софи є дос та т ньо муд рими, щоб від мо ви тися від сум нів них 
пра во пис них нова цій, які завда ють від чут ної шкоди укра ї нсь кій мові 
та дер жаві в цілому.

1. Бичко І. В. Хай дег гер. Укра ї нська радянська енцик ло пе дія у 12 томах 
/ за ред. М. Бажана. –Ва ку ленко М. Реа лі за ція нау ко вого під ходу щодо 
вжи вання «ґ», «г» та «х» в ново за по зи че них сло вах [Елект рон ний 
ресурс] / Мак сим Ваку ленко // Діа лог мов – діа лог куль тур. Укра їна і світ. 
Мате рі али ІІ Між нар. наук.-практ. Інтер нет-кон фе рен ції з укра ї ніс тики. 
Мюн хен, 3–6 лис топ. 2011 р., KUBON & SAGNER, Мюн хен. – 2012. – 
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 Вас ильєва  Лю дм ила  Па влівна ,
 до ктор філолог іч них наук ,  про фесор
 (У кр а їна, м . Львів)

СТАТУС Т ЕМ А ТИ ЧНИХ  СЛО ВН ИКІВ У ВИК ЛА Д АННІ 
І Н ОЗ ЕМНОЇ  С Л ОВ’ЯНСЬК ОЇ  МОВИ

Процес у кладання  сл ов н иків є давнім  видом філологічної  д ія л ьності . 
З п еребігом  часу їх  ст ру кт ура, спо с оби у клада ння вдосконалю ва лися,  
вис увалися  нові вимоги до п о єднання теор етичних вис нов ків та їх 
 пр актич ного  застосу вання.  С ьо годні словн ики  відігр ають вел ику р оль 
не тільки в міжосо бис тісному спі лк уванні , а й у м іж де р ж а вній полі ти чній 
та д іл овій кому н ікації. Е ф ек ти вн ими вони є і  для про цесу  ви вч ення б удь-
я кої мови. Зважа ючи на  це ,  м ета  цієї роз відки п ре дст авити м е то д ичний 
 ст атус слов ників у навч аль ному процесі,  по в’я заному з в ик ла дан ням 
 ін оз емної с ло в’я нської  мови, та прод е м он стр увати  ши ро кому  за га л ові 
в Укр аїні вже реал і з ов аний у Льві вс ькому н ац і он альному у ніверситеті ім. 
І.  Франка  м іж кафедраль ний проект з уклад ання пер е кл адних т ематич них 
н авчальних с ловникі в,  я кий  скл адається з « Украї нсько-сербського тема т-
ичного  сл ов ника»1, «Укр аї нсько-сло в ен с ького  те м ат ичного слов ника»2 , 
«У країнсько-хо рв атськ ого  тематичн ого словн и ка »3 . 

П ровідне  з на чення  лексики в засво єнні іноземної  мови не  п отребує 
з айвих  ко ментарі в,   оскільки є з а гальнови знаним у метод иці в икладан ня , 
а в оно зумовлює унікальну роль словників та лексичних посібників 
як засобів навчання, що пов’язане передусім з певними властивостями 
лексичного рівня мови. Цей рівень є центральним у мовній системі. 
Однією з головних особливостей є його мізерна, порівняно з іншими 
рівнями, струк ту ро ва ність: у лек сич ній під сис темі пра вил значно 
менше, ніж уні каль них явищ. Якщо фоне тичну, мор фо ло гічну, син так-
сичну під сис теми можна від обра зити у під руч ни ках (навіть для 
почат ко вого рівня навчан ня) доволі повно, то лек сичну під сис тему 
пока зати в них при нци пово немож ливо. Тому необ хід ність навчаль них 

1 Укладачі: Л. П. Васильєва та Б. М. Сокіл.
2  Міжнародний колектив авторів: Л. П. Васильєва, Я. Волмайєр Лубей, П. Лубей, 
Б. М. Сокіл.

3 Укладачі: Л. П. Васильєва, Б. М. Сокіл, О. Б. Ткачук.
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слов ни ків – без у мовна. На вчальні слов ники нале жать до тих засо бів 
навчання, які можна най від по від ніше під вести під вимоги кому ні ка-
тив ного методу. Вони дають змогу орга нічно поєд нати власне кому ні-
ка тивну та сис темно-мовну роботу. Іншими сло вами, спе ци фіка таких 
слов ни ків (та посіб ни ків) перед ба чає спі віс ну вання сис тем ного опису 
окре мого мов ного (лек сич но го) рівня чи його фраг мен тів з орі єн та цією 
на навчання різ них видів мов лен нє вої діяль ності: рецеп тив них, про дук-
тив них, рецеп тивно-про дук тив них.

Ви вчення сис тем ної орга ні за ції лек сики пока зує, що вона не є чітко 
впо ряд ко ва ною сис те мою оди ниць. Її утво рю ють під сис теми: роз по діл 
слів за гіперо-гі по ні міч ними ієрар хі ями, пред метно-те ма тич ними 
і лек сико-се ман тич ними гру пами, сино ні міч ними рядами і анто ні-
міч ними парами, польове моде лю вання лек сики, виді лення сло вот-
вор чих гнізд, вивчення лек сич них оди ниць з пог ляду їх бага тоз нач ності, 
що від обра жає той чи інший аспект лек сич ної сис теми, але не охоп лює 
її в цілому. В іде алі адек ват ний лек си ког ра фіч ний опис має бути спря мо-
ва ним на ство рення загаль ної кар тини лек сич ної під сис теми через 
син те зу вання різ но ма ніт ної інфор ма ції про сис темні зв’язки, що існу ють 
між її еле мен тами та все ре дині цих еле мен тів. Отже, кожну лек сичну 
оди ницю доречно пока зу вати не ізо льо вано, а в усьому різ но ма нітті 
зв’яз ків і від но шень з іншими оди ни цями.

Пи тання про те, яким чином варто роз мі щу вати і гру пу вати слова 
в слов нику, має три валу істо рію4. Дис ку сії з цього питання то вщу ха-
ють, то спа лаху ють з новою силою. Одноз нач ного вирі шення про блеми 
роз та шу вання оди ниць реєстру слів на сьо годні немає. При хиль ники 
алфа віт них, тема тич них, ідео гра фіч них, гніз до вих слов ни ків наво дять 

4 Ця проблема виникла спочатку у філософів. Наприклад, Г. В. Лейбніц 
на початку ХVІІІ ст. роз мірковував над тим, як слід роз ташувати одиниці реєстру 
слів – за алфавітом, чи «за при родою самих слів», від повідно до «класифікації 
речей». Філософ уважав, що для «громадянського вживання» слова зручніше 
роз ташовувати за алфавітом, тоді як для «філософського роз уміння» їх доцільно 
роз міщати «за ідеями» [цит. за: 1, с. 36]. У цих міркуваннях Г. В. Лейбніца 
натрапляємо на зіткнення двох фундаментальних при нципів лексикографії: 
при нципу зручності, представленого алфавітними словниками, і при нципу 
науковості, зумовленого бажанням зрозуміти взаємодію слів і від образити 
цю взаємодію лексикографічними методами (на цьому при нципі будуються 
тематичні, ідеографічні, гніздові тлумачні словники).
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пере кон ливі докази щодо обґрун ту вання своїх пог ля дів на зазна чену 
проблему.

Оскільки в мето диці викла дання іно зем ної мови тема тич ний 
при нцип навчання лек сики є осно во по лож ним, то й роз діли будь-якого 
під руч ника чи навчаль ного посіб ника є не чим іншим як тема тично 
зорі єн то ва ним набо ром лек сич ного мате рі алу. Коли ми гово римо про 
лінг во куль ту ро ло гічні основи тема тич ного при нципу навчання лек сики, 
слід брати до уваги поняття пев ної галузі чи тема тич ної групи. У лек си-
ког ра фії про по ну ють кілька варі ан тів тема тич ного слов ника щодо 
спо собу роз мі щення лек сич ного мате рі алу у його тема тич них роз ді лах 
і під роз ді лах. Най час тіше слова у роз ді лах чи гру пах роз та шо вані без 
вико рис тання пев них при нци пів або схем – асо ці а тивно, коли попе реднє 
слово ніби пот ре бує подання наступ ного, роз кри ва ючи тему чи під тему 
роз ділу. Мож ливе роз та шу вання лек сич ного мате рі алу і за алфа віт ним 
при нци пом, але поде куди воно може зашко дити самій суті тема тич-
ності слов ника. Це трап ля ється у навчаль них тема тич них слов ни ках, але 
часто «зму шує» авто рів від сту пити від цього при нципу для наве дення 
слів, пов’я за них асо ці а тивно. Існує варі ант роз та шу вання слов ни ко вого 
мате рі алу за час ти нами мови5.

Те ма тич ний при нцип кла си фі ка ції мате рі алу доволі зруч ний 
і доціль ний для ком плекс ного вивчення різ них рів нів лек сич ної 
під сис теми пев ної мови. Саме тому сучасна лек си ког ра фія, ува жа ємо, 
повинна роз ви вати цей напрям, допов ню ючи його новими під хо дами. 
Особ ливе зна чення такі слов ники, на нашу думку, мають для викла дання 
іно зем них сло в’янсь ких мов, а пере д у сім мов пів ден нос ло в’янсь ких, для 
вивчення яких в Укра їні на сьо годні бра кує під руч ни ків і посіб ни ків6.

Опуб лі ко вані в про екті слов ники роз ра хо вані насам пе ред 
на сту ден тів вищих навчаль них закла дів, також на самос тійне вивчення 
лек сики роз мов ної укра ї нсь кої та сербсь кої, сло венсь кої, хор ватсь кої 
мов. Головне їх при зна чення – спри яти опра цю ванню кон к рет них 
важ ли вих для повсяк ден ного спіл ку вання тем, а також тем, пов’я за них 

5 Ідею роз міщення слів у тематичних роз ділах за належністю до частин мови було 
запропоновано П. М. Роже у словнику «Тезаурус англійських слів і висловів.», 
1855, перевидання: Roget P. M. Roget.s Thesaurus of English Words and Phrases. 
London, 1964) [6].
6 Лише для викладання хорватської мови на сьогодні в Україні є повноцінні під-
ручники та посібники [2, 3, 4].
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із загаль ними про бле мами про фе сій ної кому ні ка ції. Вони допо мо жуть 
засво їти роз мовну мову у низці різ них галу зей. Пере вагу у тема тич них 
слов ни ках над ано загаль нов жи ва ній лек сиці. Лек сич ний мате ріал 
вклю чає най важ ли віші сфери: побут, освіта, наука (зок рема інфор ма тика, 
геог ра фія, точні, при род ничі та гума ні тарні нау ки). При на гідно зазна-
чимо, що сьо годні в Укра їні немає жод ного дво мов ного укра ї нсько-се-
рбсь кого, а також укра ї нсько-сло венсь кого слов ника, то ж автори повинні 
були керу ва лись пере д у сім вимо гами до укла дання корот ких дво мов них 
слов ни ків інших мов. До роботи було залу чено весь мож ли вий арсе нал 
тлу мач них слов ни ків, укра ї нсь кої, сербсь кої, хор ватсь кої, сло венсь кої 
мов та ком п’ю тер ний варі ант «Слов ники Укра ї ни» Інсти туту мовно-ін-
фор ма цій них дос лі джень [5]. На сьо годні це перша спроба такого типу 
видання.

Про блема ство рення укра ї нсько-інос ло в’янсь ких слов ни ків (особ-
ливо, коли друга час тина слов ника ста но вить якусь пів ден нос ло в’янську 
мову) акту альна, оскільки їх можна вико рис тати і як зви чай ний перек-
лад ний слов ник, і як навчаль ний посіб ник з лек сики пев ної мови, 
що спо ді ва є мось, спри я тиме роз витку укра ї нсько-інос ло в’янсь кої 
навчаль ної лек си ког ра фії та лек си ког ра фії зага лом та при верне увагу 
до про екту викла да чів захід нос ло в’янсь ких мов, а мож ливо, і схід нос ло-
в’янсь ких, зок рема, біло русь кої.

1. Буда гов Р. А. Тол ко вые сло вари в наци о наль ной куль туре наро дов / 
Р. А. Буда гов. – Москва : Изд–во МГУ, 1989. – 151 с.
2. Василь єва Л. Хор ватська мова для укра їн ців: під руч ник /Л. Василь єва, 
Д. Пешорда. – Львів, ЛДУ ім. Ів.Франка, 2000. – 238 с.
3. Василь єва Л. Хор ватська мова : під руч ник / Л. Василь єва, Д. Пешорда. – 
Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 312 с.
4. Василь єва Л. Хор ватська мова : зб. вправ / Л. Василь єва, Д. Пешорда. – 
Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 128 с.
5. Слов ники Укра їни. Вер сія 1.04./ [На ці о нальна ака де мія наук Укра ї ни] 
Інсти тут мовно-ін фор ма цій них дос лі джень. – Київ, 2004. – На диску.
6. Roget P. M. Thesaurus of English words and phrases classifi ed so as 
to facilitate the expression of ideas and assist in literary composition. London, 
1852. – 273 p.
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Вол ко ві чер Тетяна Михай лів на
(Укра їна, м. Київ)

ВЕР БА ЛЬ НІ ТА ВІЗУ А ЛЬ НІ ФОР МУ ЛИ 
СЮЖЕТ НО-ЕПІГ РА ФІЧ НИХ ВИШИ ТИХ ВИРО БІВ 

КІН ЦЯ ХІХ – СЕРЕДИ НИ ХХ СТ.

З дру гої поло вини ХІХ ст. на тери то рії Укра їни стали по пуляр ними 
дру ко вані схеми для вишивки хрес ти ком. Такі зразки могли міс тити 
побу тові сюжети, а також написи до них. На основі зіб ра ного авто ром 
мате рі алу (1 тис. 230 виши тих виро бів) можна зазна чити, що масо вого 
копі ю вання дру ко ва них взір ців не було, нато мість від бу ва лося народне 
пере осмис лення гото вих сюжетів.

Ком бі на ції (на різ них рів нях) напи сів, малюн ків і їхніх окре мих 
час тин дають змогу гово рити про виник нення нової народ ної тра ди ції, 
харак тер ної для кінця ХІХ – середини ХХ ст. Ви шиті вер бально-ві зу альні 
тексти, на думку автора, слід роз гля дати як фоль к лорні тексти. Автор 
поді ляє думку П. Бога ти рьова, згідно з якою «…для фоль к ло рис тики 
істотно зовсім не поза фоль к лорне похо дження і побу ту вання дже рел, 
а функ ція запо зи чення, від бір і транс фор ма ція запо зи че ного мате рі а лу» 
[1, с. 377]. Клю чо вою для автора є й пози ція Н. Ган гур, яка наго ло шує 
на тому, що один і той самий мотив, вклю че ний в інший кон текст, має інше 
емо ційно-смис лове наван та ження [2, с. 220]. «Уміння майст рів творчо 
під хо дити до роз роб лення візе рунка при во дило до того, що одна кові 
мотиви кож ного разу мали іншу інтерп ре та цію та осмис лення. Мотиви, 
зба га чені твор чою фан та зією виши валь ниць, були іноді далекі від пер шо-
дже рела і у кож ній міс це вості мали своє трак ту ван ня» [2, с. 223–224].

Бе ручи за основу тео рію Г. Маль цева, згідно з якою «фор муль ність 
є спе ци фі кою …не лише фоль к лору зага лом, а й ряду кано ніч них худож ніх 
сис тем, як сло вес них, так і несло вес них…» [3, с. 18], а також поло ження 
про кре о лі зо вані тексти (тексти, що скла да ються одно часно з вер баль ної 
і невер баль ної час ти ни), які є не меха ніч ною сумою сло вес них і несло-
вес них склад ни ків, а ціліс ним смис ло вим утво рен ням [4, с. 11], можемо 
роз гля дати на сюжетно-епіг ра фіч них вишив ках як окремо вер бальні 
й окремо візу альні фор мули, так і вер бально-ві зу альні формули.

На йо че вид ні шим типом фор мул нам вида ється той випа док, коли 
з гото вого візу аль ного сюжету виши ва ється лише окре мий еле мент. 



31

Напри клад, є сюжет, де дів чина з хлоп цем сто ять біля тину (зраз ків 
з таким візу аль ним сюже том нами зіб рано 52 од.). Однак від омі й такі 
зразки, де дів чина (за цією ж схе мою) «відір ва на» від «свого при род ного 
середо ви ща», тобто виши ва ється у зовсім іншому кон тексті. Таким 
чином, еле мент «дів чина з про тяг не ними рука ми» стає фор муль ним, 
адже вона є тим «загаль ним міс цем», що вхо дить у різні сюжети.

Фор муль ним може бути і весь візу аль ний сюжет (а не лише його 
окремі еле мен ти), якщо до них під іб рані різні написи. Поде куди семан-
тика таких вер бально-ві зу аль них текс тів (візу ально подіб них) може 
кар ди нально різ ни тися. Так, на одному зразку вже зга да ний візу аль ний 
сюжет (де хло пець і дів чина сто ять біля тину) озна чає зали цяння хлопця 
до дів чини («Ой выйды выйды сер ды нко Галю…»), на іншому – їхню 
роз луку («Краще було несь поз на тысь якъ теперъ нам рас то ва тысь 
1911»).

Якщо перші два випадки сто су ва лися візу аль них фор мул, то тепер 
роз гля немо вер бальні фор мули. Тут маємо явище, зво ротне до попе ре-
д нього (тоді як у попе ре д ньому випадку були тексти візу ально подібні, 
але вер бально від мінні, то тут, навпаки, тексти вер бально подібні, але 
візу ально від мін ні). Зга да ний щойно напис «Краще було несь поз на тысь 
якъ теперъ нам рас то ва тысь 1911» також стає фор муль ним, адже 
варі анти цього вер баль ного тексту виши ва ються й до інших візу аль них 
сюжетів.

На решті, остан ній тип фор мул най менш оче вид ний. Ідеться про 
тексти, які і вер бально, і візу ально подібні, проте вони спо лу ча ються 
з іншими різ ними сюже тами на одному виши тому виробі. Напри клад, 
один і той самий візу аль ний сюжет з напи сом «А це ж мій Гриць іде» 
може спо лу ча тися як із сюже том роз луки («Як сер денько моє б’ється: 
пішов мій Гриць до Китаю, може, і не вер неть ся»), так і із сюже том 
побиття жін кою чоло віка («Била жінка мужика за чуп рину взяв ши»).

Мо жемо зро бити висно вок, що дру ко вані схеми для вишивки, 
пот рап ля ючи в народне середо вище, пере осмис лю ва лися й поро джу вали 
нові фоль к лорні формули.

1. Бога ты рёв П. Г. Фоль к лор как осо бая форма твор чества / П. Г. Бога ты-
рёв, Р. О. Якоб сон // Бога ты рёв П. Г. Воп росы тео рии народ ного 
искусства. – Москва : Искусство, 1971. – С. 369–383.
2. Ган гур Н. Укра инс кие тра ди ции в орна мен та ции Кубанс кого народ ного 



32

текс тиля конца 19 – начала 20 века (на мате ри але руш ни ка) / Н. Ган гур // 
Донець кий вісн. Наук. т-ва ім. Т. Шев ченка. – 2006. – Т. 12. – С. 214–225.
3. Маль цев Г. И. Тра ди ци он ные фор мулы рус ской народ ной необ ря до вой 
лирики / Г. И. Маль цев. – Ленинг рад : Наука, 1989. – 169 с.
4. Ани си мова Е. Е. Линг вис тика текста и меж куль тур ная ком му ни-
ка ция (на мате ри але кре а ли зо ван ных текс тов) : учеб. посо бие для студ. 
фак. иностр. яз. вузов / Е. Е. Ани си мова. – Москва : Ака де мия, 2003. – 
128 с.
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Ганжа Анге ліна Юріївна,
кан ди дат філо ло гіч них наук 
(Укра їна, м. Київ)

ДІ А ЛЕ К Т НИЙ ФРА ЗЕ О ЛО ГІЧ НИЙ СЛОВ НИК
ЯК «ДІА ЛОГ КУЛЬТУР»

Будь-який слов ник – це резуль тат від бору мов них оди ниць 
із загаль них ресур сів мови. Він має свої мікро- і мак ро струк тури. 
Оскільки реальні ресурси мови у багато разів пере ви щу ють обсяг 
най біль ших слов ни ків, укла дання слов ника поля гає насам пе ред 
в обме женні цих ресур сів шля хом від бору й абст ра гу вання. З огляду 
на це сто совно ресур сів мови слов ник має мето ні міч ний харак тер: 
це не лише час тина цих ресур сів, це така час тина, яка репре зен тує 
цілісне сприй мання мов ної кар тини світу. У мовоз навстві, куль ту ро ло гії 
та філо со фії мови загаль но ви зна ною є думка про те, що фра зе о ло гіч ний 
склад є най більш про зо рим для вті лю ва них лінг віс тич ними засо бами 
кон цеп тів етно куль тури, оскільки в образ ній основі фра зе о ло гіз мів 
від би ва ються харак те ро ло гічні риси сві то ба чення. Зага лом фра зе о ло-
гічна оди ниця ста но вить діа лек тично супе реч ливу єдність семан тики 
і струк тури, «синх ро ніч ного спо кою» (В. Ужчен ко) і діах ро ніч них змін, 
лінг віс тич ної абст рак ції та етно куль тур ної кон к ре тики.

Оскільки в останнє деся ти ліття ХХ – на початку ХХІ ст. сту дії 
з діа лект ної фра зе о ло гії особ ливо про дук тивні, зок рема в аспекті куль ту-
ро ло гіч ної «насна же нос ті» (Б. Ажнюк) аре аль них уста ле них висло вів, 
вва жа ємо акту аль ним роз гляд про блеми фра зе ог ра фіч ного опра цю вання 
аре аль ної іді о ма тики. Серед діа лект них фра зе о ло гіч них слов ни ків варто 
зга дати «Фра зе о ло гіч ний слов ник гові рок Ниж ньої Над дніп рян щи ни» 
В. Чаба ненка [1], «Фра зе о ло гіч ний слов ник лем ківсь ких гові рок Схід ної 
Сло вач чи ни» Н. Вар хол, А. Івченка [2], «Мате рі али до фра зе о ло гіч ного 
слов ника Хар ків щи ни» А. Івченка [3], «Фра зе о ло гіч ний слов ник 
лем ківсь ких гові рок» Г. Сту пінсь кої, Я. Бит ківсь кої [4], «Ідео гра фіч ний 
слов ник полісь ких народ них порів нянь з ком па ра тив ними об’єк тами – 
назвами тва рин» Г. Доб ро льожі [5] та ін.

На особ ливу увагу заслу го вує «Фра зе о ло гіч ний слов ник схід нос-
ло бо жансь ких і сте по вих гові рок Дон ба су» В. Ужченка та Д. Ужченка 
[6]. 1993 р. опуб лі ко вано «Мате рі али до фра зе о ло гіч ного слов ника 
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схід нос ло бо жансь ких і сте по вих гові рок Дон ба су», друге видання (1997) 
пере росло в слов ник, а шосте вже міс тить 8112 фра зе о ло гіз мів. 
За сло вами В. Мокі єнка (автора перед мо ви), цей слов ник порів няно 
з іншими, пере лі че ними вище, най ди на міч ні ший і за фор мою, і за 
зміс том. Пос тійно вдос ко на лю ва лась форма слов ни ко вих тлу ма чень, 
гра ма тична та сти ліс тична харак те рис тики фра зе о ло гіч них оди ниць, 
їх ілюст ра тивна час тина, роз ши рені еле менти істо рико-ети мо ло гіч ного 
комен ту вання, образна харак те рис тика, тлу ма чення клю чо вих малов-
жи ва них слів. Чітко під крес лена «вироб ни ча» та локальна спе ци фіка 
деяких з них. Дуже інфор ма тив ним «Фра зе о ло гіч ний слов ник схід нос-
ло бо жансь ких і сте по вих гові рок Дон ба су» В. Ужченка та Д. Ужченка 
є щодо фік су вання фра зе о ло гіч них інно ва цій.

Фра зе о ло гічна інно ва ція – мовна реак ція, вті лена в уста ле них 
висло вах (зафік со вана в письмо вій фор мі), на все нове, що від бу ва-
ється в усіх сфе рах сус піль ного буття: в полі тиці, еко но міці, куль турі, 
спорті. Саме фра зе о ло гічні інно ва ції дають най більш повне уяв лення 
про сус пільно-по лі тичні, соці альні, куль турні тен ден ції сучас ного 
роз витку сус піль ства, тому цей вели чез ний пласт уста ле них висло вів 
пот ре бує пос тій ної фік са ції й ана лізу. Фра зе о ло гічні інно ва ції 
мають яск раво вира же ний наці о наль ний харак тер, тому най час тіше 
є локаль ними. Слов ник В. та Д. Ужчен ків є лек си ког ра фіч ною пра цею 
дифе рен ці йо ва ного типу, тобто міс тить фра зе о ло гію, яка увійшла 
до мови цих гові рок і яка не увійшла до основ ного фра зе о ло гіч ного 
складу укра ї нсь кої мови (напр.: робити з авто буса тро лей бус, евф., 
жарт. Зра джу вати в под ру ж ньому житті; через хрес тик кабач ками. 
Сяк-так, нея кісно (про погано вико нану робо ту)). У реєстрі слов ника 
зафік со вано багато уста ле них висло вів, які від би ва ють мік ро ло ка лії, 
реа лії, що знайшли вер бально-фра зе о ло гічне вира ження в кіль кох 
селах (одному селі), зок рема евфе міс тичні вислови – замін ники понять 
«помер ти» (від нести до Юрченка, переб ра тися на два дцять третю 
[шах ту], від везти за чугунку, від нести на Третю Чер кась ку) тощо. 
Сприй няття світу пев ною соці аль ною гру пою зумов лене її куль тур ними 
фоно вими знан нями, залежно від цього різні соці альні групи по-різ ному 
сприй ма ють та інтерп ре ту ють реальні явища. Так, у слов нику від бито 
й про фе сійну мову шах та рів на рівні фра зе о ло гії ([як] з шурфу виліз, 
Шубін (неві дома сила – пок ро ви тель шах та рів) поміг, Шубін забрав, 
Шубін роз сер дився, штрек поці лу вати, шах тарки пали ти). Хоча 
упо ряд ни кам слов ника іноді заки да ють вклю чення до його реєстру 
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жар го ніз мів, а також докладне від биття укра ї нсько-ро сійсь ких мов них 
вза є мин, В. Мокі єнко не вва жає це недо лі ком лек си ког ра фіч ної праці, 
адже жар гонні мате рі али дають змогу поба чити схід нос ло бо жанську 
фра зе о ло гію на загаль нос ло в’янсь кому тлі.

На екс пре сив ність як загаль но мов них, так і діа лект них стій ких 
зво ро тів опо се ред ко вано впли ва ють пере осмис лені уза галь нені антро-
по німи, топо німи тощо, напри клад: Альоша з Була ви нівки, Альоша 
з Буга ївки – в основі виразу від да ле ність пев них пунк тів від яко гось 
центру; пора в Бірю ківку на воро тах кача тися, де Бірю ківка – психіат-
рична лікарня, і под. Роз чи ня ю чись і пере осмис лю ючись у фра зе о ло-
гіч ному цілому, вони набу ва ють тут іншого зна чення порів няно із загаль-
но мов ним. Уза галь не ний антро по нім може усклад ню вати мета фо рич ний 
зміст фра зе о ло гізму, давати поштовх новому асо ці а тив ному осмис ленню. 
Деякі імена у складі уста ле них висло вів вжи ва ються з нега тивно оцін ною 
коно та цією, напри клад: Валя (при ки да тися Валею), Ваня (Ванька 
Вєт ров, від Ваньки Вєт рова, Ваня з тери кона, Ваня Роз пи лов (роз пил – 
широка дере в’яна дошка, на яку шах тарі ляга ють спати на 3–4 змі нах); 
Василь, Вася (Василь бабі не Тетяна, Василь бабі рід ний Федір; Вася 
з водо качки, Вася з тру дод нями, роз ка зу вати Васі, почом рубе ро їд), 
Клава (Клава з Балак лави, Клава з балон чи ком, Клава рубе ро їд) та ін. 
Сво є рідне «лідерст во» у складі ана лі зо ва них діа лект них фра зе о ло гіз мів 
утри мує антро по нім Дунька – зафік со вано 29 фра зе о ло гіч них оди ниць (+ 
8 ФО з антро по ні мом Дуня) у слов нику В. та Д. Ужчен ків: Дунька-
Ванька, Дунька з Бірю ківки, Дунька з-під зем газу, Дунька з тру дод нями, 
як Дунька по куку ру дзі, як Дунька у вів тарі та ін.

Фра зе о ло гізми можуть від іг ра вати роль ета ло нів, сте ре о ти пів 
куль турно-на ці о наль ного сві то ба чення чи вка зу вати на їх сим во ліч ний 
харак тер і в цій функ ції висту па ють як мовні екс по ненти куль тур них 
зна ків. Саме ця сте ре о тип ність, сим во ліч ність образ ної основи фра зе о-
ло гіз мів зумов лює їхню куль турно-на ці о нальну спе ци фіку. У діа лект них 
фра зе о ло гіз мах від обра жено куль турно мар ко вану інфор ма цію, їх дос лі-
дження дає змогу не лише виявити куль турну коно та цію в семан-
тиці екс пре сив ного мов ного знака (уста ле ного висло ву), а й здійс-
нити куль турно-іс то ричну інтерп ре та цію пев ного фраг мента мов ної 
кар тини світу діа лек то но сіїв. Вели чез ний інфор ма тив ний потен ціал 
діа лект ного фра зе о ло гіч ного слов ника В. та Д. Ужчен ків робить його 
цін ним дже ре лом для сла віс тич них лінг во куль ту ро ло гіч них дос лі джень, 
вод но час його реєстр стає базою для загаль но мов них слов ни ків.
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Гда ко вич Мар’яна Сте па нів на,
кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент
(Укра їна, м. Львів)

«Н ІМЕ ЦЬ КО-РУ СЬ КИЙ/(УКРА Ї Н СЬ КИЙ) ПРАВ НИ ЧИЙ 
СЛОВАР» КОС ТЯ ЛЕВИ ЦЬ КО ГО – ЯК НОВИЙ ЕТАП 
ФОР МУ ВАН НЯ ЛІТЕ РА ТУР НОЇ МОВИ В ГАЛИ ЧИ НІ

Од ним з пер ших нау ко вих видань Нау ко вого това риства ім. Шев-
 ченка був «Німецько-русь кий сло вар висло вів прав ни чих і адмі ніст-
ра ций них» Костя Левиць кого, який поба чив світ у 1893 р. і став 
зна ко вою пра цею в роз витку укра ї нсь кої пра во вої та філо ло гіч ної 
думки. Іні ці а то ром ство рення нового видання слов ника юри дич них 
тер мі нів став про фе сор укра ї нсь кої філо ло гії Львівсь кого уні вер си тету 
О. Ого новсь кий. Ідея укласти новий слов ник виникла після виходу 
у світ 1887 р. подіб ної чесь кої лек си ког ра фіч ної праці. Дже ре лами 
цього слов ника став слов ник 1851 р. «Juridisch-politische Terminologie 
für die slavischen Sprachen Oesterreichs (deutsch-ruthenische separate 
Ausgabe)» («Прав ничо-по лі тична тер мі но ло гія для сло в’янсь ких мов 
Авст рії (німецько-ук ра їнсь кий випуск)»), а також «Мало руско-ні мец кий 
сло вар» Є. Желе хівсь кого та «Нiмецко-рус кий сло варь» О. Пар таць кого. 
Також укла дач вико рис тав дже рела укра ї нсь кої мови, зок рема пам’ятки 
«дав ного права рус кого, тво рів нових нашого рус кого письменст ва», 
опи ра ю чись також на юри дичну тер мі но ло гію інших сло в’янсь ких мов – 
польсь кої, чесь кої, російсь кої, інколи ство рю ючи власні слова. Укла дач 
взяв за основу фоне тич ний при нцип пра во пису, кот рий «най вір ніше 
від дає звуки нашої рус кої мови» [1, с. V]. У Перед мові до слов ника 
дос лід ник визна чав мето до ло гію своєї роботи: «З пер шої рус кої тер мі-
но льо ґії прав ни чої з року 1851 задер жав уклад ник всі тоті вислови, котрі 
від по ві да ють тепе рі ш ньому роз во єви русь кої мови, нато мість про пус тив 
всі вислови: несхожі з духом рус кої мови, неясні або незро зу мі лі…» [1,
с. IV]. У Перед мові від на хо димо й засади наці о нально-куль тур ної праці 
К. Левиць кого, яким він буде вір ний усе життя: «Повага нашої русь кої 
мови лежить в єї богацтві сло вес нім, котре дає нам спро могу нею вислов-
лю вати всякі поняття, від по відно до зма гань ново час ної науки. Сила 
рід ної мови і в ужи ванню тої мови на кож дім місці, в кож дім часі і в усіх 
від но си нах, – бо лише той нарід має будуч ність, кот рий любить рідну 
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мову» [1, с. IV]. Вне сок К. Левиць кого поля гає в тому, що він творчо 
опра цю вав і пере осмис лив тер міни, які міс тяться в слов нику 1851 р. 
«Juridisch-politische Terminologie…», а також сут тєво оно вив і допов нив 
лек сико-тер мі но ло гіч ний склад видання, бо «по упливі сорока літ, видана 
ними тер мі но льо ґія не може від по вісти вимо гам язи ко вим нашої русь кої 
мови., котра в житю при ват нім і пуб лич нім здо бу ває собі щораз ширшу 
осно ву» [1, с. V].

Слов ник скла да ється з корот ких перек лад них німецько-ук ра-
їнсь ких ста тей з перек ла дом від по від них тер мі нів без гра ма тич них 
харак те рис тик. Час тину тер мі нів запо зи чено без по се ре д ньо з польсь кої 
та німець кої мов: пересп рава, випра ву вати, орудка, закуп, виєм ко вий суд; 
оді ди чити, уза сад ненє, цло, білянс, шаржа. Проте біль шість тер мі нів 
утво рено на укра ї нсь кій народно-роз мов ній основі, напри клад: при су-
дженє, при суд; гра нич ний сусід, сумеж ник, межів ник; обо ро нець, 
защит ник, реч ник; вижи дач, зло дій, кра дун; заво руш ник, бун тів ник; 
діло во дець, справ нич ник; вязба, арешт; змер щина, спад щина тощо. 
К. Левиць кий заклав основи для фор му вання укра ї нсь кої прав ни чої 
тер мі но ло гії. Тен ден ція до фор му вання тер мі но ло гії на народ ній основі, 
як зазна чає О. Кале нюк [2], від обра жена також в побу дові слов ни ко вих 
ста тей: так, у разі сино ні мії він зде біль шого на перше місце ста вить 
власне наці о наль ний тер мін, а іншо мовні запо зи чення подає після укра ї-
нсь ких від по від ни ків: управа, заряд, адмі ніст ра ція; пра во тар, адво кат, 
реч ник; дос то вір ність, автен тич ність. У слов нику трап ля ються тер мі-
но ло гічні ряди, в яких пер шим сто їть слово іншо мов ного похо дження, 
проте така прак тика запису тер міна сто су ва лася пере важно загаль нов-
жи ва них у євро пейсь кій пра во вій прак тиці інтер на ці о на ліз мів. Більше 
того, і в цьому разі упо ряд ник нама гався під іб рати наці о наль ний тер мін 
і подати його в сино ні міч ному ряду: адво ка тура, пра во тарство; апе ля-
ція, від кли канє; блян кет, порожна картка; демок ра тія, наро дов ладь, 
наро доп равство та ін. Як зазна чає І. Даценко [3], який зро бив кла си фі-
ка цію лек сики слов ника, укла дач слов ника нама гався яко мога ширше 
залу чити лек семи різ них груп, що дало б змогу корис ту ва чеві засто-
су вати їх у різ них сфе рах діяль ності. Дос лід ник М. Паночко заува жив 
[4], що важ ли вою рисою німецько-ук ра їнсь кого слов ника, укла де ного 
К. Левиць ким, є те, що слов ник міс тить не лише типові захід но ук ра їнські 
слова, а й велику кіль кість тер мі нів, що вжи ва лися у схід них облас тях 
Укра їни. Все це свід чило про духовну і мовну єдність роз ді ле них час тин 
укра ї нсь кої землі.
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Та ким чином, «Німецько-рус кий сло вар висло вів прав ни чих і адмі -
ніст ра ций них» (друге видання вийшло у Відні 1920 р. [1]), укла де ний 
К. Левиць ким, став новим кро ком у фор му ванні укра ї нсь кої літе ра тур ної 
мови в Гали чині. Мовні при нципи саме цієї праці лягли в основу при 
виданні офі цій ного «Віс ника зако нів…», почи на ючи з 1895 р., коли було 
від ки нуто ети мо ло гіч ний пра во пис і укра ї нська ділова мова всту пила 
в новий етап свого роз витку. Незва жа ючи на те що галицька прав нича 
тер мі но ло гія не стала осно вою для загаль но українсь кої юри дич ної 
тер мі но сис теми і біль шість захід но ук ра їнсь ких прав ни чих тер мі нів 
у радянські часи було від ки нуто як діа лек тизми, слов ник К. Левиць кого 
міс тить корис ний мате ріал для сучас них редак то рів юри дич них 
текс тів, зако нот вор ців, прав ни ків і мовоз нав ців. Як точно заува жив 
Я. Руд ниць кий, «а проте зали шиться він на все точ кою опори для всіх, хто 
ціка ви ти меться німецько-ук ра їнсь кою прав ни чою тер мі но ло гією, а то 
і загаль ною лек си ког ра фією. Тому праця д-ра К. Левиць кого, що у свій 
час була остан нім сло вом у цій ділянці, не стра тила й посьо годні своєї 
вар тости, як дже рель ної сту дії. Коли ж іде про істо рію укра ї нсь кої лек си-
ког ра фії, зок рема ж спе ці яль ного слов ництва, то німецько-ук ра їнсь кий 
слов ник д-ра К. Левиць кого оста неться завсіди одним з най ці ка ві ших 
та най цін ні ших тво рів стар шої галиць кої гене ра ції, тво ром, якого появу 
обу мо вила велика пошана й любов до рід ної мови його авто ра» [5].
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ка нд и дат  філологічних  наук, доцент
( Укр аїна,  м .  К ро п ивниць к ий )

УКРАЇН СЬКІ  СТУДІЇ НАРО ДНИХ ГЕОГ РАФІЧНИХ 
 Т Е РМ І НІВ У КОНТЕ КСТІ  СЛОВ’ЯНСЬ КИХ : 

ІСТО Р ІЯ  ТА   ПЕРСПЕК ТИ ВИ

Проблема вивчення  на р одних  географіч них термінів не є новою 
в  мо во знавчих к о лах. У с у ч ас ній слав і ст иці їх  к ва лі ф ікують по-різн ом у :  
геог рафічні  т ер міни, гео гр аф ічні н аз ви ,  л андша фтні н азви, геог ра фічні 
апе ля тиви,  геогра ф ічна номен кла тура, геог ра фічна  лексика. Такий 
різн о бій у визн аченнях  мо ж л ивий т о м у,  щ о,  на думку  фу нд атора с ту дій 
« Сл ав я нская г еографиче с кая терми н о ло ги я : Сем а си ол ог ические э тюды» 
М. То л стого,  г е ог р афічна тер мі но ло гія «є одним із основ них р ез ер ву арів 
для  топонімік и ,  н асампе ред  для мікро т оп о німіки ,  а  часто на конкре тній 
тер и торії в конк р ет них діале ктах посі дає п роміжне місце між о но ма ст-
и чною в  ши ро кому роз ум інні  цього слова і номі нат ивною  ( за га л ьною)  
 сф ер ами мови»  [9, с. 17] .

Н ародна  г ео гр а фічна  т ермінологія (д алі і для  н ародний геог ра-
фі чний  термін –   НГТ) с т ан овить значний пласт терит о ріально 
обмеженої лекси к и,  що озн ачає різні о б’єкти л андшафт у .  Вона 
є  частиною лекс ичної сис т ем и , однієї з тер м інолог ічних с и стем мови 
 або діал екту,  тому їй п о вною мірою  в ла ст иві буд ь-якого роду о но мас-
іологічні і сем ас і ологічні  пр оц еси, що  ві дбуваються у сфері кон кр етної , 
д ен отати вної лек с ик и.  У межах  окремо взя того нар од н ого говору г е ог-
рафічні т е рмі ни , як правило, однозн ачні,  по з б ав лені пере н о сно-обра зних 
значень і емоційн о-ек спреси вної  функції, водно час НГТ має  свою спе ци-
фі ку ,  з умовлену т іс ним зв’яз ком , по-пер ш е,  з топ о н ім іч н ими утв ор-
ен нями і, по-др уг е , з реал іями геог р аф ічного сер едовища, що  дин амічно 
 зм іню ються. Д о слідження  л ек сем на позначення географі чних  о б’єктів 
має важливе зна чення не лише  для мовозн ав чих  с тудій,  а й для п ри р-
однич и х,  і ст орични х ,  етнологіч них т ощ о .

 Ге ографічна  термінол огія  зіб рана на  рівні націон ал ьних словн-
и ків і моно гра фі чно досл іджена в поль сь кій (П. Ніц ще , Я. Ста ше-
всь кий), чеській і словац ькій (Р.  Мал ько ),  болгарській (Е.   Г ри го-
рян), сербс ькій і х орв атсь кій (Я.  Шу т ц ), білору с ькій (І.  Яшкін), 
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російс ькій (В. М окієнк о,  Е. М урзаєв [ 8])  мо вах. Узаг аль ню ючою працею 
 та к ого типу в  с л ов’янському  м овозна в с тві  ст ала мон о гр афія М. Тол ст ого 
« Сл ав я нская г еографическая т ермино ло г ия : Сема си ологич еские  этюды»  
 [ 9] .

 П роблема в се бі чного аналізу с л ов’янської г е о графіч ної  термін о-
л огії в  м ежах конкрет них діалект них  те ри торій дед алі вираз н іше 
стає однією з най акт уальніших,   ос к ільки о креслена група лек сики 
 пот ребує ще ґрунтов них студій  ч ерез недос та тнє  обстеж е ння з цього 
пог л яду у країнсь к ого  д іалек тного ареа л у .  Та к , в укр аї нс ьк ому мовоз-
на встві пит аннями геог р афі чної терміно л огії  займалися М .  Сумцо в,  
І. Верхратський  ,  П. Тутковський, Й . Дзе ндзе л івський [ 4 –6  ], П . Чучка 
[ 11 ]  та ін.  Ц інні  ма теріали для дослі дж ення геог ра ф ічної лек сики подано 
в  ро б отах укра ї нс ь ких онома стів І . Желєзняк, О.  К ар п енко,   Ю.  Карпенк а  , 
А. Кореп а н ової та ін.

А п елятивну лек сику на п оз н ач ення геог р аф ічних об’єк тів предс та-
вл ено в  регіон ал ьних словниках: С. Гра бця  «Г еограф ічні н а зви Г уцульщи-
ни »  ( 1950), Я. Рудниць кого « Географ ічні назви  Бо йк ів щ ини» ( 1 96 2) , 
Є. Чер е па но вої « На р о дная геог рафическая терминология Ч ерниговс к о-
Сумс кого Поле с ь я»  ( 1 984) [ 1 0] , О. Д ан илюк «Словник народних геогр а-
фічних терм інів Воли ні » (1997,   2013)  [3] , Т. Г р о мк о,  В. Луч и ка  , Т. П ол яруш 
 « Сл овник народних географ ічних  тер мі нів Кіров о гр а дщини» (19 9 9)  
[ 2 ] та  окремій м о нографі чній р о зв і дці [1];  л е кс ик ограф ічні мат ер і али 
окре мих д осл ідників зафіксо вані лише як  додатки до  д исерт а ці йних 
робіт І . П от ап чук  «Н ародна г е ографічна термінологія в захід нопод і л-
ьс ьких гов і рк ах »  (2012)  та С . Шийки «Народна  г еог рафічна  те рмінологія 
Ровенщи ни »  ( 2013) або  фак тичний  м атеріал до статті Т.  Марусенко  (всі 
о бласті У кр а їни, 1968) [7 ],  Н. Сокіл ( НГ Т  Г уцульщини й  Бо йківщини) , 
 О . Слободян  (НГТ Луган щ ин и).

Актуал ьн ими на сьо го дні є два  с учасних с ловники  НГ Т,   укладені 
О. Дан илюк – «Словник нар одних гео гр афічних терм інів Волин і » 
[3] і Т . Гром к о  ,  В.  Лучико м  , Т. Пол яруш –   « Сл овник народних 
 геогра фі чних т ермінів  Кі р овоградщ ин и » [ 2]. Їх можна кваліф ік ув ати 
як початки до запов н ення лакун  НГТ на всеук раїнському  ко нт инуумі . 
 В аж л ивою  ч ас т иною його могли б при слу жи т ися  ономастичні  р оз в ідки 
з  по силанням на  мікрогід ро н іми, які  мо во знавцями інколи  т ра ктуються 
як тотожні до апе лятивів. 

На  жаль,  пов ного словника НГТ  України д осі не укла дено.  С у ча сний 
збір  та к ого т ипу  м атері алу дає з могу заф ік сувати  сп ециф ічні діа лектні 
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 лексеми шля хом  гл ибшого в провадження в мовну дійс ність і мак с им-
ал ьно п о вного її о пису. Усе це в и ма гає змін лекси ког ра фі чних  с тр а т егій.  
 Та к,  а кт у альними с тають регіональні  діале ктні т ер мінолог ічні  сл о вники.  
Не слід осо бл иво  переко н ув ати в актуальн ості збир ання та  кла си фікації 
 тер м і нів й  інших дотич них галузей нар од ного гос по дарства, нап риклад 
 ге ол огії.

 Ма ємо оптимізм в важ ати , що за  нових  суспільно-ек он ом іч них у мов 
полі пшенню с и туації щодо ряду  загальн она ціональ них видань  значною 
 мі рою сприя т име створення «Словника народних  ге о гр а фічних  те рм і нів 
У кра їни».
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док тор філо ло гіч них наук, член-ко рес пон дент НАН Укра їни, про фе сор
(Укра їна, м. Київ)

ЛЕК СИ КОГ РА ФІЧ НІ ТЕХ НО ЛО ГІЇ ТЛУ МА ЧЕН НЯ
ГРА МА ТИЧ НОЇ СЕМАН ТИ КИ

1. Тлу ма чення гра ма тич ної семан тики, сис тем ність її роз гляду 
ґрун то вано на засад ни чих при нци пах від по від ної лінг во па ра дигми. Зміна 
остан ніх від так со ні мійно-еле мент ної (досос сю рівсь кої) → сис темно-
ст рук тур ної (сос сю рівсь кої) до номі на тивно-ек зис тен цій ної (пост сос-
сю рівсь кої ↔ кому ні ка тивно-ког ні тив ної ↔ синер ге тич ної) зумов лює 
ево лю цію кон цеп ту аль них основ її подання в лек си ког ра фіч них пра цях. 
У сучас ній тео ре тич ній лінг віс тиці зага лом та в слов ни карсь кій прак тиці 
зок рема акту а лі зо ва ною пос тає низка питань висвіт лення гра ма тич ної 
семан ти ки:

1) спів від но шення межі син так сису й поча ток семан тики, що від бито 
у тлу ма чен нях від по від них між час ти но мов них транс по зи тів, пор.: 
окреме лек сичне зна чення: абищо – ’у знач. ім. Щось незначне, дріб ни ця’ 
[5, т. 1, с. 71], пор.: <…> він дик тує не абищо, а такі речі, що мають, 
кінець кін цем, при слу жи тись людсь кому щастю <…> (Б. Анто ненко-Да-
ви до вич); ада жіо – ’у знач. ім., невідм., с. Назва музич ного твору або його 
час тини, що вико ну ється повіль но’ [5, т. 1, c. 126]: Все це від бу ва ється 
під музику, що грає з його кишені. Під витон чене ада жіо Аль бі ноні, яким 
вона «дири гує» одним натис ком кнопки викли ку… (І. Роз до бу дь ко); але1 – 
’у знач. ім., невідм., с. Обста вина, яка зава жає чому-не будь; пере по на’ 
[5, т. 1, c. 171]: А маленьке «але» все ж таки й тут є <…> (В. Вин ни-
чен ко); <…> все це чудово, Олеже, але ж є маленьке «але» (П. Васа но вич); 
окре мий від ті нок у межах лек сич ного зна чення: абсо лют ний – ’у знач. ім. 
абсо лютне, -ного, с. Те, що є без від нос ним, не пов’я за ним з чим-не будь’ 
[5, т. 1, c. 77]; авто дис пет черсь кий – ’у знач. ім. авто дис пет черська, 
-кої, ж. При мі щення, де роз мі щена авто дис пет черська служ ба’ [5, т. 1, c. 
97]; амінь – ’у знач. пред. Кінець’ [5, т. 1, c. 193]: Нема його, не буде, 
амінь йому, пішов на дно раків году ва ти! (О. Гон чар);

2) зна чу щість син так сич них зв’яз ків – форми залеж ного слова 
та семан тич них від но шень у тлу ма ченні лек сич ного зна чення 
слова: заці кав лю вати / заці ка вити ’кого, що 1. Викли кати ціка вість 
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у кого-не будь, при вер тати чиюсь увагу; ціка ви ти’ [5, т. 1, c. 77]: Куль га вий 
дідок, що нама гався ходін ням зіг рі тися, нама гався заці ка вити людей 
пар фу мами і тінями для повік (С. Анд ру хо вич). У таких випад ках 
слов ники можуть роз ши рю вати ліво бічну час тину визна чення гра ма-
тич ної семан тики з наго ло шен ням зна чу щих сем ’кого, що + *чим’: 
→ заці ка вити людей (→) пар фу мами і тінями; ’за би ва ти/за би ти’ → 
що → чим: Баба бомби зля ка лася, а нею тільки гвіздки заби ва ти!.. 
(К. Гриб);

3) ста тус і спів від но шення пер вин ної й вто рин ної семан тики 
в мор фо ло гіч ній формі, що пос тає нас лід ком функ ці ю вання у неспе ці-
а лі зо ва ній син так сич ній пози ції, реду ку ван ням родо вого слова, пев ного 
еле мента ціліс ної син тагми, пор.: каре – невід мі ню ва ний імен ник серед-
нього роду: і каре – ’у знач. прикм. У формі чоти ри кут ни ка’: Вивчаю 
Віку пог ля дом … Темні кільця довкола очей, зачіска каре (Любко Дереш), 
а в межах імен ни ко вого зна чення: каре – ’Бо йове шику вання піхоти 
у формі чоти ри кут ника; засто со ву ва лося з XVIII ст. перев. для від биття 
кава ле рійсь ких атак’ [5, т. 6, с. 762]: Про лу нали команди. Загри міли 
бара бани. Ско лих ну лися і завмерли пря мо кут ники каре, рівні й застиглі, 
мов вите сані із каменю (В. Малик) із від тін ком ’Про те, що має форму 
чоти ри кут ни ка’ [5, т. 6, с. 762]: Вряди-годи всі пог ляди звер та лися 
до почес ного центру дов гого каре дубо вих сто лів, де сиділи гос по дарі 
нечу ва ного бен кету (Д. Білий); Всього шість п’я ти по вер хо вих будин-
ків, сту лив шись у каре, ото чу вали двір (О. Ірва нець) і ’Різ но вид жіно чої 
зачіски серед ньої дов жини перев. з пря мою грив кою’ [5, т. 6, с. 762]: . 
Навіщо вона пост риг лася сьо годні? Зро била якесь зовсім коротке 
каре (І. Кар па) і т. ін. Якщо пос лі довно вра хо ву вати син так сичну пози цію 
у між час ти но мов них транс фор ма ціях, то, напри клад, у лек семі ада жіо 
пот рібно від би вати ’у знач. прикм.’: <…> до неї доли нула при глу шена 
мело дія ада жіо Аль бі ноні (І. Роз до бу дь ко).

До ана лі зо ва них питань слід також додати спів від но шення в межах 
від по від ного слов ника ліне ар ного і вер ти каль ного при нци пів від биття 
гра ма тич ної семан тики. Сис тем ність гра ма тич ної семан тики має опер тям 
ліне ар ний та вер ти каль ний аспекти, де пер ший, пос лі довно реа лі зо ва ний 
у ліво біч ній час тині статі, від би ває: а) час ти но мовну модель (кла семна 
семан ти ка); б) струк туру мор фо ло гіч них кате го рій: бінарну (семан-
тика числа імен ни ків, виду діє слова і под.), тер нарну (мор фо ло гіч ний 
рід імен ни ків та ін.) тощо. Вер ти каль ний аспект сис тем ності гра ма-
тич ної семан тики ґрун то ва ний на при нци пах ціліс ності, пос лі дов ності, 
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регу ляр ності, обо в’яз ко вості та наскріз ності від биття усіх ком по нен тів 
гра ма тич ної семан тики в усьому прос торі словника.

2. Слово як визна чаль ний мов ний знак у лек си ког ра фіч них пра цях 
витлу ма чу вано в уза галь ню валь ній, номі на тив ній та інфор ма тив ній 
функ ціях, праг ма тична ж функ ція має спо ра дичне висвіт лення. Слов ник 
як гіпер текст із віль ною внут рі ш ньою та зов ні ш ньою наві га цією від би ває 
рівень гра ма тич ної думки та особ ли вості роз уміння гра ма тич ної семан-
тики зага лом та кож ного її склад ника зок рема [4]. Гра ма тична семан-
тика пос тає одним із визна чаль них чин ни ків уста лення лек семи в новій 
↔ новіт ній (узу аль ній, ока зі о наль ній, пор.: ’у знач.’, ’у функ ці ї’, ’як 
ана лог’) кате го рій ній семан тиці, що під тве р джу вано мож ли вим, напри-
клад, випа дін ням із пара диг маль ного ряду однієї зі сло во форм у новому 
кате го рій ному ста тусі: ’у знач. присл. кулею. Дуже швид ко’: <…> дехто 
з колоб ро д i в чан, поба чивши перед носом тацю для пожерт ву вань, кулею 
падав ниць i почи нав само за бу т ньо хрес ти тися (Р. Анд рі я шик); пор. 
подібні: ’у знач. присл. блис кав кою. Мит тєво, над зви чайно швид ко’: 
Сiрий блис кав кою пром чав пiд самою шул i кою (В. Вин ни чен ко); ’у 
знач. присл. змією. Зви вис тий, закру че ний’: Від голов ної місь кої брами 
почи на лася широка, добре утоп тана дорога, що зви ва лася змією 
між сусід німи пагор бами і зни кала вда лині серед гір (О. Авра менко, 
В. Авра мен ко); ’у знач. присл. в’ю ном. Рух ливо, сприт но’: Сонька перша 
щосили вда рила мене качал кою по плечу, аж я в’ю ном закру тився 
на місці (А. Діма ров). Сучасні лек си ког ра фічні тех но ло гії орі єн то вані 
на збе ре ження лек сем ної ціліс ності, тому сло во форми із вто рин ним 
кате го рій ним ста ту сом витлу ма чу вано в межах однієї слов ни ко вої статті. 
Вто рин ний кате го рій ний ста тус моти во ва ний внут рі ш ньо ре чен нє вими 
син так сич ними пози ці ями (як від ті нок зна чення → ’2. присл. У вели кій 
кіль кості; про ти лежне мало’ → ’у знач. ім. багато, бага тьо#х, мн. 
Він [В. Самій лен ко], як, мабуть, і кожен з письмен ни ків, бага тьом 
подо ба ється, а бага тьом ні (М. Коцю бинсь кий) [5, т. 1, c. 305].

Сис тем ність гра ма тич ної семан тики з опер тям на засад ничі пос ту-
лати загаль но на ці о наль ної тео ре тич ної гра ма тики у слов ни карсь кій 
прак тиці обо в’яз ково охоп лює: 1) ква лі фі ка цію час ти но мов них кла сів; 2) 
іден ти фі ка цію внут рі ш ньо час ти но мов ної сис теми мор фо ло гіч них 
кате го рій; 3) роз гляд сис теми похід них на регу ляр ності моделі зразка 
’діє прикм. до’, ’прикм. до’, ’ім. до’; 4) з’я су вання видо вої коре ля тив ності 
діє слів; 5) іден ти фі ка цію осо бо вої та без о со бо вої семан тики; 6) кла си-
фі ка цію пара диг маль них внут рі ш ньо час ти но мов них типів; 7) дифе рен-
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ці а цію діє слів за ліво бічним валент ним потен ці а лом із висвіт лен ням 
ста тусу най ближ чого ком по нента; 8) від биття вза є мо з в’язку та вза є мо-
зу мов ле ності внут рі ш ньо ка те го рій ної внут рі ш ньо час ти но мов ної дивер-
ген ції з від по від ними лек сич ними особ ли вос тями (родо вий від мі нок 
імен ни ків дру гої від міни – -а(-я) ↔ -у(-ю)) та внут рі ш ньо ка те го рій ної 
між час ти но мов ної транс фор ма ції (невід мі ню вані лек семи зразка ін-ок-
та віо, ін-фо ліо); 9) реа лі за цію внут рі ш ньо час ти но мов ної внут рі ш ньо-
ка те го рій ної видо зміни чис ло вої, родо вої, видо вої та іншої семан тики 
та ін. [1–3]. Лек си ког ра фічні тех но ло гії (авто ма ти зу вання, нагі ва ції, 
кор пу су вання та ін.) опра цю вання гра ма тич ної семан тики мають мак си-
мально вра хо ву вати зако но мір ності її ево лю ції й динаміки.

1. Загнітко А. Тео рія гра ма тики і тексту / А. Загнітко. – Донецьк : 
Ноу лідж (Донецьке від ді лен ня), 2014. – 480 с.
2. Загнітко А. Сис тем ність гра ма тич ної семан тики : лек си ког ра фіч ний 
вимір / А. Загнітко // У прос тору линг вис тичке сла вис тике : збор ник 
научни радова, пово дом 65 година живота ака де мика Пред рага Пипера. – 
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991 с.; Т. 6. – 991 с.
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Или ади Алек сандр Иванович,
док тор фило ло ги чес ких наук, про фес сор
(Укра ина, г. Кро пив ниц кий)

СЛА ВЯНО-АРИЙС КАЯ ЛЕК СИ ЧЕС КАЯ ПАРАЛ ЛЕЛЬ
ИЗ СЛО ВАРЯ ПРА ВО ВОЙ ТЕР МИ НО ЛО ГИИ:

ПСЛ. *DRUNAKЪ : АРИЙСК. *DRAU-NAS-

1. Срав ни тельно-ис то ри чес кая грам ма тика сла вянс ких язы ков 
во мно гом опи ра ется на цель но лек се м ные соот ветст вия, т. е. на релик-
то вые слова, демон стри ру ю щие эти мо ло ги чес кое единство их фоно-мор-
фо ло ги чес кого ком плекса: «общий корень + гене ти чески тож дест вен ный 
фор ма тив/-вы». Среди тож деств подоб ного рода име ется срав ни тельно 
неболь шая группа слов, кото рые можно обоз на чить как сепа ра т ные 
сла вяно-арийс кие изо ле ксы, их воз раст, по-ви ди мому, сов па дает 
со вре ме нем вза и мо дейст вия пред ков сла вян и ариев на тер ри то рии 
Пан но нии (части централь но ев ро пейс кого аре ала дав них индо ев ро-
пей цев) условно еще до фили а ции арийс кой ветви и ухода индо а риев. 
Ср. еще заме ча ние О. Н. Тру ба чева о воз мож ности сим би оза в сла вяно-
иранс ких и сла вяно-ин до а рийс ких (?) отно ше ниях [2, с. 47]. Дос ту п ный 
сегодня нем но го чис лен ный мате риал (в том числе ср., напр., име ю щие 
отно ше ние к поэ ти чес кой речи псл. *potomirъ ~ иран. *Miθra-pāta-, 
др.-инд. mitra-pati-; псл. *Sъslavъ : мид. *husravah-, авест. hu-sravah- 
’из ве с т ный, сла в ный’, др.-инд. su-śravas; псл. *Vьsemirъ, *Vьsь-mirъ : 
авест. miθrō vīspə, др.-инд. Viśvāmitra, на кото рые мы уже ука зы вали 
ранее) пока зы вает, что такие лек си чес кие схож де ния отно сятся к сло варю 
дав ней рели ги оз ной и/или пра во вой тер ми но ло гии, как и харак те ри зу-
е мый ниже ряд про из во д ных.

2. Инте рес вызы вают два арха изма из тер ми но ло гии сва деб ного 
обряда, не так давно (запись 1983 г.)7 еще упот ре би тель ных в лек си коне 
стар шего поко ле ния носи те лей соот ветст ву ю щего говора. Речь идет 
о дрýнак, дрýнко ’при да ное неве с ты’, ’ли ч ные вещи жены, с кото рыми о-

7 Гайворонский р-н Кировоградской обл. Считаем своим долгом выразить 
глубокую благодарность кандидату филологических наук Т. Громко 
за возможность использовать электронную версию её работы «Матеріали 
до словника говірок української мови», откуда были взяты диалектизмы.
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на при хо дит в дом мужа’. Эта лек сико-се ман ти чес кая группа неод но-
родна по сво ему эти мо ло ги чес кому сос таву, т. к. вклю чает как 
искон ную лек сику раз ного воз раста, так и заимст во ва ния, хро но ло гия 
кото рых зави сит от аре ала и «оче ред нос ти» кон так тов с ино я зы ч ным 
кон тин ген том (напр., вос точ но ро манс кая лек си чес кая инфиль т ра ция 
в укра инс кие говоры Буко вины имела место раньше, чем тюркс кие 
заимст во ва ния в сте п ных гово рах).

При ве ден ные слова не отно сятся к заимст во ва ниям, вхо дя щим 
в релик то вый сла вянс кий сло варь: их дав ней ший сла вянс кий облик 
вос ста нав ли ва ется как *drunakъ (форма дрýнко, видимо, вто рич на) – 
про из вод ное с суфф. -ak- от основы *drun- < и.-е. *drou-no-, т. е. 
при час тие (perf. pass.) на -no- от *drou- ’ре зать, отде лять’ (гнездо *der-). 
Пони ма е мое как ’доля неве с ты’, ’иму щество, выде лен ное замуж ней 
доче ри’, псл. *drunakъ прак ти чески в точ ности повто ряет струк туру 
авест. г. draonah- ’жерт вен ная часть, доля’, авест. п. draonah- ’часть, 
доля (полу ча е мая кем-л.)’ < *drau-nah- ’часть, доля’ < арийск. *drau-
nas- ’иму щество, полу чен ное через раз де ле ни е’, ср. др.-инд. drávinas- 
’дви жи мое иму щество; иму щество, доб ро’ ([1, с. 461]: к и.-е. *d(e)r-eu-). 
Ср. еще отда лен ное семан ти чески от сла вянс ких слов ср.-перс. drōn 
[dlwn׀ | darūn] ’освя щен ный хлеб; цере мо ния, на кото рой он исполь зу-
ет ся’ [3, с. 27; 1, с. 461], т. е. *’доля богов’, ’вы де лен ное богам’.

Итак, имеем сла вяно-арийс кую изог лоссу псл. *drun- : арийск. 
*drau-nas- (или даже с более пол ным сов па де нием струк туры – псл. 
*drunakъ : иран. *draunaka- (о воз мож ности иран. см.: [1, с. 461]), в итоге 
вос хо дя щую к индо ев ро пейс кому при час тию *drou-nos ’от де лен ное, 
выде лен но е’, ’до ля’ и далее – ’иму щест во’.

3. При ве ден ный выше мате риал пока зы вает сох ран ность 
в сла вянс кой диа лект ной лек сике сва деб ного обряда ста рого пра во вого 
тер мина (псл. диал.), харак те ри зо вав шего иму щест вен ную долю дочери 
в семье отца после пере хода ее в семью мужа.

1. Рас тор гу ева В. С. Эти мо ло ги чес кий сло варь иранс ких язы ков / 
В. С. Рас тор гу ева, Д. И. Эдель ман. – Москва : Вост. л-ра, 2003. – Т. 2. 
b–d. – 502 с.
2. Тру ба чев О. Н. Этно ге нез и куль тура дав ней ших сла вян. Линг вис ти-
чес кие исс ле до ва ния / О. Н. Тру ба чев. – Москва : Наука, 1991. – 271 с.
3. MacKenzie D. N. A Concise Pahlavi Dictionary / D. N. MacKenzie. – 
London ; New York ; Toronto : Oxford University Press, 1986. – 236 p.
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Кли менко Ніна Федо рів на,
док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
(Укра їна, м. Київ)

ГРЕ ЦЬ КО-УК РА ЇН СЬ КІ МОВ НІ ЗВ’ЯЗ КИ
В ДОБУ ГЛО БА ЛІ ЗА ЦІЇ

Другу поло вину Х Х  ст. позн ачено  змінами в с т ат усі  мо в-доно рів. 
П оступ ово, але  не ухиль но ,  цю роль  пе ребрала на с ебе англі йс ька мова . 
В она стала пост ачальн ицею нових н а йм е н увань у галузі н о вітніх 
т е хнол ог ій ,  ін форма т ики ,  економік и,  фіна нс ів , явищ масової культ ури 
і  грандіоз них шоу . З р озвитком інте рнет-се ре до вища англ ійська 
ще  б ільше посилила  свої  впливи на м ови світу і м овне с пілку ва ння.

В Інте рнеті актив ізувалися  мови,  які м ожна назвати  св оєрідними 
«піджи нами»  нашого часу, к оли письмове спілк ув ання демонст рує 
викори ст ання м і ша них форм кіл ькох мов. З’явилося б езліч  та ких 
«сле нго ви х»   мов. У   грецькій у цій діл янці с кл алася  своєр ідна форма мови 
 g re ek lish.  На з аваді анг лізації усно-пис ем ної форми спіл ку в ання стала 
 гр ецька ф орма письм а.  Проте к ор ис тувачі І нт ернету (а гре ків по  с віту 
бли з ько 1 0 млн еміг рантів ! ) навчи лися обходитися грец ько-латинсь кими 
«запи са ми» такого у сно-пи сем ного спілку вання.

На п ерший  по гляд здає ться, що  грецька мова, як і л а тина,  в тр атила 
свої поз иції мов и-донора,  с т атус якої вона з бе рігала упрод овж кіль кох 
 ст оліть, пост ач а ючи з апозичення мовам Євр опи. Однак це  по верховий 
пог ляд. Багато  інших ч ин ни ків засв і дч ують, що  класичні  мови не тільки 
не в тр атили  с вого с т атусу, а й у  баг атьох в ип ад ках с тимулю ють акт уальні 
 п роблеми у порядкування і ста ндартизації т ермін о си стем  мов  сьог о де ння .

Глоб ал із аці йні процеси дедалі ш ирше в пл и ва ють на  те рмінот в ор чість 
і п р оц еси між на род ного в по ря дкування тер мі нот ворення .  В они актив-
із ують інт ерна ціо на л ізацію  тер мінів,  полегшують формування  сп ільного 
 фонду  мі жн а родних  сл ов отворчих  засобів ( морфе м-п р еф ік сів, суфік сі в,  
 ос нов), а  т акож слів-т ер мі ні в.   Різні  мі жн ародні орга ні з ації форму ють 
наукову ном е нк латуру,   яку р екоме ндують н а ціонал ьним  термі но логіч ним 
 к ом ісіям для  викорис та ння. В нас лідок ц ього  чіткіше  ок реслюют ься нові 
т е нденції засво єння  мовами чужорідного  матер іалу, пост ають  пи т ання 
нового й ого  зас воєння в межах  ко нкретної  мови, збереження кожною 
з них свого обличчя, своєї тотожності.
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Спостерігається сплеск ксенізації лексиконів мов, тобто зрос тання 
в них пито мої ваги запо зи чень, що є спіль ними для бага тьох мов; збіль-
шення кіль кості різ но рід них іншо мов них оди ниць: пря мих запо зи чень, 
кальок, напів ка льок, гіб ри дів, периф раз тощо. Через це щоразу акту а лі-
зу ється про блема впо ряд ку вання запо зи че ного мате рі алу за вимов ними, 
пра во пис ними, сло вот вір ними, лек сич ними, сти ліс тич ними нор мами 
кож ної мови.

Це завдання виникло і в сучас ній укра ї нсь кій мові під час під го-
товки нової редак ції пра во пису. Воно тор ка ється, у свою чергу, ряду 
важ ли вих тео ре тич них і прак тич них питань укра ї нсь кого мовоз навства. 
Одне з них – це пра во пис іншо мов них слів, уні фі ка ція пра вил пере да-
вання запо зи чень, зок рема і з грець кої мови.

З дру гої поло вини  ХХ   ст. а нг лі йська  виконує роль  м ов и-
п ос ер е дниці, але в она широко  карбує н ові терміни з  грець кого м а т ер-
іалу,  використовуючи фонди інт ер націоналі зм ів,  що в ин и кли на  основі 
к л асичних  мов.

У суч ас ній  у кр аїнській м ов і , як і в і нших с ло в’янсь ких, складає т ься 
сит уа ція,  коли пот рібно при мирити в термі но с истемах та  сл овотвор енні 
загальнолітературної мови давн іші запоз ичення (а  се ред них д уже багато 
г рецизм ів , що при йшли в м ову у Х VI II–XX с т.) з тими, що при ходять 
у добу г лобаліз ації.

В ід омо, що  те рм іни здебі л ь ш ого засвою ються пис ь мо вим шляхом. 
Отож, пост ійно вини кає  пи тання,  як ого при нц ипу д отримуват ис я : 
 транс кр ип ції (точ н ого від творення усної  фо рми (звуч ан ня ) засв оюваної 
 од ин иці і  пе редава ння її гра фі чними з ас об ами укра їнсь кої  мо ви) чи т р ан-
с літер ації ( передача о диниц ь,   записаних о дн ією граф ічною  системою, 
 за собами (л іт ер ами зок р ема) писе мно сті іншої м ови. У  на ш ому випадку – 
це  одиниці,  п ис ані  грекою  або л атиною , в кирили чній с ис т ем і .

 Пробл ема ц ього виб ору актуа л ьна для мов оз н авців та т ерм ін ологів 
 сп е ці альних  га л узей  з на нн я.  Одноз нач ного поясн ення її немає.  У   різні 
часи р оз в итку м ови зас воєння ч ужорі дного  ма т еріалу  від бу валося по-рі-
зному.  Тільки спів пр аця лінгвіс тів та фах івців різ них  наук повинна  дати 
 сього дні реко ме нд ації щ одо правил з ас в оєння запо зичень в українсь кій 
мові на перс п ективу. Для ц ього необхі дно врахов ув ати традиції 
їх п ри щепл ення в мові, що  вже склалися.

Зга д аймо п ри кла д,  що сто с ується не  таких  уже далеких  по дій – 
з ап ровадження євро як  гр ошової о ди ниці в  країнах Європейського  Союзу. 
В  основі  цього  с лова грец ький комп он ент ευρ-, що є частиною і мен ника 
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вла с ної  назви  Ευ ρώπη. Біль ші сть г реків,  обгово р юючи це с лово, спер еч-
алися з п риводу його  г рамати чного оформ лення : баг ато слів новогрецької 
мови з  кін це вою  омегою – і м енники жіно ч ого роду. Дійшли з го ди :  хай 
 слово  буде сер ед нього  роду το ευρώ , але невідмі нювани м.  У схід них 
та  захід них с лов’ян теж о бг оворювалася проблема р о дової належності 
слова євро та й ого звук ової  форми і воно лиша єт ься  невід мінюв аним, але 
т яжіє до серед н ього роду.

О днак не все так просто з цими  п ит ан нями, к оли а на лізувати цілі 
ділянки терм ін о систем .  З вернімося до реєстру «Словника у кр аї нської 
б іологі чної терм ін ол огії» (С У БТ ) з серії «Ака д ем і чні  сло вн ики» (Київ : 
ТОВ «КММ », 2012 ).  Виділимо з нього слова, що п очинаються  диграфами, 
тобто б у кв оспол уч еннями ав- та ев-.  За давно усталеною (з к інця XIX   ст .) 
традицією у грец измах з цими ком по н ен т ами пишемо в почат к овій позиції 
слова а в-.  У  названому слов нику діє при нцип укладанн я :  «К о жен одн о зн-
ач ний український т ер мін або термін-словосполучення має здебільшого 
о дин іншомовний від пов і дн ик :  г ібридизація (рос .  ги бридизация, а нгл. 
hybri di zation)  [СУБТ ,  с.  7] . Під крес л имо, ідет ься про від по відники,  
а не про е ти мологію  слів, тобто про дже р ело ї хн ього запозичення. 
 48  гас лових  одиниць засвід ч ують у початко вій пози ції з  ос новою авто- 
сáме  б ук восполуче ння  а в-, що є осно вою-гр ец измом. Х оча в англ ійській 
її п ередає б уквосполу че ння au, в  ук раїнській її перед аємо як ав-.  Така 
т ра диція укра їн с ької мов и,  яка в усній  ви м ові цих  за по з ич ень близька 
до  г р ец ь кої: авто аг р есія, автоант а г он ізм, автовакц ин а ,  а вт омікофа л ія , 
авт оспора,  ав тотетр аплоїд, автотран спл антація, а в т ох т они . Вона 
 пі дтр имана ще й асо ці ативн ими  зв’язк ами  авто- з  ос но вою с амо- з тим же 
 зна ченням .  Це  пі дт верджують  тл у ма че ння слів ,  де  по дано парал елі: 
а вт огамія –   с ам о запиленн я,  с ам оза плідне ння, автод уп лі ка ція – с амопод-
во єн ня ,  автоінто кс и ка ція – само от ру єн ня , автоін фе кція – самозара-
же нн я ,  ав т оліз – с ам оп е р ет рав лення,  а вт ооксидація – с амо окисне нн я,  
авторег ул яція – самор ег ул юв ання, авто ре пр од ук ція – сам ов ідт во рення, 
автотомія – самокалі ч ення,  ав т офагія – с ам о поїдання,  автоцито ліз – 
самоперева р юв ання,  с аморуйнування  клітин. 

На тлі цих  фактів помітна непо слідовн іс ть ,  к оли на сто рі нках 
 67 –68 сло вн ика  п од ано ще 23 гас л ових  сл ова з п оч ат ко вим ау- в о с н ові 
авто-:  автод уп лікація – ауто дуплі кація, авт оі нт оксикація – аутоінто-
ксикаці я , авто інфекція – аутоін фе кція. Такі  о диниці дубл юють  одна 
о дну. Цей п ар а ле лізм зайвий,  він  шк о дить нормі: серед гаслових 
трапляєт ься гібр идне  с лово аутор озщепле ння з від пов ідниками рос. 
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ауторасщепление та англ. autos eg re ga tion. Ц ь ому  пр авилу під пад а ють 
 та кож грецизми з о сновою ауксо-  (від гр.  αυξ άνω = αυξ αίνω – з біль-
шувати, при мн о жу вати,  по р.: авк соавто тр офи і  а уксоспора, які теж 
пиш уть з к оливан нями. Тра ди ція перед ачі ав- у поч ат ковій позиції слова 
п р ийнята д авно і її не  пот рібно  розхи тувати. 

Подібну картину с постеріг аємо з дигра фом е в-,  який у гре ци-
змах пер ед ає т ься на  по чатку слова саме в т акій формі :  ев анемох о р,  
евалогам ія ,  евалотра нс пірац ія , евгл ен о ві , евкар іо ти ,  евплоїд  т ощо, хоча 
 зн ову-таки в  з га д аному  сл ов нику на сто р інці  188 подано новіші: еубак-
т ерія, еукаріот и,   еуплоїдія.   Цю ситуа цію  теж потрібно від коригувати.

 П ідкре сл имо,  йд ет ься не про виправ ле ння усіх греци зм ів ,  за своєних 
 українсь кою м овою, на новий  лад. Просто новіші запоз ичення с лід 
зас во юв ати у  більш уніфіков ан ому  в игляді з урах уванням  своїх  традицій 
та  чинних у  мові правил вим ови, реаліз ації ф оне тичної та фон о ло-
гічної ф орми слова, а  також думок  мовозн ав ців і наук овців інших 
галу з ей . І я кщо, напр ик лад, в  ук ра їнській є е вд емонізм , евкаліпт, евка рі-
от , евфе м ізм,  е вф он ія,  то н е має потреби п и сати  евкар іот і  еу к ар іот 
чи е ухромат изм т ощ о. 

У добу глобал і зації науки роз вива ються  бурхлив о,  при швидшу ється 
обмін  і нф ор ма цією. Нові знання  ви никають там, де  на ука в еде п еред 
у сві ті .  Вони скл а даються з  понять, які в е рб а лізуються новими тер мі-
н ами  (словами, словосполученням и), о б’є дн ую ч ись у п евні темат и чні 
поля ,  те мог нізда і т. ін. Обмін інфор ма цією  сп рияє т ом у , що до  скл аду 
тер мі н ос ис тем про ни кають числ енні зап озиченн я , багато з  них має 
інтерн ац і он ал ьний х арактер . Про блеми  ст а ндартиз а ції  термінів, у ні ф-
іка ції їхн ьої  форми та п ра воп ису буд уть  ак т уальн ими завжди. Саме  тому 
потрі бно о см и сл юв ати шляхи  досяг нення ком промісу  між збере же нням 
іден ти чності  мови та мірою ( порогом) її і нтернаці он аліза ції .  Кожна м ова 
за всієї п о дібності  п ро цесів ксені зації лекси ко нів зас тосовує свої з а соби 
і спо соби  засвоє ння чужом ов ного мат ер іалу.

Укр аї нська м ов а , з асвоюючи г ре ци зми, навіть за  п осередн ицтва 
 а нг лійської м ови ,  дотрим ується м іш аного  п р и нц ипу викори ст ання 
 тр ансліт ерації та  тр а нскрип ц ії , однак  ча ст іше, ніж російс ька, надає 
перевагу  тр а нскри пц ії .
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Ков а л ь-Фучило Ірина Мирос ла ві вна,
кандидат ф ілоло гі чних  наук
(Україна ,  м . Київ)

СЕ МАНТИЧНІ П ЕРЕ ГУКИ  УКРАЇН С ЬКИХ І   ПОЛЬСЬ КИХ 
Н А РА Т ИВ ІВ ПРО ПРИ МУСОВЕ  ПЕРЕСЕ ЛЕ ННЯ ІЗ ЗОНИ 

 З АТ ОПЛЕНН Я 

 Уп родовж  ос таннього ч асу  зн ачно зросла увага  до сл ід ників до  ме-
тодів у сної істо р ії .  Це зумо вл ено «пост уп овим в ід хо дом від п ози-
тивіс тських та об’єкти ві стсь ких під хо дів до вивчення суспіль них 
 пр о цесів та біль шим наг олосом на р олі та долі людини в їх о рг анізації 
та переж ит ті» [2, с. 13]. Законо мірно , що в поле вивч е ння потрапл яють, 
так би мови ти , «непочуті »  с успільні верстви і г р упи. Маю на увазі людей, 
що не з влас ної  волі з азнали певної моральної  і/чи фізи чної травми , яка 
істо тно вплин ула на їхню д олю. Такими є ч ис ленні  гр упи  л юд е й,   які 
були п ри мусово в ис е лені зі с воїх сіл  в на с л ідок зато пл ення територій 
і б у дівни цтва гідр оелектро ст а нцій.

Рад янська про па га нда тра кту вала будів н ицтво цих великих споруд 
однозначно дуже схвально. У колективну свідомість намагалися 
запровадити штампи на зразок «люди жили в боло тах, а тепер вий дуть 
на родючі зем лі», «жили в тем ряві, а тепер мати муть світ ло». Про незво-
ротні втрати родю чих земель, уні каль них дніп ровсь ких плав нів, 
істо рич ної пам’яті гово рити було, м’яко кажучи, неприй нято. Усе ж усі 
обі цяні пере се лен цям май бутні при нади нового місця аж ніяк не могли 
перек рити болю від втрати рід ної землі, про що опо ві да ють майже всі 
рес пон денти.

Бу дови ГЕС від бу ва лися в бага тьох кра ї нах, зок рема в Укра їні 
і Польщі. Вод но час у цих обох дер жа вах авто бі ог ра фічні спо мини про 
при му сове пере се лення із зон запоп лення стали пред ме том наро доз-
нав чого ана лізу. Моє заці кав лення цією темою роз по ча лося неспо ді вано, 
оскільки такі спо гади були озву чені інфор ман тами сти хійно під час 
опи ту вань про похо ронну обря до вість у Кіро во градсь кій і Пол та всь кій 
облас тях 2012 р. У Польщі 2010 р. в Інсти туті архе о ло гії і етно ло гії 
Польсь кої ака де мії наук була захи щена праця док торська «Тери то рі альна 
і куль турна від окрем ле ність у пам’яті жите лів пере се ле них кар патсь ких 
регі о нів (Маньови, Клюш ков ці)» («Odrębność terytorialna i kulturowa 
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w pamięci mieszkańców przesiedlonych społeczności karpackich (Maniowy, 
Kluszkowce)»). Авторка роботи – М. Ґодинь. Зго дом дос лід ниця видала 
книгу, при свя чену пере се ле ному селу: «Опо відь про втра чене село 
Маньови. Сту дія з антро по ло гії пам’я ті» [4]. Корот кий виклад дос лі-
дження було опуб лі ко вано раніше, 2011 р. [3].

Спіль ним у цих дос лі джен нях є трак ту вання пере жи того при му-
со вого пере се лення як трав ма тич ного дос віду [1]. М. Ґодинь слушно 
при ймає визна чення травми П. Штомпки: «Дез ор га ні за ція, дис ло ка ція, 
вигнання зі стану рів но ва ги» [5, s. 69]. І в моїх сту діях, і в сту діях пані 
Марії об’єк том дос лі дження є біог ра фічні нара тиви осіб, які зазнали 
при му со вого пере се лення із зони затоп лення у зв’язку з будів ницт вом 
водос хо вища. При чому пані Ґодинь «особ ливу увагу при свя тила 
мину лому і тепе рі ш ньому сприй няттю і тлу ма ченню ними [пе ре се-
ле ними осо ба ми] сус пільно-куль тур ного прос то ру» [3, s. 223]. Наші 
нау кові під ходи суго лосні також в основ ному тлу ма ченні запи са них 
опо ві дей авто бі ог ра фіч ного харак теру: ці тексти не є точ ним опи сом 
мину лої події, а лише пев ною вер сі єю» [3, s. 223]. Доповню, що не просто 
вер сією, а таким варі ан том, який опо ві дач вва жає за доцільне роз по вісти 
саме в цей час за від по від них обставин.

На веду кілька спіль них момен тів, про які опо віли і польські, 
й укра ї нські рес пон денти. Важ ли вим прос то ро вим об’єк том, про 
який обо в’яз ково роз по ві да ють усі пере се ленці, є оселя, насам пе ред – 
бать ківсь кий чи вже влас ний, зруй но ва ний дім, і менше гово рять про 
новоз бу до ва ний буди нок. «Родин ний дім є одним із най важ ли ві ших 
еле мен тів іден ти фі ка ції прос то ру» [3, s. 226]. В Укра їні пере се лен цям 
дово ди лося буду вати доми само тужки, вод но час дово ди лося ходити 
на роботу, часто про ва дити гос по дарство на два доми – на ста рому 
і новому міс цях. У Польщі дер жава буду вала будинки за тим самим 
зраз ком, тому люди нарі ка ють на те, що вони всі одна кові [3, 
s. 226]. Усе роз ма їття опо ві дей про дім, часто зумов лене народ ними 
уяв лен нями про цей важ ли вий прос то ро вий об’єкт, тво рить сво є рід ний 
міф дому.

Спіль ним момен том у спо га дах пере се лен ців є пов’я зу вання затоп-
ле ного села із міс цем наро дження, з дитя чими роками [3, s. 227]. Це додає 
спо га дам від чуття тра гізму і травми.

Втрата гро мади, друж ніх і сусідсь ких сто сун ків – ще одна важ лива 
тема в інтер в’ю. «Голов ний наго лос зроб ле ний на непо вто рю ва ності 
втра че них сусідсь ких зв’яз ків, на немож ли вості їхнього від тво рен ня» [3, 
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s. 228]. Усі ці коно та ції і семан тичні акценти тво рять міф спіль ноти [3, 
s. 228]. У польсь ких спо га дах існу ють роз по віді про кри ницю, яка була 
спіль ною для меш кан ців. Люди часто зустрі ча лися біля неї, роз мов ляли, 
діли лися нови нами. На пере се ле ному місці селяни від чули нестачу цього 
гро мадсь кого об’єкта [3, s. 228].

В опо ві дях пере се лен ців три во гою, гір ко тою і міс тич ністю опо виті 
спо гади про пере не сення кла до вищ. Непри род ність втрати дав нього 
цвин тар ного місця поро джує міс тичні уяв лення, зумов лені сві то гляд ною 
забо ро ною тур бу вати помер лих, а ще більше фак том, що не всі домо вини 
були пере по хо вані [3, s. 234]. Це стало зро зу міло вже зго дом, коли вода 
під ми вала ґрунти. Ось фраг мент інтер в’ю з Пол тав щи ни:

Моя мамка, царство її душі, їхня мати тоже вмерла перед тим, 
а захо вали, то вони, було, пла чуть та плачуть:

По ри на єте, пото па є те,
А нас про кли на єте, шо не забрали.
Каже:
Ти лежиш, моя ненько,
По ри наєш, ненько…
– А вона не змогла взяти?
– Не могли. Там і виво зили, но не багато брали з нашого села. В нас 

село бідне було (Зап. М. Курінна від Якуби Ганни Пав лівни, 1926 р. н., 
нар. у затоп ле ному селі Ялинці Гра ди зь кого р-ну, від 1960 р про жи ває 
у с. Білець ківка Кре мен чуць кого р-ну Пол та всь кої обл., 20 травня 2012 р. 
Роз шиф ровка – І. Коваль-Фу чи ло).

По рів няльні сту дії, про ва дженні в різ них кра ї нах над гро ма дами 
зі схо жим трав ма тич ним дос ві дом, дають змогу глибше, деталь ніше 
збаг нути спільне і від мінне в омов ле ному, вер ба лі зо ва ному сві то сприй-
нятті минулого.
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К ра вчук Людмила  Вікто рів на, 
канд идат ф ілологі чних наук
( Ук ра їна, м.   Він ниця)

 Ч ИН НИ К И  В ИН ИКНЕННЯ ОКАЗІО Н АЛ І ЗМІ В  
У СУЧАС Н ИХ   УКРАЇН СЬК ИХ   З МІ 

На поч атку ХХІ ст.   значно  а кт и ві зувався процес  появи  ок азіоналі змів 
у т ек с тах укра їнських засо бів масо вої інфор м ації.  Бі л ьшість мово знавців 
вва жа ю ть , що на їхнє в ини кнення  паралел ьно впливають як поз ам-
овні  (зовнішні, екст ра лі н гвальні ), так і  внутр іш н ьомовні  ( внутріш ні ,  
інтралінг в ал ь ні) чин ники. У сучасній лін г ві стиці існує  два типи в ід но-
шень ч ин ників  ви н икн ення  нових слів. Пер ший чинник – внутр ішньом-
о вний. Він може бути  сха ра кт еризований і снуванням м ов них елеме нтів 
у межах  структури мови .  Другий – поза м ов ний, йому власт ива з ал еж-
н ість м ов них еле ме нтів від зов нішніх факт о рів впливу на структуру 
мови. 

Пи та ння  пріори тету чинн и ків виник нення  но вих слів є і д осі диск у-
с ій ним. Деякі н аук овці,   такі як Л . Бар а нн икова  ,  Ю.  Гордєєв, Т.  Лебєдєва  , 
 Є.  Розен, ствердж у ют ь , що у виникн енні нових лексич них одиниць 
саме позамо вні  чинники є д омі нантними.  Інші ж, С. Вол ков, О. Сенько, 
Д. Шмел ьов, визначаль ними вважають  внутріш ньо мовні чинники.  
 Проте більш ість лінгвіс тів  дотрим ую ться думки , що нові л ексеми 
 в ин и кають під впливом як позам ов них, так і внут рішньо м ов них чинників 
у їхній  в за єм о дії. Серед них О. А хманова, В. Вин огр адов, В.  Жура в-
льов, Ж. Ко л оїз, Л . Кр и сін, В.  П анфілов,  Є. Пол и ва нов, Н . П оп ова. 
Спи р аючись на це тве рдж ен ня ,  вважаєм о,  що зовнішні ( п оза мов ні) 
чинники с творю ють під ґру нт я ,  тло для внутр і шніх про ц есів  розвитку 
м о ви ,  зокрема для творення оказіоналі зм ів .  Цілков иту слушн ість  має 
 Л.  Т уровська, заз на ча ючи, що основним поза мов ним чинн иком є рівень 
роз ви тку н аціональної науки, техн іки, промисловості та культури, 
а внутрішньомовним – становище мови в суспільстві й рівень роз витку 
від повідних функціональних стилів [4, с. 35]. Вплив позамовних чинників 
надто перебільшують, адже суспільні зміни не завжди викривають 
нові явища. «Мова змінюється не тільки і не стільки під впливом 
поза мов них чин ни ків, скільки завдяки внут рі ш ньо мов ним пот ре бам, 
тому що в сис темі мови, як і в при роді й сус піль стві, діє один з основ них 
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зако нів діа лек тики: єдність і боро тьба про ти леж нос тей», – заува жив 
О. Сти шов [3, с. 20]. Проте мовоз на вець вва жав, що пот рібно докладно 
роз гля дати внут рі ш ньо мовні чин ники, вра хо ву ючи їхню акту аль ність 
і важ ливе зна чення в дина міці лінг валь них змін [3, с. 21].

Щодо внут рі ш ньо мов них чин ни ків роз витку мов ного меха нізму, 
то серед них виок рем лю ють тен ден цію до еко но мії мов них зусиль 
та засо бів, до мов ної екс пре сії, до дета лі за ції поняття, інтег ра ції 
та дифе рен ці а ції еле мен тів мови, до уник нення тав то ло гії у вислов ленні. 
«Мовні про цеси виник нення ока зі о на ліз мів зумов лені двома най більш 
загаль ними внут рі ш ньо мов ними чин ни ками: це тен ден ція до регу ляр-
ності й до екс пре сив нос ті» [5, с. 8]. Адже саме ці тен ден ції зага лом 
супро во джу ють тво рення ока зі о на ліз мів.

У нашому дос лі дженні ми про ана лі зу ємо тен ден цію до мов ної 
екс пре сії, тен ден цію еко но мії мов них зусиль та засо бів і тен ден цію 
до усклад нення.

Тен ден ція до мов ної екс пре сії пов’я зана із навмис ним пору шен ням 
мов ного стан дарту, бажан ням «осві жи ти» мову ока зі о на ліз мами 
як пев ним екві ва лен том до наяв них слів. З цією метою мовці часто 
нама га ються на базі уже від омих номі на цій, за уже наяв ним зраз ком, 
ство рити нове ока зі о нальне слово, яке забез пе чує яск ра вість, ідейну 
насна же ність та гли бину думки: беліс сімо → смач ніс сімо,  те матісс ім о  , 
 ф ру кт іссімо ;  інтерн ет изація →  і нтертей ме нтизація; тет-а-тет → 
к ва ртет-а-те т ; меломан  →  НА ТОман, сало ма н ;  гумо р еска → т ер ор-
еска; геноцид → шахтоцид ,   де р евоцид; з о ре пад → яйц епад, л е ні н опад ; 
е нциклопедія  → Поро ше нк опе дія,  Я нукоп едія. Напр. : І знову в ід бувся 
л ен ін о пад. Т епер у Харкові  (СТБ, 18.0 9. 2014). У  цій і л юстрації  тен денція 
до м овної експресії взає мо діє з  т енденц ією до аналогії.

Тенденція до е ко номії  м овних  зу силь та засо бів виявляється 
в  б ажанні ж у рн алістів п одати вел и кий  обсяг  і нф о рмації на  ви зна ченій 
з а зд алегідь кіл ькості стор інок, що спо нукає до скороч ень, лак он-
і чн ості та чітк о сті вислов лювань .  Саме закон  економії мовних 
зусиль (А. Марті не) або  за кон еко но мії мов них з асобів  (О .  Єсперсен ) 
дає з могу м овцям пол ег ш ити с пілкування, під вищ ити ефективність 
 пе редавання  і нформа ції та швидкість її о броблення ш ля хом доб ору 
 «н айбільш  ра ц і он ал ьних і к о ро тких для  ц ілей комунік ації  мовних 
 за с о бі в»  [ 6 ,  с. 90] .  Тут вдалим при кладом с лу гу ють  рі зні типи а бревіатур, 
а також  с ло воскла д ання: аеросвинтуси , А Т Ос тар , ведмежуйки , ГМН, 
звіромобі ль , ЕКОїсти , Євро ПР О   , ЗЕКи , к аб р іо літо, к в іт от ерапія ,  
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 корово си ла  ,   Міліці яВс еСильн а,  МЕНТ алітет, мерколл ан д  , ПРі Б ЮТ-
ів ц і,  Ретро ЕкзоКіно А вто,  св ято робот . Напр.:  Г М Н:  Г ен ном одифі-
ков а ний носоріг (BMW X6)   (У кра їнський тиждень (далі – УТ),  №  15, 
2014 . – С. 48); М ерк олл анд  зв у чить  надто схоже на Меркозі (УТ, 
№  21 ,  2012. –   С.  28);  М іліціяВсеСильна ?  (УТ, № 1 –2, 2014.  – С .  8). 
Серед популяр них  прийомів  мовної гри ( «М овна гра  з ум ов лена праг н-
енням по-но вому п о зн а чити конк рет ний елем ент  д ійсності ,  п одолати 
 с те реотип и.   Оцінюючи значення  цього з асобу в  ко му н ікації,  за у ва жимо, 
що кожен мовець має на  меті д о сягти зап ла нованого  ним прагматичного 
е ф екту, при вернути увагу до форми своєї мов и»  [ 1, с.  314],  «н еоб хідно 
 підкреслити , що мовна гра х арактер и зу ється навмисною наст ан овою 
на від хилення  від правил у  с творенні  іг реми, що в и зн ачає її емоційно-
інтел ек ту аль ний впл ив »  [2, с. 23 9] ,  В . Шаховський роз гл ядає мовну гру 
не як поруше ння  м овних і мовл ен нєвих норм, а як  результат ї хнього 
 оригінал ьн ого, нес тандартного варію вання на базі креативної компе т-
ен ції к о мунікантів у певному емотив ному дискурсі [7, с. 367] ) є засто-
сування абре віатур,  ініці аль них бук в:   АТ Остар  (АТО –   антит ер ористична 
операція), ЕКОїсти (ЕКО – е к о ло гі чний +  ї сти, тобто Е К Оїсти – люди, 
 які спожив ають л ише  еколо гічно  чисту їжу),  Єв роПРО ( пр оти Європи), 
 Є ЕП нути  (ЄЕП –   єдиний  еко номічний про сті р) ,  З ЕКи (зона е тнічної 
конс о лідації) ,  М ЕНТ ал ітет (МЕНТ – розм.  міліці о нер +  менталітет) ,  
ПРіБЮТівці ( П Р  – П ар тія Р ег іонів +  БЮ Т  – блок  Юлії Т имо ше н к о) , 
 FAIRYко но мія («FAI RY » – засіб  для миття пос уду  + еконо мі я).  Напр . : 
Україна і Євро ПРО: між « за»  і « пр оти» (Дзер кало тижня,  №  6 ,  2 012. – 
С . 8); ПРіБЮТ чи не ПРіБЮТ?  Над  Верхов ною Радою знову витає  пр ивид 
коалі ції  «регіон ал ів » і «т им о ше нк івців »  ( Ук ра їна молода, № 71,  200 9.  – 
С . 4). Т обто  м овна гра  дає  зм огу від кр ив ати  пр их ов ані  можливо сті м ов и,  
засно вані на нест ан д арт ному варію в анні  с лів і моделей с лово творення, 
 обіг рува нні вже  відомих с лі в , с пр ияє ств оренню  еф екту нес по діва нки 
та під ви щує е кспресив ні сть масм ед і йного тексту.

Протилежною до закону  е кон омії мовних зусиль та праг не нням 
до обмеження скла дності  лінг ва л ьн ого вираження  ін фо рмації  серед 
інтралінгвальних чинників роз витку оказ і о наль ної лексики є т енденція 
до у ск ла днення, з б а га чення  мовної с труктури іншими словами-основами, 
спр ямована на  «м атеріал ьну ч ас тину»  с лів, пов’язану із поси ле нням 
 їх нього  значення.  На й частіше так  т во р яться  ім е нн ик ові  оказіональні 
юкст ап оз ити: баб-с теп, бдж ол и-камік адзе , б ет а-самці, бле ф-с трате гія, 
 г ен ерація-п ер ек отиполе , друзі-ск в о тери ,  ж ар т-полин   , кора бль-таксі , 
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к ра їни-підписанти  , кукурудза-монстр  ,  медіа-ст айні ,  Не о-Ікар , при сяж-
н і-ко ллі , роман-спецефект  , селючок-го му нк ул  , техно логи-«г ре чк ос і ї».  
П ор івняйм о :  Ви зв іть нам,  будь  ла ска, корабль-таксі (М1, 08 .06.2014); 
Нат омість, угода дасть змогу країнам-під пи с ан там устано влювати 
 в ла сні межі (Світ, 2 015. – С. 63); Із супутнім роз грібан ням усього лайна, 
що  на копич илося в  у країнсь кій м еді а-с тайні (УТ,  №  1 5 , 2014. – С. 31) 
тощо.

Отж е , актуалі зація о ка зіональ них лексем у текстах  ЗМІ як зас обу 
л а конічн ості, емо ц ій ності,  експрес и вн ості, інфо рмативност і,  оцін-
но сті (п о зитивної чи негатив ної) спри чинена взаємодією позамовних 
і внутрішньомовних чинників.
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ІС ТО РИЧ НА СТРУК ТУ РА СЛО ВА І ЕТИ МО ЛО ГІЯ

На сучас ному етапі вивчення пра сло в’янсь кого суфік саль ного 
сло вот вору, з поя вою фун да мен таль них ети мо ло гіч них і лек си ког ра-
фіч них праць, з’яв и лася мож ли вість вивчати про цеси сло в’янсь кого 
сло вот во рення не на вибір ко вому лек сич ному мате рі алі окре мих 
сло в’янсь ких мов, як це було в попе редні пері оди, а на під ставі опра цю-
вання суціль ного мов ного мате рі алу усіх без винятку сло в’янсь ких мов. 
Акту аль ність такого дос лі дження зумов лена необ хід ністю доклад ного 
вивчення загаль нос ло в’янсь ких про це сів сло вот во рення, істо рич ного 
сло вот вору окре мих сло в’янсь ких мов, що спри я тиме тлу ма ченню затем-
не ної лек сич ної семан тики, уточ ненню не зовсім ясних та сум нів них 
ети мо ло гій, трак ту ванню при роди ізог лос. Ці суто мовні питання можуть 
спри яти роз в’я занню широ кого кола поза мов них проблем.

У пра сло в’янсь кій мові, як і в індо єв ро пейсь кій, для тво рення 
похід них вжи ва лася суфік са ція, проте, на від міну від індо єв ро пейсь кої 
мови, у пра сло в’янсь кій мові іменні основи у своїй струк турі вже мали, 
крім кореня, інші пост ко ре неві струк турні еле менти. Давні похідні 
форми або зникли, або були пере осмис лені. Пра давні суфік сальні 
оди ниці в сло в’янсь ких мовах збе рег лися лише в поєд нанні з іншими, 
більш дов гими й семан тично про зо рими суфік саль ними еле мен тами, 
унас лі док чого сфор му ва лися нові «об’ємні і вираз ні» суфікси, з про зо-
рі шою семан тико-мор фо ло гіч ною харак те рис ти кою, що забез пе чує 
їхнє збе ре ження й участь у дери ва цій них про це сах [1, с. 112–122; 2, 
с. 209–211].

У мате рі а лах сучас них ети мо ло гіч них слов ни ків сло в’янсь ких 
мов [3; 4; 5] у складі реко нст ру йо ва них оди ниць вияв лено 86 пра сло-
в’янсь ких суфік сів з ком по нен том -n-, які сфор му ва лися на ґрунті індо єв-
ро пейсь ких основ (суфік сів) *-no, *-na-, *-sna, *-ni, *-inos, *-einos, *-en, 
*-men, *-eno, *-ono та ін. Фор му вання пра сло в’янсь ких суфік саль них 
сло вот вір них еле мен тів від бу ва лося шля хом поєд нання пра дав ніх 
суфік сів з голос ними, реду ко ва ними або кон со нан тами твір ної основи, 
з кін це вими струк тур ними або фор мо твор чими еле мен тами. Так, від 
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індо єв ро пейсь кого *-no- у пра сло в’янсь кій мові утво рився суфікс *-nъ; 
унас лі док його поєд нання з голос ними основи виникли суф. *-anъ, 
*-ъnъ, *-ьnъ. Суфікс *-anъ при спо лу ченні зі струк тур ним суф. *-jа набув 
форми *-an’ь тощо. Склад сло вот вір них оди ниць попов ню вався також 
завдяки появі кон со нант них еле мен тів у складі секун дар них суфік сів. 
Такі фор манти, як -v-ina, -ov-ina, пос тали унас лі док пере роз к ладу твір ної 
при кмет ни ко вої основи, доля деяких струк тур них еле мен тів (-s-, -z-, -m- 
та ін.) у складі суфік саль них оди ниць зали ша ється не з’я со ва ною [5, t. 1, 
s. 117–119, t. 2, s. 13]. Визна чити їхню при роду й зна чення в складі пра сло-
в’янсь ких суфік сів непросто, а часто вза галі немож ливо; з’яв и лися вони 
ще на рівні пра ін до єв ро пейсь кої мови в межах її окре мих діа лек тів.

За цих умов вини ка ють об’єк тивні труд нощі в роз умінні струк тури 
слова з істо рич ного пог ляду, що від би ва ється на про це сах ети мо ло гі зу-
вання лек сич них оди ниць і веде до пев ної неузго дже ності. Так, в одному 
дже релі псл. *černъ зі зна чен ням ’ос нова багаття, топка, гли бо кий посуд 
для варін ня’ вва жа ється утво рен ням з суф. -nъ, виво диться з іє. *ker(ə)- 
’па лити, роз жа рю вати, роз пі ка ти’, зіс тав ля ється з лтс. cęri ’роз жа рені 
камені на скле пінні печі, груби, лаз ні’ та свн. herd ’ба гаття, вог нище, 
топка, кухонна піч’ [5, т. 1, с. 114], а в іншому – реко нст ру йо вано форми 
čerěnъ/čěrěnь з суф. -ěnъ, -ěnь, яким від по ві дає укр. черінь ’вог нище; під 
печі; май дан чик над скле пін ням печі; май дан, прос тір’. При пус ка ється, 
що псл. čerěnь мало пер вісне зна чення ’ре шітка, сітка, над вог ни щем’, 
спо рід нене з гр. κέρνος ’чаша для офі ру вання, жер т во при но шен ня’ 
та ірл. cern ’мис ка’. Зв’я зок з іє. коре нем *kuer-/ker- ’плес ти’ пояс ню-
ється ста ро дав нім спо со бом виго тов лення посуду або сіток над вог ни-
щем, які робили у вигляді пле те ниць, обма за них гли ною [3, т. 6, с. 306]. 
Такі неузго дже ності у трак ту ванні форми й змісту реко нст ру йо ва них 
оди ниць зумов лю ються, оче видно, вибо ром «вихід ної точ ки» реко нст-
ру ю вання й пока зу ють пра давні роз біж ності, зумов лені об’єк тив ним 
ста ном речей. Пра сло в’янська мова існу вала досить три ва лий час, 
її діа лекти охоп лю вали широкі прос тори і роз ви ва лися авто номно, від бу-
ва лися неод на кові мовні зміни, перет во рення на різ них рів нях не збі га-
лися в часі, тому вивести чітку й одноз начну фор мулу від тво рення дав ніх 
форм і зна чень дуже складно.

Псл. суф. -inъ утво рю вав син гу ля тиви від збір них назв (*l’udinъ), 
він зустрі ча ється у кіль кох імен ни ках на поз на чення кон к рет -
них пред ме тів (*kъlinъ); суфікс утво рю вав також при свійні при к-
мет ники (*gostinъ). Сто совно похо дження суфікса й роз витку його 
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семан тики існує кілька при пу щень: син гу ля тивне зна чення суфікса може 
бути пов’я зане з його похо джен ням від чис лів ника ’один’ (псл. -jedinъ); 
син гу ля тивне зна чення могло роз ви ну тися на ґрунті пер віс ної посе сив-
ності, напри клад, зна чення утво рення *čeľadinъ ’один із домо чад ців’ 
могло роз ви ну тися на під ставі пер вин ного зна чення ’той, який нале жить 
до роду, до домо чад ців’; виник суфікс з іє. *-īnos або einos [5, t. 1, 
s. 120].

Ба га тоз нач ний і про дук тив ний псл. суф. *-ina, який виво диться з іє. 
*eina, вва жа ється від по від ни ком суф. *-inъ у син гу ля тив ному (*zvěrina) 
і посе сив ному зна ченні (*materina «мате риз на»); а у зна ченні збір ності 
вихід ним є іє. суф. *-eino < *-ino. Подібні семан тичні змі шу вання спо сте-
рі га ються також в інших іє. мовах; роз ме жу вання цих двох омо форм, 
похід них від окре мих суфік сів, на сло в’янсь кому, та й на індо єв ро-
пейсь кому рівні немож ливе, тому в сучас них мовах суфікс роз ви нув 
таку бага тоз нач ність (більше 10 зна чень, серед яких най мену вання 
кон к рет них пред ме тів, абст рактні назви, назви осіб, син гу ля тивні, збірні 
назви, ауг мен та тиви, пейо ра ти ви). При вер та ють увагу пара лельні форми: 
в укра ї нсь кій мові маємо укр. звірúна (одн.) – зві ринá (зб.), з точки 
зору синх ро нії тут смис ло роз різ ню вану функ цію вико нує наго лос, 
а з істо рич ної – два різні пра давні суфікси унас лі док пев них фоне тич них 
змін набули одна ко вої форми, що при звело до утво рення окре мої сло вот-
вір ної оди ниці. Зна чення збір ності в семан тич ній пара дигмі суф. *-ina 
влас тиве не всім сло в’янсь ким мовам. Не виді ля ють його в російсь кій 
мові. Хоча, зна чення речо вини, мате рі алу, напри клад, у слові дре ве-
сина могло роз ви ну тися на основі най мену вання сукуп ності, на зра зок 
сло венсь кого konoplina ’по лотно з коно пель’. У сло венсь кій мові 
зна чення збір ності суф. *-ina досить виразне.

Зі спе ци фіч них суфік сів пра сло в’янсь кої мови, пред став ле них 
в укра ї нсь кій мові, можна зга дати суфікси *-unь, *-un’o. Псл. *-un’ь 
утво рю вав назви пред ме тів за пев ною харак тер ною озна кою, збе рігся 
він лише в слові *okun’ь (риба окунь, Perca fl uviatilis); виник у резуль таті 
при єд нання струк тур ного морфа *-jь до суф. *-unъ. В укр. мові суф. -ýнь 
ужи ва ється для вира ження пест ли висті (най час тіше інтимно-роз мов ного 
харак те ру) у від субс тан тив них імен ни ках чоло ві чого роду на поз на-
чення осіб чоло ві чої статі: 1) за озна кою спо рід не ності (братýнь, 
дідýнь, татýнь); 2) за харак тер ною озна кою, назва ною моти ву валь ним 
сло вом (красýнь); засвід че ний суфікс у серб. формі -уњ (кош туњ 
’кос тиста люди на’) та хорв. -unj (koštunj ’тс.’).
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Бли зь кий йому за фор мою і зна чен ням псл. суф. *-un’o утво рю вав 
назви пред ме тів за пев ною харак тер ною озна кою, оче видно, зі зна чен ням 
суб’єк тив ної оцінки; виник у резуль таті при єд нання струк тур ного морфа 
*-jо до суфікса *-unъ; зрідка пред став ле ний в укра ї нсь кій мові та деяких 
інших сло в’янсь ких мовах: укр. -ýнь(о) вжи ва ється для вира ження 
пест ли висті (най час тіше інтимно-роз мов ного харак те ру) у від субс тан-
тив них імен ни ках чоло ві чого роду на поз на чення осіб чоло ві чої статі 
за озна кою спо рід не ності (братýньо, дідýньо, татýньо). У польсь кій 
мові засвід чені -unio/-iunio (bratunio, Jasiunio); у чесь кій -uně (blabuně, 
meduně).

Отже, вивчення складу суфік саль них сло вот вір них оди ниць пра сло-
в’янсь кої мови, з’я су вання їхньої семан тики та функ ці о ну вання в пра сло-
в’янсь кій мові та окре мих сло в’янсь ких мовах ста но вить складну про це-
дуру, яка охоп лює широке коло про блем і є одним із про від них напря мів 
сучас ного сло в’янсь кого мовоз навства.

1. Вступ до порів няльно-іс то рич ного вивчення сло в’янсь ких мов / за ред. 
О. С. Мель ни чука. – Київ : Наук. думка, 1966.– 596 с.
2. Бирн баум Х. Пра сла вянс кий язык: Дос ти же ния и про блемы в его 
реко нст рук ции / пер. с англ. – Москва : Про гресс, 1986. – 512 с.
3. Ети мо ло гіч ний слов ник укра ї нсь кої мови : у 7 т. / ред кол.: 
О. С. Мель ни чук (голов. ред.) та ін. – Т. 1–6.– Київ : Наук. думка, 
1982–2012.
4. Эти мо ло ги чес кий сло варь сла вянс ких язы ков: Пра слав. лек сич. фонд / 
под ред. О. Н. Тру ба чёва, А. Ф. Жура в лёва.– Вып. 1–38. – Москва : Наука, 
1974–2012.
5. Słownik Prasłowiański. – Wrocław etc.: Ossolineum, PAN, 1974–2001.– 
T. 1–8.
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Мат вє єва Світ лана Ана то лі їв на,
кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент
(Укра їна, м. Київ)

СЛОВ НИК VS КОР ПУС ПАРА ЛЕ ЛЬ НИХ ТЕК С ТІВ

Сьо годні певні нау кові сфери потер па ють від нестачі слов ни ків. 
Це від бу ва ється через те, що деякі галузі роз ви ва ються дуже швидко 
і лек си ког ра фія не пос пі ває за тем пами та нагаль ними пот ре бами 
науки. Кор пус пара лель них текс тів демон струє свою уні вер саль ність 
для будь-якого корис ту вача – ним може пос лу го ву ва тися як прак тич ним 
інстру мен том і перек ла дач-прак тик, і дос лід ник-те о ре тик, і пере січ ний 
корис ту вач. Чи існує різ ниця між вико рис тан ням дво мов ного тра ди-
цій ного слов ника та кор пусу пара лель них текстів?

Од нією з основ них харак те рис тик будь-якого кор пусу текс тів 
є існу вання кож ної мов ної оди ниці в пев ному кон тексті. Деякі кла сичні 
слов ники також міс тять при клади вико рис тання слова або конс трук ції 
в текс тах. Але ана ліз цих при кла дів демон струє досить одно боку 
пред став ле ність жан рів, а при клади часто вияв ля ються нежи вими, 
застиг лими в мину лому. Все це уне мож лив лює демон стра цію функ ці о-
ну вання мов ної оди ниці в широ кому діа па зоні кон текс тів, тобто слов ник 
про по нує майже без кон те кстні екві ва ленти. Крім того, у таких при кла дах 
майже немож ливо зро зу міти й від чути різ ницю між сино ні мами. Ситу а ція 
усклад ню ється тим фак том, що межі між сино ні мами та від тін ками їхніх 
зна чень в різ них мовах про хо дять по-різ ному. Тільки вели кий масив 
при кла дів вико рис тання слова надає перек ла дачу мате ріал для гли бо-
кого семан тич ного ана лізу бли зь ких мов них оди ниць та при йн яття 
пра виль ного перек ла даць кого рішення.

Жо ден слов ник не може пере дати додат кові від тінки зна чення, 
які забез пе чу ються, у тому числі, поза вер баль ними скла до вими, як то 
інтен ції мовця, кон текс ту альне ото чення оди ниці тощо. Саме через 
ці фак тори кор пус пара лель них текс тів є акту аль ним дже ре лом лек сико-
се ман тич ної інфор ма ції для біль шості сучас них нау ко вих напря мів, 
а «пара лель ний кор пус дос та т нього роз міру міс тить більше інфор ма ції 
про перек ладну екві ва лент ність, ніж будь-який дво мов ний настіль ний 
слов ник» [1, с. 249]. Біль шість дос лід ни ків пого джу ються, що «перек-
лади, вико нані із засто су ван ням кор пу сів, від різ ня ються більш висо кою 
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якістю щодо роз уміння пред мета, пра виль ного вибору тер мі нів та іді о-
ма тич них висло вів» [2, с. 631].

Сама ідея вико рис тання для перек ладу не слов ни ків, а кор пу сів 
пара лель них текс тів змі нює і під хід до так зва ної слов ни ко вої роботи 
перек ла дача, що пере дує вико нанню перек ладу, і про це дури такої роботи. 
Якщо раніше перек ла дач нама гався знайти яко мога більше запро по-
но ва них різ ними слов ни ками зна чень пев ного слова або конс трук ції, 
то тепер він пра цює з кон текс тами, в яких ця оди ниця функ ці о нує, 
і має мож ли вість не просто пере би рати та порів ню вати запро по но вані 
слов ни ками екві ва ленти, а й ана лі зу вати, «як ідея, сфор му льо вана однією 
мовою, пере да ється іншою» [3, с. 22].

Часто перек лади, які міс тяться в кор пусі, не збі га ються з жод ним 
із слов ни ко вих варі ан тів перек ладу слова, оскільки «типові екві ва ленти 
не вико рис то ву ються в біль шості кон текс тів» [4, с. 53]. За допо мо гою 
кор пусу перек ла дач має змогу вихо дити за межі мови та засто со ву вати 
для ана лізу поза лінг вальну інфор ма цію. При цьому кор пус надає перек-
ла дачу мате ріал для кри тич ного осмис лення не тільки запро по но ва них 
вда лих варі ан тів перек ладу, а й момен тів непра виль ного роз уміння 
та помил ко вого перек ладу оди ниці, над якою пра цює перек ла дач, іншими 
перек ла да чами в інших кон текс тах, що також дає під стави для крис та лі-
за ції смислу та вибору най більш влуч них варі ан тів перек ладу. У випад-
ках, коли при перек ладі можна вико рис тати більше одного екві ва лента 
та є необ хід ність оби рати, кор пус пара лель них текс тів орга ні зує записи 
в порядку час тот ності вико рис тання кож ного екві ва лента, що дає змогу 
обрати опти маль ний варі ант з-по між мож ли вих. Усі ці факти зумов-
лю ють пот ребу подаль шого вивчення вза є мин між екві ва лен тами перек-
ладу, які міс тяться в слов нику, та екві ва лен тами, які про по нує кор пус 
пара лель них текстів.

Зви чайно, базу кор пусу пара лель них текс тів будь-яких мов мо-
жуть ста но вити твори кла сич ної худо ж ньої літе ра тури, тра ди ційні 
нау кові, офі ційно-ді лові та інші тексти та їхні перек лади. Таку кар тину 
ми спо сте рі га ємо в тра ди цій них слов ни ках. Але для репре зен та тив ності 
кор пусу текс тів також важ ли вим є пос тійне та опе ра тивне їх попов-
нення новими і сучас ними текс тами з висо ко я кіс ними перек ла дами. 
Оче видно, що най більш якіс ними для ство рення кор пусу пара лель них 
текс тів є тексти, ство рені в дво мов них кра ї нах або білінг валь них спів то-
ва рист вах. Такі тексти дають добір ний вер баль ний мате ріал. В Укра їні 
такими можна вва жати біль шість текс тів, ство ре них укра ї нсь кою 
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та російсь кою мовами. Щодо решти мов, то на сьо годні нам бра кує 
дже рел над ій них і пере ві ре них даних. Це є пред ме том подаль шого 
пошуку шля хів роз в’я зання цієї проблеми.

1. Teubert W. Comparable or Parallel Corpora? / Wolfgang Teubert // Interna-
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3. McEnery T. Parallel and Comparable Corpora : What is Happening? / Tony 
McEnery, Richard Xiao // Incorporating Corpora. The Linguist and the Trans-
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Прис кока Олег Воло ди ми ро вич,
кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент
(Укра їна, м. Київ)

ІС ТО РИЧ НА ЛЕК СИ КО ЛО ГІЯ УКРА Ї Н СЬ КОЇ МОВИ 
НА СЛО В’ЯН СЬ КО МУ ТЛІ

Дос лі дження виник нення й роз витку окре мих нау ко вих напря мів 
попри неза пе речну пізна вальну цін ність має також самос тійне нау кове 
зна чення, важ ливе для подаль шого пошуку істини в обра ній галузі 
знань. Остан нім часом в сло в’янсь кому мовоз навстві набув акту аль-
ності напрям, пов’я за ний з вивчен ням істо рії лек сич ного складу мови 
на мате рі алі пам’я ток дав ньої писем ності. Пос ту пове збіль шення моног-
ра фій, дисер та цій, окре мих роз ві док у стат тях нау ко вої пері о дики спо сте-
рі га ють з середини мину лого сто ліття, а бурх ли вий їх потік – на межі 
XX – пер шої чверті XXI ст. З-по між най роз ви не ні ших істо рико-лек си-
ко ло гіч них галу зей наук про сло в’янські мови від зна ча ють російську, 
укра ї нську, польську, біло руську та деякі інші. Звер та ють на себе увагу 
ака де мічні дос лі дження істо рії лек сич ного складу маке донсь кої мови, 
здійс нені під керів ницт вом Л. Мака рі йоски. У резуль таті в моног ра фіях, 
при свя че них дос лі джен ням істо рії тема тич них груп лек сики пев них 
пері о дів роз витку сло в’янсь ких мов, почи на ють з’яв ля тися роз діли, 
в яких автори не зав жди з дос та т ньою гли би ною висвіт лю ють питання 
виник нення та роз витку істо рич ної лек си ко ло гії як окре мої галузі 
в мовоз навстві пев ної мови.

Мета нашої статті – зма лю вати про цес фор му вання істо рич ної лек си-
ко ло гії в укра ї нсь кому мовоз навстві від най дав ні шого пері оду існу вання 
писем ності до наших днів на тлі ана ло гіч них дій у мовоз нав чих нау ках 
інших сло в’янсь ких наро дів, зок рема російсь кій та польсь кій.

Іс то рична лек си ко ло гія укра ї нсь кої мови оста точно сфор му ва лася 
в укра ї нсь кому мовоз навстві як окрема галузь лінг віс тич ної науки 
лише в дру гій поло вині XX ст. [1, с. 4], хоча різні факти вияв лення 
інте ресу до істо рії слова фік со вані дав ньою укра ї нсь кою писем-
ністю, а піз ніше і ран ньою нау ко вою пері о ди кою Російсь кої Імпе рії. 
Вва жа ємо, що про блема виник нен ня і попе ре д нього роз витку цього 
нау ко вого напряму, титульні сто рінки дос лі джень якого в наш час 
при кра ша ють прі звища В. Руса нівсь кого, В. Нім чука, Л. Пала мар чука, 
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І. Чепіги, П. Чучки, С. Бев зенка, В. Вин ника, А. Бурячка, В. Перед рі єнка, 
А. Ген сьорсь кого, Л. Гумець кої, М. Худаша, Л. Батюка, В. Горобця, 
В. Кар по вої, Л. Коло мі єць, Л. Масенко та бага тьох інших поваж них 
вче них, ста но вить пев ний нау ко вий інте рес і пот ре бує доклад ного 
висвіт лення.

Слід зазна чити, що досі питання загаль ного фор му вання напряму 
істо рич ної лек си ко ло гії укра ї нсь кої мови, її про блем і досяг нень від 
виник нення і до сьо го дення не ста ви лося і в полі зору вче них не було. 
Хоча певну лакуну в укра ї нсь кій мовоз нав чій істо рі ог ра фії з цього 
напряму помі тив В. Нім чук і у стис лому нарисі окрес лив на тлі схід нос-
ло в’янсь кої науки досяг нення укра ї нсь кої істо рич ної лек си ко ло гії 
у пово єнні роки XX ст. [2, с. 3–6]. Ціл ком поді ля ючи думку В. Нім чука 
щодо середини XX ст. як вихід ної точки оформ лення «віт чиз ня ної діах ро-
ніч ної (точ ніше – поліх ро ніч ної)» [3, с. 4] лек си ко ло гії у самос тійну 
галузь порів няльно-іс то рич ного мовоз навства, спро бу ємо висвіт лити 
попе редні роз різ нені зусилля куль тур них дія чів, спря мо вані на з’я су-
вання істо рії окре мого слова чи групи слів. Вва жа ємо, що шля хом нового 
осмис лення бага тьох дос та т ньо від омих мов них та нау ко вих фак тів 
мож ливо вста но вити під ґрунтя, на якому виникла ця галузь істо рико-мо-
воз нав чої науки.

Про ве дені нами дос лі дження ран ньої укра ї нсь кої, російсь кої, 
польсь кої писем ності від носно вияву інте ресу до істо рії окре мих 
лек сич них оди ниць пока зу ють, що хоча й на різ ному фак тич ному 
мате рі алі з деякою роз біж ністю в часі пер шим поштовхом в усіх трьох 
мовах була необ хід ність ство рення глос для пояс нення незро зу мі лих слів 
у дав ніх текстах.

По даль ший шлях від заро дження до пер ших пуб лі ка цій, при свя-
че них власне істо рії пев них лек сем, про ля гав через слов ники XV–
XVIII ст. (гло са рії – філо ло гічні слов ники – перек ладні слов ни ки), 
а точ ніше – через деякі статті в зазна че них слов ни ках, у яких як додат-
кова інфор ма ція наве дені від омості про істо рію слова. Най ці ка ві шим 
щодо цього можна назвати укра ї нсь кий слов ник В. Ломи ковсь кого [4, 
с. 17, 18], оскільки в ньому, з опо рою на авторську інту ї цію, роз гля нуто 
не лише істо рію слів, а й істо рію окре мих тема тич них та лек сико-се ман-
тич них груп, про ана лі зо вані моно лек семи та зіс тавні най мену вання.

Ство рення в Росії у XVIII ст. Імпе ра торсь кої Ака де мії наук, потім 
окре мих вищих навчаль них закла дів спри яло появі нау ко вих това риств 
та нау ко вої пері о дики. На початку XIX ст. поси лю ється інте рес до істо рії 
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дер жави, яку ведуть від Київсь кої Русі. Вна слі док цього з’яв ля ються 
нау кові роз відки, при свя чені похо дженню, істо рії окре мих слів або 
неве ли ких груп слів у російсь кій і в укра ї нсь кій мовах. Із російсь ких 
можемо назвати такі праці – П. Калай до вич «О сло вах, изме нив ших 
свое наи ме но ва ние» (1820), М. Пого дін «О про ис хож де нии имени 
Моск ва» (1829) та ін.

Перші укра ї нські пуб лі ка ції про істо рію окре мих слів вини ка ють 
з поле міки з російсь кими істо ри ками через незнання ними укра ї нсь кої 
мови, а звідси – непра вильне трак ту вання деяких тер мі нів з дав ніх 
писем них пам’я ток (напри клад, поле міка Івана Мар тоса про літо пис ний 
тер мін бань ноє стро є ниє).

На жаль, сьо годні ми не маємо у роз по ря дженні від по від ного 
польсь кого мате рі алу від XIX ст. та при пус ка ємо, що поло ніс тика теж 
пере жи вала етап нако пи чення ато мар них дос лі джень істо рії польсь кої 
лек сики, бо на пус тому місці не могли бути ство рені такі сер йозні 
праці, як, напри клад, «Литовсько-сло в’янські роз відки. Сло в’янська 
лек сика в литовсь кій мові» О. Брюк нера (1877), чи «Польська хрис ти-
янська тер мі но ло гія» Едварда Кліха (1927). Завер шені етюди про істо рію 
деяких слів зна хо димо також в окре мих стат тях слов ника С. Лінде (1807–
1814).

З бага тьох праць XIX ст., які в той чи інший спо сіб тор ка ються 
питань істо рич ної лек си ко ло гії, най біль ших досяг нень здо був укра ї-
нсь кий уче ний О. Потебня, який ство рив кілька завер ше них дос лі-
джень істо рії пев них тема тич них груп лек сики укра ї нсь кої мови. 
Сво їми сту ді ями вче ний пов ністю під го ту вав укра ї нське мовоз навство 
до утво рення в ньому нової нау ко вої галузі – істо рич ної лек си ко ло гії. 
На жаль, з різ них при чин це ста лося майже на 50 років пізніше.

Ви хід ним пунк том виок рем лення сучас ної істо рич ної лек си ко-
ло гії як окре мої галузі в сло в’янсь кому мовоз навстві вва жа ють працю 
Ф. Філіна «Лек сика рус ского лите ра тур ного языка дав не ки евс кой эпохи 
по мате ри а лам лето пи сей» (1946). Після неї та після висту пів у жур налі 
«Воп росы язы коз на ния» про від них на той час вче них В. Вино гра дова, 
О. Ахма но вої, В. Іва нова та інших, де зазна ча лося, що «істо рич них 
лек си ко ло гій окре мих мов у нас немає, і мате рі али для їх побу дови 
ще далеко не зіб ра ні», було роз по чато бурх ливу діяль ність з вивчення 
істо рії лек сич ного складу сло в’янсь ких мов. Якщо брати до уваги 
лише дисер та ції та моног ра фії, то, за нашими даними, в укра ї нсь кому 
та польсь кому мовоз навстві за цей період було ство рено бли зько 70 праць. 
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У російсь кому мовоз навстві, з огляду на велику кіль кість куль тур них 
центрів, а отже і праць регі о наль ного, напів ре гі о наль ного харак теру 
тощо, вста но вити кіль кіс ний показ ник досить важко. Мате рі али ката логу 
НБУ ім. В. І. Вер надсь кого та деякі власні дозво ля ють зазна чити бли зько 
140.

Якіс ний показ ник пот ре бує роз ло гого ана лізу. Проте слід 
наго ло сити, що в укра ї нсь кому мовоз навстві ще 1983 р. була ство рена 
уза галь ню юча праця – ака де мічна моног ра фія «Істо рія укра ї нсь кої мови. 
Лек сика і фра зе о ло гія», яка пози тивно поці но вана нау ко вим сві том. 
У польсь кому та російсь кому мовоз навст вах ще три ва ють дис ку сії щодо 
того, якою така моног ра фія має бути.

І останнє, в укра ї нсь кому мовоз навстві най більша кіль кість моног-
ра фій при па дає на останні два деся ти ліття, а це озна чає, що в укра ї-
нсь кій науці виз рі ває пот реба в ство ренні нової уза галь ню ючої праці 
з істо рич ної лек си ко ло гії укра ї нсь кої мови.

1. Нім чук В. В. Дав ньо руська спад щина в лек сиці укра ї нсь кої мови / 
В. В. Нім чук. – Київ : Наук. думка, 1992. – 413 с.
2. Нім чук В. В. Зазна чена праця.
3. Нім чук В. В. Зазна чена праця.
4. Сло варь мало рус ской ста рины, сос тав лен ный в 1808 г. В. Я. Ло-
ми ковс ким. – Киев, 1894. – 36 с.
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Си зо нов Дмитро Юрійович,
кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент
(Укра їна, м. Київ)

НЕ ОФ РА ЗЕМИ В КОН ТЕКС ТІ МЕДІ А ЛІ Н Г ВІС ТИ КИ: 
СЛА ВІС ТИЧНА ПРО БЛЕ МА ТИ КА

Ак тив ний інфор ма цій ний роз ви ток сус піль ства остан нім часом 
ске ро вує до поси лення інтер дис цип лі нар ної синер гії окре мих 
галу зей гума ні тарно-фі ло ло гіч ного знання. Так, у зоні пере тину наук 
вини ка ють нові перс пек тивні напрями сти ліс тики, зок рема меді а лінг-
віс тика (у прак тиці сло в’янсь кої функ ці о нально-сти ліс тич ної школи 
пред став лена пра цями Л. Шев ченко, О. Сти шова (Укра ї на), Ст. Гайди, 
Д. Бжо зовсь кої (Поль ща), В. Івчен кова, О. Десю ке вич (Біло русь), 
Л. Дус ка є вої, Г. Сол га ника (Росія) та ін.).

Но ва торство в лек сич них сис те мах сло в’янсь ких мов стало 
особ ливо акту аль ним саме в ХХІ ст. Це пояс ню ється неба че ними раніше 
тем пами онов лення мови, зок рема її слов ни ко вого складу. Укра ї нська 
мова, як і інші сло в’янські мови, пере жи ває на сучас ному етапі актив ний 
роз ви ток нео ло гії на всіх мов них рів нях, викли ка ний при ско рен ням 
тем пів сус піль ного життя, зрос тан ням полі тич ної актив ності мас, 
дина мі кою роз витку інфор ма цій ного поля (пере д у сім завдяки Інтер нет-
по лю), стрім ким нау ково-тех ніч ним про гре сом, що акту а лі зує пошук 
нових слів та зна чень, які активно вхо дять в обіг укра їн ців.

Саме мас-ме діа, на нашу думку, най ак тив ніше реа гу ють на всі репре-
зен та тивні інно ва ції в різ но ма ніт них сфе рах людсь кої діяль ності, яку 
від по відно вер бально репре зен ту ють у мові (це зазна чали ще у ХХ ст. 
І. Біло дід, В. Руса нівсь кий, Д. Баран ник та ін.). На сучас ному етапі знання 
про фра зе о ло гічні інно ва ції в різ них сфе рах сус піль ної кому ні ка ції, 
зок рема медій ній, пишуть укра ї нські вчені: і О. Сти шов, і О. Тара ненко, 
і Л. Пашинська; серія ста тей про неоф ра зе о ло гію, що тво риться в укра ї-
нсь кому меді ап рос торі, вийшла й у збір нику «Акту альні про блеми укра ї-
нсь кої лінг віс тики: тео рія і прак ти ка» [2–3].

Ме дій ний фра зе о ло гізм, за сло вами Л. Шев ченко та ін. [1], є однією 
з най яск ра ві ших і діє вих лек сич них оди ниць в ЗМІ, метою вико рис тання 
якої є емо цій ний вплив на реци пі єнта. Поняття «фра зе о ло гізм» (в медіа) 
в сло в’янсь кому нау ко вому світі роз умі ють як певну екс пре сивну уні вер-
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са лію, що надає мас-ме дій ному тексту додат кову емо цій ність (Г. Сол га-
ник, О. Сти шов та ін.); «іді ома та ярли кове сло вос по лу чення, що несе 
акту аль ність та ана лі тичну точ ність» [4] (див. праці польсь кої сти ліс-
тич ної шко ли).

Ана лі зу ючи фра зе о ло гіч ний ресурс, напри клад у біз не со вій меді а-
ко му ні ка ції, ми звер тали увагу пере д у сім на нову фра зе о ло гію, яка 
виникла без по се ре д ньо в текс тах на фінан сово-еко но мічну, мар ке-
тин гову, комер ційну тощо тема тики. Оче видно, що в текс тах біз не со вих 
медіа, які при свя чені аспек там діло вого спіл ку вання, спів ро біт ництва, 
а також юри дич ним, пра во вим, еко но міч ним питан ням діло вого світу, 
вжи ва ється фра зе о ло гія нау ко вої мови, зок рема еко но мічна тер мі но-
ло гія та тер мі нос по луки. Напр., баланс робо чого часу, валова виручка, 
вироб нича потуж ність, дер жавне замов лення, дого вірна ціна, кад рова 
полі тика та ін. У спе ці а лі зо ва них укра ї нсь ких видан нях ці тер мі нос-
по луки вжи ва ються як сис темні оди ниці та не набу ва ють додат ко вої 
коно та ції: «Валова виручка Microsoft від про да жів смарт фо нів за звіт ний 
період склала $1,5 млрд.» [УНІ АН, 23.10.2015], «Голова ДФС пові до-
мив, що дору чення уряду вико ну ються чітко, кад рова полі тика налаш-
то вана на залу чення до роботи в службі лише висо кок лас них фахів ців» 
[Екс прес, 18.11.2015], «Дон ба се нер го» замо вило палива по дого вір-
 ній ціні, що в кілька разів вища за рин ко ву» [Но ви нар, 16.10.2015] 
та ін.

На при клад, в укра ї нсь кій рек ламі фра зе о ло гізм є однією з най яск-
ра ві ших і діє вих мов них оди ниць в advertising communication, метою 
вико рис тання якого (фра зе о ло гіз му) є емо цій ний вплив на реци пі єнта. 
У рек ламі та піар-сфері саме фра зе о ло гізми можуть бути осно вою 
для т. зв. «рек лам ного гіп но зу» та масово впли вати на потен цій ного 
покупця. Так, напр., у сло га нах сучас ної рек лами час тот ними є фра зе-
о ло гізми лови момент («Лови момент! Купуй шубу!» [Рок сан. Гале рея 
шуб та хут ра], «Лови момент! Ставка кре диту змі не на!» [Банк «Богу-
слав»], «Лови момент! При йди в «Спо р т Лайф» за акцій ними або не-
мен та ми!» [Спо р т Лайф]), влу чити в яблучко (Влуч у яблучко. Купи 
Apple [Цит рус. Гаджети та аксе су а ри], Як смачно влу чити у яблучко? 
[Сік «Садо чок»]), вийти сухим із води (Вийти сухим із води? Це легко 
з NeverWet [Спрей для взуття NeverWet], Вий деш сухим із води [Смарт-го-
дин ник Samsung GALAXY Gear]) та ін. А пере осмис ле ний фра зе о ло гізм, 
що може роз па да тися на окремі семан тичні склад ники, інколи набу ває 
нових смис лів та спо ну кає спо жи ва чів до актив них дій: «Rich». Життя 
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прек расне. Як не кру ти!, Raptor. І комар носа не під то чить,Свіже 
рішення від «Mentos», Керуй мрією тощо.

Отже, роль інно ва цій них фра зе о ло гіз мів (неоф ра зем) особ лива: вони 
висту па ють вер баль ним «дзер ка лом» реаль ної ситу а ції в сус піль стві 
і пока зу ють дина мізм літе ра тур ної мови (це сто су ється всіх сло в’янсь ких 
мов). У меді а лінг віс тиці неоф ра зема (в ЗМІ) – це не просто уста новча 
мовна оди ниця, а ширше – пев ний кон цепт, екс пре сивна уні вер са лія, 
що надає мас-ме дій ному тексту додат ко вої емо цій ності. Тлу ма чення 
фра зе о ло гіч них інно ва цій в науці про мову ЗМІ бага тог ранне і вка зує 
на широ кий сти ліс тич ний потен ціал цих мов них оди ниць у масо вій 
кому ні ка ції.

1. Ме ді а лінг віс тика: слов ник тер мі нів і понять / Л. І. Шев ченко, 
Д. В. Дер гач, Д. Ю. Сизо нов ; за ред. Л. І. Шев ченко. – Київ, 2014. – 326 с.
2. Си зо нов Д. Ю. Нова медійна фра зе о ло гія в біз нес-ко му ні ка ції // 
Акту альні про блеми укра ї нсь кої лінг віс тики: тео рія і прак тика : [зб. 
наук. пр.]. – Київ : ВПЦ «Київсь кий уні вер си тет», 2015. – Вип. ХХХІ. – 
С. 44–57.
3. Си зо нов Д. Ю. Фра зе о ло гізми в сучас ному рек лам ному тексті: меді а-
лінг віс тич ний ана ліз / Д. Ю. Сизонов // Акту альні про блеми укра ї нсь кої 
лінг віс тики: тео рія і прак тика. : [зб. наук. пр.]. – Київ : ВПЦ «Київсь кий 
уні вер си тет», 2016. – Вип. ХХХІІ. – С. 32–40.
4. Gajda S. Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym. – 
Warszawa, 1982.
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Шев ченко Лариса Іванівна,
док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
(Укра їна, м. Київ)

СЛО В’ЯН СЬ КИЙ ВЕК ТОР МЕДІ А ЛІ Н Г ВІС ТИЧ НОЇ 
КОМ ПЕ ТЕН ЦІЇ В ТЕХ НО ЛО ГІ ЯХ ВПЛИ ВУ: 

ДО ПОС ТА НОВ КИ ПИТАН НЯ

У соці о ло гії куль тури поши ре ною є думка про залеж ність соці аль ної 
дифе рен ці а ції сус піль ства, його ево лю ції, форми існу вання, особ ли вос тей 
соці аль них груп і вироб лення в сус піль стві сві то гляд них пріо ри те тів – 
від куль тури. В ієрар хії харак те рис тик сучас них сус пільств дис по зи ція 
соціум – куль тура стає, таким чином, мар ке ром циві лі за цій ної належ-
ності, від по від ності часові, еко но міч ним, фінан со вим, полі тич ним тощо 
зма ган ням. Куль тура «пор т ре ти зує» соціум, визна ча ється як уза галь нене 
alter ego в усіх фор мах жит тє ді яль ності, з оче вид них при чин, пере д у сім 
у слові.

Уважне опра цю вання «габі ту су» куль тури й від по від ний ана ліз 
її форм як істо рич ного про дукту соці аль них умов зосе ре джу ються 
від так на роз різ нен нях, харак тер них для двох типів при роди – при родно 
нату раль ної і при родно куль ти во ва ної [1, с. 322].

Тра ди ційно роз гля ду вана в пара дигмі про ти став лень «висо кого-ни-
зь ко го» при родно нату ральна куль тура асо ці ю ється дос лід ни ками-фі ло-
ло гами з живо мов ною сти хією, в кон цеп тах серед ньо віч ної тео рії трьох 
сти лів – низь ким сти лем (за Ж. Ле Гоф фом – з «необ роб ле ною», «нещеп-
ле ною» нату рою та ін.). Нато мість при родно куль ти во вана куль тура 
об’єд ну ється навколо понять есте тич ного іде алу пев ного істо рич ного 
часу, висо кого стилю, «щеп ле нос ті» на древі циві лі за ції та ін. [2].

Сві домо зали ша ючи поза ана лі зом ком плекс про блем, пов’я за них 
із іма нент ними харак те рис ти ками кож ної з назва них типів куль тури 
та кри те рі ями їх роз різ нення, наго ло симо на важ ли вості пізнання такого 
аспекту впливу на дина міку роз витку сучас ної сло вес ної куль тури 
в цілому та її рів не вих репре зен та цій, що зале жать від соці аль них страт 
сус піль ства – осві че ності, віку, статі, спо собу життя, май но вого стану, 
про фе сії, полі тич них пог ля дів, участі у гро мадсь кій діяль ності тощо, 
як моде лю вання мов ної сві до мості соціуму. У сло в’янсь кій меді а лінг-
віс тиці сві до мий вплив на мовну сві до мість сус піль ства пов’я зу ють 
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із мані пу лю ван ням, що є при хо ва ною, засно ва ною на втру чанні мані пу-
ля тора в емо ційно-во льову сферу адре сата дії з метою фор му вання 
пот ріб них мані пу ля тору уяв лень, пог ля дів, мож ли вос тей управ ління 
пове дін кою адре сата [3, с. 163]. Зро зу міло, йдеться про впливи конс трук-
тивні й пато генні, етичну зрі лість сус піль ства, кому ні ка тивні задачі 
пев ного органу ЗМІ, що в цілому має роз гля да тися в часо-прос то ро вих 
вимі рах культури.

Су часна меді а лінг віс тика, пізна ючи гли бинні про цеси куль тур ної 
іден ти фі ка ції кон к рет них сус пільств і вод но час їх інтег ра ції в між куль-
тур ний діа лог, акту а лі зує пізнання ефек тив них кому ні ка тив них стра те гій 
і так тик (в Укра їні – Н. Слу хай, С. Чемер кін, Д. Дер гач, Д. Сизо нов 
та ін., у Польщі – С. Гайда, Т. Ску бальська, Б. Вітош, Т. Згул ковє, 
Е. Малі новська, Д. Бжо зовська та ін., у Росії – Г. Сол га ник, Н. Клу шина, 
Л. Дус ка єва, Є. Кара-Мурза, Ю. Бель чи ков, М. Воло діна та ін., у Чехії – 
Б. Юнкова, Н. Спрова, Ю. Земан та ін.).

Ана ло гії в засто со ву ва них стра те гіях і так ти ках між куль тур ної 
та міжо со бис тіс ної кому ні ка ції сучас них сло в’янсь ких наро дів вияв ля ють 
спів мір ність пси хо ло гічну, соці альну й полі фо нічну, коли йдеться 
про плю ра ліс тич ність полі тико-іде о ло гіч них конс трук цій модер них 
соці у мів. Особ ливо важ ли вим, як на наш пог ляд, є пара ле лізм, а часто 
і пря мий збіг мов них оди ниць, які реа лі зу ють тех но ло гії впливу (і не 
лише в рек ла мі).

Ме ді а лінг віс тичні ком пе тен ції в тех но ло гіях впливу визна ча ють 
перс пек тивну сла віс тичну про бле ма тику, що перед ба чає ана ліз основ них 
стра те гій і так тик лінг віс тич них меді а тех но ло гій, їхніх форм у соці аль ній 
куль турі та про гно зо ва ного кому ні ка тив ного потен ці алу.

Ком плекс роз в’я зу ва них питань зосе ре джу ється в такому разі 
на стра те гіях і так ти ках пози тиву і нега тиву як мані пу ля тив них 
вер баль них репре зен та ціях в кому ні ка ції, психолінг віс тич ному вимірі 
інфор ма ційно-пси хо ло гіч них про ти сто янь; мето дах впливу, пере д у сім 
при йо мах мов ної аргу мен та ції та інтерп ре та ції в тексті; так ти ках фор му-
вання масо вої мов ної сві до мості, дис тан ці ю ван ня/ін ти мі за ції медій ної 
кому ні ка ції тощо.

Ак ту а лі за ція назва ної про бле ма тики у сло в’янсь кому мовоз навстві 
визна чає сучас ний век тор меді а лінг віс тики і фор мує перс пек тиву цієї 
нової галузі лінг віс тики.
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РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИЯ СЛО ВО ОБ РА ЗО ВА ТЕ ЛЬ НО ГО ЗНА ЧЕ НИЯ 
ПРО ИЗ ВОД НО ГО СЛО ВА В КОН ТЕКС ТЕ (НА МАТЕ РИ АЛЕ 

РУС СКОГО И УКРА ИНС КОГО ЯЗЫКОВ)

В раз ных вер сиях сов ре мен ных грам ма тик широ кое расп рост-
ра не ние полу чила мысль о том, что базой для фор ми ро ва ния раз ных 
язы ко вых форм явля ется пред ло же ние и что лишь раз ные спо собы объ ек-
ти ва ции в языке при во дят к сущест во ва нию раз но у ров не вых еди ниц 
языка, кото рые пред став лены раз ными набо рами зна ков, но под чи ня ются 
единст вен ным пра ви лам обра зо ва ния вто ри ч ных или ком пле к с ных 
зна ков [1]. Семан тика про из вод ного слова расс мат ри ва ется как такая, 
что явля ется изо морф ной семан тике пред ло же ния, потому что в основе 
этих еди ниц наблю да ется единст вен ная для них глу бин ная про по зи-
ци о наль ная струк тура. С этих пози ций семан тика про из вод ного слова 
фор му ли ру ется как ком по зи ци он ная. Такая ком по зи ция пред став ляет 
собой объ е ди не ние двух и больше кате го ри аль ных зна че ний с раз ной 
сте пенью их кон к рет ности: одни из них пере да ются аффик сами, дру гие – 
кор нями или осно вами пол ноз на ч ных еди ниц, тре тьи – восп ро из во дятся 
в про цессе опре де лен ных умо зак лю че ний. «Выу чить ком по зи ци он ную 
семан ти ку… озна чает выя вить взнос каж дого из ком по нен тов про из-
вод ного слова в его резуль та тив ное интег ра тив ное зна че ние» [1, c. 76]. 
Именно этим опре де лен ное время зани ма лось тра ди ци он ное сло во об ра-
зо ва ние. Но акцент делался при этом на сло во об ра зо ва тель ные зна че ния, 
кото рые моде ли ро ва лись по пра ви лам сло во об ра зо ва ния, на регу ляр-
ности, предс ка зу е мости общего зна че ния про из вод ного слова, кото рое 
стро ится по осо бой сло во об ра зо ва тель ной модели.

Важ ную роль в про цессе фор ми ро ва ния зна че ния играет не только 
про це дура пре емст вен ности (под ра жа ния, ана ло гии), кото рая про сле-
жи ва ется между моти ви ру ю щим сло вом и моти ва том, но и кон текст. 
В этом сле дует сог ла ситься с мне нием Е. Куб ря ко вой о том, что «.са мая 
дери ва ци онно-мор фо ло ги чес кая струк тура про из вод ного слова вли яет 
на его внут рен ний кон текст: основа явля ется семан ти чес ким кон текс том 
для аффикса, а аффикс – для основы. С дру гой сто роны, попа дая 
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в речи в раз ные син так си чес кие пос ле до ва тель ности, про из вод ное 
слово ощу щает вли я ние пар т не ров, кото рые его окру жа ют» [3, c. 21]. 
Возь мем, к при меру, при ла га тель ное крик ли вый // крик ли вий в сое ди-
не нии с сущест ви тель ными ребё нок // дитина, голос // голос, наряд // 
наряд (одяг). В сое ди не нии со сло вом ребе нок // дитина в зна че нии 
при ла га тель ного отра жа ется, прежде всего, склон ность малы шей часто 
кри чать, хотя это отнюдь не озна чает, что ребё нок, когда вырас тет, 
тоже будет много и часто кри чать. В сое ди не нии крик ли вый ребе нок // 
крик лива дитина при ла га тель ное ука зы вает на внеш нюю форму суб ъ-
екта. Однако воз мо жен и дру гой вари ант ана лиза: крик ли вым может 
быть и непо слу ш ный ребе нок, что ука зы вает уже не на харак тер, а на 
внут рен нюю форму или содер жа ние суб ъ екта. В сое ди не нии со сло вом 
голос отра жа ется нега тив ное качество (т. е. голос прон зи тель ный, 
непри ятно рез кий). Зна че ние отра жает физи чес кое свойство чело века 
иметь такой голос, а не то, что он неу дов лет во рён чем-либо или воз бу-
ж дён. В соче та нии с сущест ви тель ным наряд (одеж да) в зна че нии 
при ла га тель ного кое-что изме ня ется – оно ста но вится пере но с ным, ср. 
крик ли вый наряд // крик ли вий наряд (одяг) – «экст ра ва га н т ный, кри ча-
щий; иногда без в ку с ный».

Про из вод ное при ла га тель ное содер жит в своей семан ти чес кой 
струк туре реф ле ксы того, чем именно явля ется его моти ви ру ю щая база 
в струк туре исход ной про по зи ции, – суб ъ ек том или объ ек том, ср., напри-
мер: сест рин (пор т рет), роди тель с кая (изба) // бать ківська хата и др., 
что может озна чать сестра писала пор т рет, отец строил избу или же 
пор т рет при над ле жит сестре, изба при над ле жит отцу; ср., напри мер, 
про ти во пос тав ле ние подо б ных скры тых пре ди ка тов в семан ти чес кой 
струк туре про из во д ных при ла га тель ных, как «выпол нять» и «быть 
выпол нен ным» и др.

Та кое объ яс не ние зна че ний про из вод ного слова фак ти чески поз во-
ляет опре де лить иск лю чи тельно общий кар кас содер жа ния слова, но не 
его лек си чес кое зна че ние. Так, напри мер, отг ла голь ное при ла га тель ное 
защи т ный (от «защи щать») / захис ний (от «захи ща ти») озна чает не только 
«тот / то, кто / что защи ща ет». Здесь про сле жи ва ется «ком плекс» зна че-
ний, кото рый свя зан с «защи той» / «захис том», ср.: рус. защи т ные очки, 
защит ная гим нас терка, укр. захис ний вал, захисні спо руди, захисні 
оку ляри. Иден ти фи ци руя семан тику про из вод ного слова таким спо со бом, 
можно опре де лить смысл со всеми «при ра щен ны ми» зна че ни ями. Так, 
линг вис ти чес кие наблю де ния А. Ван шен кина пока зали, что чем больше 



зна че ний имеет моти ви ру ю щий гла гол, тем меньше соот ветст вий у него 
с семан ти кой про из вод ного при ла га тель ного [см.: 3]. То есть, в семан-
тике лек си чес кого дери вата под чер ки ва ется необ хо ди мость домы с ли вать 
его реаль ное зна че ние, дога ды ваться о его сущест вен ном смы сле в том 
слу чае, когда поверх ност ная струк тура дери вата не содер жит пол ного 
набора тех ком по нен тов, из зна че ния кото рых сле до вало бы выво дить 
его ком по зи ци он ную семан тику [2, 3].

Возв ра ща ясь к опре де ле нию ком по зи ци он ной семан тики, необ-
 хо димо уточ нить, что именно мы имеем в виду, когда глав ной зада чей 
в исс ле до ва нии семан тики про из вод ного слова ока зы ва ется тот аспект, 
кото рый свя зан с сос тав ле нием еди ницы из гото вых зна ков, и, таким 
обра зом, с качест вами ее дели мости, ана ли зи ру е мости и моти ви ро ван-
ности. Расс мот ре ние ком по зи ци он ной семан тики с этой точки зре ния 
вле чет за собой опре де ле ние роли каж дого из ком по нен тов про из вод ного 
слова в его резуль та тив ном интег ра тив ном зна че нии [3]. Так, напри мер, 
на осно ва нии соот но ше ния сло во об ра зо ва тель ных зна че ний и их мор фо-
ло ги чес ких пока за те лей З. Хари тон чик при шла к выводу о нали чии 
мор фо ло ги чес кой асим мет рии в сис теме адъ ек тив ного сло во об ра зо ва ния 
сов ре мен ного анг лийс кого языка, что по ее мне нию, при во дит к опре де-
лен ным труд нос тям в раз ра ботке алго рит мов порож де ния про из во д ных 
слов [4].

Эти выводы пол но с тью отве чают, как пока зал наш ана лиз, 
укра инс кому и рус скому мате ри алу. Воз мож ность сущест во ва ния мно-
 го чис лен ных сло во об ра зо ва тель ных аффик сов, кото рые свя заны с ко-
не ч ным и огра ни чен ным чис лом сло во об ра зо ва тель ных зна че ний, 
объ яс ня ется изби ра тель но с тью аффик сов в их ком би на ции с моти ви ру-
ю щими базами и теми моди фи ка ци ями, кото рые при вно сятся кон к ре-
т ным аффик сом в сло во об ра зо ва тель ное значение.
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МОН ТАЖНІ ПРИ ЙОМИ У ПРОЗІ ЄВГЕНА ГУЦА ЛА

Мон таж в істо рії кіно був пов’я за ний із мета фо рич ними упо діб-
нен нями – ана ло гами пое тич ного мов лення, а також із пошу ком 
про зо рих або й від да ле них асо ці а цій між еле мен том екран ної дії 
і його образ ною репре зен та цією-ос мис лен ням. Реа ліс тична есте тика, 
у річищі якої роз по чи нав свій твор чий шлях Є. Гуцало, досить обе режно 
сприй має художні тро пе їчні й інші зобра жально-ви ра жальні засоби, 
сумірні з кіне ма тог ра фіч ною тех ні кою мон тажу. Певні мож ли вості для 
від по від них образ них упо діб нень дають потік сві до мості героя, його 
нев ласне пряма чи спо ві дальна мова. Мета фо ричні зорові конс трукти 
пов’я зані тут з меди та тив ними нара тив ними еле мен тами чи вимо гами 
пси хо ло гізму. У повісті «Мертва зона» поєд нано дина мічні мар кери, які 
фік су ють без по се редні вра ження пер со нажа й вит во рю ють сво є рід ний 
тем по ритм викладу, з обра зами його уяви – мета фо рами, що опи су ють 
душев ний стан дійо вих осіб. Неспо ді ва ний пере хід від одного образу 
до іншого, пов’я за ного з пер шим опо се ред ко вано, але орга нічно впи са-
ного в логіку пси хіч ного про цесу, нага дує ефект напливу в кіно. Пси хо-
ло гі за ція дії дося га ється завдяки «мон таж но му» поєд нанню імпре сій 
пер со на жів із худо ж ньою моделлю їхніх пере жи вань, яка транс фор мує 
сюжетну кон к ре тику душев ного стану в ширші зміс том мета фори. 
Візу а лі за ція пси хіч ного про цесу не лише уна оч нює роботу сві до мості, 
а й вит во рює напру же ність сюжет ного очі ку вання, подібну до кіне ма-
тог ра фіч ного сас пенсу. У плас тич ний малю нок позірно випад ко вих 
обста вин сюжет ної дії вно ситься мета фо рично-сим во ліч ний образ, 
який роз кри ває сенс опи су ва ної ситу а ції. Мон таж ний ефект осно ва ний 
на конт расті вра жень, поро дже них, з одного боку, пли ном при род ного 
життя, з іншого – худо ж ньою прос то рово-ком по зи цій ною кар ти ною 
душев ного стану пер со на жів, уклю че них у кон к ретну істо ричну 
ситу а цію. Пос лі дов ність фігу ра тив них обра зів (мон тажна фра за), яка 
від тво рює заро дження страху, від дає дедалі більше нарос тання душев ної 
напру же ності пер со нажа. Мета фо рич ний ряд набу ває й рит міч ного 
сенсу, уви раз ню ючи три ва лий плин часу. Образ ний лан цюг, від хо дячи 
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своїм дено та тив ним (пред мет ним) зна чен ням від обста вин фабули, 
вит во рює пое тич ний зоро вий ряд, плас тика якого поз бав лена рито рич ної 
штуч ності, а нато мість вдало уви раз нює пси хо ло гіч ний сенс епі зоду, 
напов нює його екс пре сією завдяки мож ли вим читаць ким асо ці а ціям, 
викли ка ним дина міч ними «зоро ви ми» под раз ни ками (тобто їхніми 
сло вес ними ана ло га ми). Бли зь кість образ них упо діб нень до жит тє вого 
світу пер со нажа-се ля нина робить виклад при род ним, реа ліс тич ним.

В опо ві данні «Гала тин» мон таж ний ряд різ ноп ла но вих обра зів 
уна оч нює сонні марення ста рого, конт рас ту ючи з пере січ ним і навіть 
убо гим інтер’є ром сільсь кої хати. Пси хо ло гіч ний часоп рос тір інди ві ду-
аль ного несві до мого, ком бі ну ючи архе типні куль турні образи (кра є вид 
степу, бого ма тір), конт растні щодо про за їч ної ситу а ції дії, завдяки 
мон таж ному швид кому ритму й міфо ло гіч ній домі нанті образ ного ряду 
набу ває ваги сим во ліч ної алю зії, напри клад, до ідеї мате ринства, непе ре-
рвності роду. Моти ва цію цього образ ного ряду дає подаль ший роз ви ток 
дії.

Пос лі довна зміна часо вих коор ди нат викладу і від по відне чер гу-
вання сло вес них малюн ків уви раз нює есте тичну, радше малярську, 
коло рис тичну вагу опи су ва ного прос тору, при вер тає увагу до світло-
то наль них влас ти вос тей сезонно мін ли вого пей зажу. У «Повісті про 
осінь» (1970) домі нант ний образ про зо вої міні а тюри – місяць – вклю чено 
в лан цюг зіс тав лень із різ ними пред мет ними візу аль ними под раз ни ками. 
Суто мон тажні «штри хи», сво є рідні інтег ра тивні «кад ри» – образні 
упо діб нення місяця до зем них при род них реа лій – над ають пле нер ним 
кар ти нам чи загаль ним прос то ро вим мар ке рам ваги функ ці о наль них 
еле мен тів у роз гор танні візу аль ного ряду, зорі єн то ва ного на ком бі-
на тор ний ефект чер гу вання прос то ро вих пла нів. Поєд нання зга док 
про місяць із порів няно суміж ними еле мен тами при род ного часоп-
рос тору (особ ливо це помітно в осін ньому пей за жі) вит во рює сло вес ний 
ана лог мон таж ної ком бі на ції, а вод но час пом’як шує мон тажні «сти ки», 
перет во рює їх на мар кери прос то ро вого руху уяв ної камери. Можемо 
гово рити тут про від да ле ний сло вес ний ана лог «мон ту вання в кад рі» – 
«дов гий план», запро ва дже ний О. Дов жен ком.

Мон таж ний при нцип сво є рідно моди фі ку ється у сти льо вому річищі 
«химер ної про зи». У повісті «Княжа гора» виклад набу ває пока зо вої 
сло вес ної деко ра тив ності, тро пе їч ної мальов ни чості, буду ється 
на пара ле ліз мах чи й сим во лах, які апе лю ють до зоро вої уяви читача. 
Плин авторсь кої думки плас тично мета фо ри зує опи су вану сюжетну 
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ситу а цію й цим пере ко до вує вихідну семан тику візу аль них дета лей 
круп ного плану, роз гор тає семі о тич ний ряд із вираз ною наста но вою 
на пое ти за цію зобра ження, одив ню вальну транс фор ма цію сюжет ного 
змісту, вит во рю ючи уро чисту атмос феру есте ти зо ва ного викладу дії. 
Нато мість при го ломш ли вий пуант епі зоду-спо гаду, а також неспо-
ді вані «пере ми кан ня» зобра жаль них опи сів у роман тично мар ко ва ний 
хро но топ дають під стави трак ту вати весь ури вок як сло вес ний ана лог 
мон таж ного ряду в кіно.

У повісті «Голо до мор» упо діб нення дітей до пта хів, зобра же них 
до того ж у конт раст них емо цій них ситу а ціях, в ото ченні аль тер на тив них 
середо вищ із різ ним напов нен ням кадру (небо і зем ля) з дедалі біль шим 
укруп нен ням зобра жаль ного плану уна оч нює конт раст опти міс тич ного 
початку і жах ли вого кінця вер баль ної «мон таж ної фра зи» – роботу 
твор чої уяви про за їка, котра моде лює загаль но на ці о нальну тра ге-
дію. Образ пта хів у леті, при вер та ючи увагу до знач ної, навіть потен-
ційно нескін чен ної гли бини кадру, вод но час алю зійно й асо ці а тивно 
уви раз нює харак тер ний часоп лин такого пере мі щення живих істот, 
осно ва ний на зміні пома хів і далі від нос ного спо кою роз прос тер тих 
крил. Швид кий, рап то вий пере хід до нового «кад ру» – пта хів на землі – 
суто «мон таж ний» штрих, який вно сить дра ма тичну тональ ність, навіть 
три вогу. Нато мість прос тір у цій назем ній чи при зем ле ній кар тинці 
помітно зву жу ється, сим во лі зу ючи тра гізм ситу а ції. Три ва лість опи со-
вого «кад ру» теж зве дена до міні муму. Така стис лість поси лює конт раст 
із обра зом без меж ного неба. Нато мість доклад ний опис очей мак си-
мально укруп нює зобра ження й вод но час упо віль нює ритм, вит во рю ючи 
«живу кар ти ну» на межі реаль ності і гро теск ної фан тас ма го рії (вда лим 
засо бом роз гор тання такого мон таж ного ряду у фільмі може бути наплив), 
уна оч ню ючи жах того час ного без на дій ного існу вання укра ї нсь ких селян 
в умо вах загаль но на ці о наль ної соці аль ної катаст рофи.

Зо рова образ ність, спів від носна з мон таж ними при йо мами, спершу 
функ ці о нує в прозі Є. Гуцала як засіб пси хо ло гізму, акцен ту вання внут рі-
ш ньо сю жет ного змісту. Зго дом ці засоби набу ва ють тем по раль ного 
імпре сій ного зву чання, уви раз ню ють емо ційні і зміс тові акценти 
авторсь кої думки, дра ма тичне зву чання епі зоду, вдало роз кри ва ють 
авторську сти льову манеру в її пос лі дов ній еволюції.
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Го гуля Марина Пет рів на
кан ди дат філо ло гіч них наук
(Укра їна, м. Київ)

ІДЕН ТИЧ НІСТЬ СЕР БІВ У ПРО ЗІ 
ДРА ҐОС ЛА ВА МИХА Ї ЛО ВИ ЧА

Ми ха ї ло вич, який тво рив у дусі нео ре а лізму і у циклі опо ві дань 
«Вінок Пет рії» (1975) та романі «Коли цвіли гар бу зи» (1968) кон цент ру-
вався на внут рі ш ньому світі людини, є авто ром яск ра вих людсь ких пер со-
на жів, що поєд ну ють у собі уні вер сальні цін ності та наці о нальні риси.

Польсь кий дос лід ник С. Оссовсь кий виок ре мив три форми іден тич-
ності, пов’я зані з тери то рі аль ною та наці о нально-куль тур ною належ-
ністю: наці о нальну, регі о нальну і локальну. Вони не виклю ча ють одна 
одну, але сукупно тво рять гіб ридну іден тич ність [4, с. 21]. У «Вінку 
Пет рії» від обра жені наці о нальна – коли мовиться про сер бів як народ, 
регі о нальна, вті лена в косовсько-ре савсь кому діа лекті сербсь кої мови 
та інфра струк турі шах тарсь ких посе лень схід ної Сер бії, і локальна – коли 
йдеться про одно сель ців Пет рії – окнян, «селю ків». Польська дос лід ниця 
М. Дирас вва жає, що «злов жи вання само то тож ністю сер бами – це (…) 
страх перед феде ра тив ною уні фі ка ці єю» [2, с. 58]. Добре поміт ний цей 
захис ний реф лекс і на сто рін ках тво рів Д. Миха ї ло вича, що знову ж таки 
під тве р джує намір збе регти нео ре а ліс тами свою наці о нальну само бут-
ність, як і з пози тив ними, так і з її нега тив ними рисами.

Сві то гляд про та го ніс тів Д. Миха ї ло вича зумов ле ний сус пільно-
іс то рич ними коор ди на тами часу, у якому ті пере бу ва ють. У зга да них 
тво рах пока зана неспро мож ність нового режиму замі нити собою Бога 
та поліп шити життя своїх гро ма дян, зга ду ються реа лії тота лі тар ного 
режиму тітівсь кої Юго сла вії, що детер мі ну ють життя героїв. Про фе сії 
фотог рафа і лікаря у «Вінку Пет рії» набу ва ють додат ко вих функ цій: 
пер ший грає роль чарів ника, який через фото ко лаж зда тен поєд нати 
людей на одній світ лині, одягти їх по-ба га тому, зафар бу вати чорно-білі 
зобра ження в кольори. До лікаря сільські меш канці при хо дять, немов 
до свя ще ника, на спо відь. Опо відь «Вінка Пет рії» багато разів кон цент-
ру ється на опи сах магіч них обря дів, прак тик, пов’я за них із забо бо нами, 
язич ниць кими та хрис ти янсь кими віру ван нями – адже тільки там 
лиши лося місце для краси, змісту й при род ності.
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Се рбсь кий про заїк зма льо вує різні спо соби екзис тен цій ного звіль-
нення людини – від пору шення вста нов ле них обме жень та забо рон 
до втечі від реаль ності у світ міфо ло гії та вира ження своїх бажань 
і травм в оні рич ній реаль ності. Цим пояс ню ється поси лена увага 
до фоль к лору та світу потой біччя. Про та го ністи пов ністю зану рені 
в минуле, бо не бачать жод ної перс пек тиви на май бутнє. Смерть для 
Пет рії – це мож ли вість воз’єд на тися з усім кра щим, що лиши лося в її 
мину лому – чоло ві ком, дітьми, а ще – поз бу тися самот ності. Побожні 
серби вірять, що покій ника заби рає на небо янгол, а на тому світі зустрі-
ча ють родичі. Потой бічне життя в уяв ленні Пет рії – це світ без страж-
дань, бли зькі люди зустрі нуться знову, де її дитина знайде нових бать ків 
і отри має ті блага, яких не має на землі.

Пер со на жів-сер бів єдна ють спільні мен тальні харак те рис тики. 
Серед них – мсти вість і жорс то кість, які, за Ніцше, є озна кою силь них, 
проте в худож ній реа лі за ції Д. Миха ї ло вича виєв ля ється само руй нів ною 
і фаталь ною. При нцип вен дети в романі «Коли цвіли гар бу зи» при зво дить 
до руй на ції дому, а в перс пек тиві – кра їни. Він викли ка ний від сут-
ністю з боку дер жави соці аль ного й пра во вого захисту своїх гро ма дян 
та праг нен ням домог тися спра вед ли вості, вта му вавши, таким чином, 
душев ний біль. У резуль таті кривд ник сам нара жа ється на біду – за гріхи 
Любіші Сре те но вича роз пла чу ються його рідні, а сам про та го ніст, який 
колись вико рис ту вав жінок, опи ня ється врешті-решт самот нім. Від так, 
мотив помсти в цьому романі має гума ніс тич ний або хрис ти янсь кий 
характер.

Ці ка вим у тво рах Д. Миха ї ло вича є став лення сус піль ства до «слаб-
ших», зок рема до жінок. Є. Пет ро вич Дес ниця заува жує, що у «Вінку 
Пет рії» жінок можна від нести до двох кате го рій. Перша – це «добрі 
муче ни ці», сфера діяль ності яких обме жу ється жіно чими спра вами: 
сім’єю, дітьми, гос по дарст вом. Пет рія неод но ра зово пого джу ється, 
що вона як жінка може багато чого не роз уміти, від так, пого джу ється, 
що її роль не перед ба чає інте лек ту аль ної важ ли вості. Винят ком для 
типу таких «хоро ших жінок» може бути зна харка, яка воло діє таєм ними 
міс тич ними знан нями. Друга кате го рія – це «злі від ьми і свек ру хи», актив-
ніші й авто ри тет ніші в пат рі ар халь ному світі – у родині чи в сус піль стві 
як носії про фе сії [5, с. 271]. Вони можуть мати про фе сію, як аку шерка 
Полек сія, але вона, на від міну від ліка рів-чо ло ві ків, є нега тив ним пер со-
на жем. Подібну неод но рід ність жіно чих обра зів спо сте рі га ємо в романі 
«Коли цвіли гар бу зи»: тут є і «добрі муче ни ці» – матір і сестра Люби 
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Сре те но вича та «жінки-ре чі» – сек су альні пар т нерки про та го ніста. 
Якщо перші не мають вира же ної тілес ності, нато мість харак те ри зу ються 
духов ним стриж нем, то другі мають вира жену тілес ність – від при ваб ли-
вості до вад зов ніш ності і хво роб ли вості (дру жина Люби зі Шве ції). Якщо 
прос тір актив ності жінки – це пере важно дім, то чоло віча при сут ність 
зазви чай зна читься в корчмі як місці від по чинку чи на роботі (шахта, 
поле, корчма, лікар ня). Соці альна враз ли вість чоло віка вира жа ється 
в без ро бітті та втраті здо ро в’я, що ста ється з дру гим чоло ві ком Пет рії. 
Чоло ві кові з Бал кан при та манна певна пове дінка, спо сіб життя і звички, 
що під крес лю вали би його мас ку лін ність.

Та ким чином, палка увага до наці о наль ної іден тич ності сер бів 
пов’я зана з нама ган нями як збе регти від уні фі ка ції свою наці о нальну 
уні каль ність, а також при вер нути увагу до сус піль них про блем, умов 
життя непри ві ле йо ва них людей. До вираз них мар ке рів наці о наль ного 
нале жать наці о нальна, регі о нальна та локальна іден тич ність, вияв лені 
у належ ності до пев ного народу, наці о наль ній само оцінці, коло рит ній 
мові, при та ман ній схід ному регі ону Сер бії та кон к рет них руй нів них 
рисах мен та лі тету соці уму, у яких пере бу ва ють про та го ністи (мсти вість, 
ошу канство, жорс то кість і запаль ність). Важ ли вою скла до вою кон цеп ції 
людини є ген дерна та вікова нерів ність пер со на жів. Сербська тра ди ційна 
сім’я з влас ти вими їй пре фе рен ці ями для чоло ві ків та осіб стар шого віку, 
а також із дис кри мі на цією жінок є дзер ка лом сус піль ства з його при ві ле-
йо ва ними та упо слі дже ними верст вами.
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Де м’я ненко Люд мила Гри го рів на,
кан ди дат філо ло гіч них наук, нау ко вий спів ро біт ник
(Укра їна, м. Київ)

КОМ ПА РА ТИВ НЕ ВИВЧЕН НЯ ІМПРЕ СІ О НІС ТИЧ НОЇ 
МАНЕ РИ ТВОР ЧОС ТІ УКРА Ї Н СЬ КО ГО ПИСЬМЕН НИ КА 

М. КОЦЮ БИН СЬ КО ГО ТА ЛИТОВ СЬ КО ГО КОМ ПО ЗИ ТО РА 
М. ЧЮР ЛЬО НІ СА

У дос лі дженні зроб лено спробу ком па ра тив ного вивчення імпре сі-
о ніс тич ної манери твор чості письмен ника М. Коцю бинсь кого та ком по-
зи тора М. Чюр льо ніса. Увагу зосе ре джено на порів нянні роз ма їття 
темб ро вих засо бів, нових при йо мах фор те пі ан ної тех ніки, харак тер них 
для литовсь кого ком по зи тора, і вит во ренні полі фо ніч них імпре сі о ніс-
тич них обра зів у нове лах М. Коцю бинсь кого, яких дося гав письмен ник 
за допо мо гою залу чення зазна че них музич них та живо пис них 
ефек тів. Дово диться, що для обох мит ців була харак тер ною нова тор-
ська мис тецька тех ніка, полі фо ніч ність, зву ко пис, пое ти за ція при-
роди.

До сить від ома кар тина М. Чюр льо ніса «Спо кій» – зобра ження 
ост рова, захо ване в образі морсь кої тва рини. Коли візу ально пред ста вити 
ці два образи в кар тині, ми роз умі ємо, що це ост рів, який заліг у море 
морсь кою тва ри ною, тобто тема – це образ ост рова, а образ морсь кого звіра 
сприй ма ється асо ці а тивно, як при хо вана мело дія в полі фо ніч ній музиці. 
М. Чюр льо ніс, як від омо, дару вав свої кар тини дру зям. Він ство рив інший 
варі ант своєї кар тини «Спо кій» для Брил кі ної, де у цього морсь кого «зві ра» 
є брат – «Ост рів любо ві». Коли дивишся на цей ост рів, можна знайти 
вдалу точку зору і на мить уявити себе на місці зако ха ного автора, який 
так любив, взявши палицю і наки нувши шарф, манд ру вати тут тихими 
літ німи вечо рами. Ана ло гічно М. Коцю бинсь кий, неспо ді ване почуття 
кохання, що про ки ну лося в голов ного героя опо ві дання «В доро зі» Кирила 
до Усті, від тво рює через кар тину буяння кві тів: «А там, по луках, сві тила 
жовта куль баба, як зорі на небі, кру ти лась на одній ніжці березка, міцно 
три мався землі дере вій, кивала сірими вітами собача рожа і на горо хах 
сиділи, як метелі, біло-ро жеві, чер воно-сині і жов то га рячі квіти. Се була 
оргія кві тів і трав, п’я ний сон сонця, якесь шаленство кольо рів, пахо щів, 
форм.» [1, с. 290].
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Отже, кон к ретні художні засоби, до яких охоче вда ються і Коцю-
 бинсь кий, і Чюр льо ніс, спи ра ю чись на імпре сі о ніс тичне сві то ба чення, 
загальну імпре сі о ніс тичну наста нову – це через зов нішнє – внут рішнє. 
М. Коцю бинсь кий як майс тер пси хо ло гіч ної новели ско рис тався 
влас ти вістю кольору енер ге тично впли вати на людину. Сло весні фарби 
у про зо вих тво рах і Коцю бинсь кого, і Чюр льо ніса є дієвими зобра-
жально-ви ра жаль ними засо бами, здат ними впли вати на творчо-об разне 
сприй няття мис тець кого полотна.

Зок рема, подібні в них спо соби пере дачі пере жи вання героїв «мовою 
при ро ди». Це два пей зажі – «оргія кві тів» і «ост рів любо ві». Чюр льо ніс 
умів помі чати і пере да вати в пей зажі риси, які вно сять новий задум, 
викли ка ють далекі та одно часно прості асо ці а ції, вира жа ють особ ли вий 
настрій. Кар тина побу до вана за при нци пом конт ра пунк ту8 асо ці а цій, 
пока за ний прос тір роз дво є ний, у ньому два образи – реаль ний та фан тас-
тич ний, зако ха ний. Так само і в Коцю бинсь кого ми бачимо пей зажні 
при йоми, в нього пей заж посі дає значне місце у тво рах і вико нує важ ливі 
ідейно-ес те тичні функ ції. Напри клад, імпре сі о ніс тично-пси хо ло гіч ний 
пей заж, що майже не існує сам по собі, а є лише засо бом від тво рення 
пси хіч них про це сів («В доро зі», «Коні не вин ні» та ін.) [2, c. 97].

У основі інди ві ду аль ного стилю Чюр льо ніса-ху дож ника лежить 
музи кальне мис лення. Визна чаль ною фор мо твор чою кате го рією його 
музич ного методу орга ні за ції плас тич ного мате рі алу є полі фо нія. 
Завдяки полі фо ніч ним ком по зи цій ним побу до вам Чюр льо ніс над ілив 
прос то рове мис тецтво рисами часо вої харак те рис тики, влас ти вої 
часо вому мис тецтву музики. Музичні кате го рії, вхо дячи в мис тецтво 
Чюр льо ніса як фор мо творчо-ко нст рук тивні кон цеп ції орга ні за ції 
плас тич ного мате рі алу, утво рили єдину музично-зоб ра жальну систему.

І у Коцю бинсь кого, і в Чюр льо ніса бачимо м’я кість манери, ліризм, 
гар мо нію ліній і барв. Вони обидва вико рис то ву ють при йоми імпре-

8 Контрапу́нкт, (від латин. punctum contra punctum – крапка проти крапки, 
тобто нота проти ноти) – одночасне поєднання кількох мелодичних ліній. 
В історії музики термін «контрапункт» додається в спеціальному сенсі 
до стилю, що виник у ХІV ст. і при йшов на зміну т. зв. дисканту ХШ ст. 
У ширшому і загальноприйнятому значенні термін «контрапункт» уживається 
в характеристиці музики всіх подальших епох. Термін «поліфонія» багато в чому 
синонімічний терміну «контрапункт», ним теж часто характеризуються музичні 
твори, написані із застосуванням контрапункту.
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сі о нізму. Так, Чюр льо ніс писав само бутні музичні кар тини. Кар тини 
Чюр льо ніса від зна чені зосе ре дже ним почут тям, гли бо ким ліриз-
мом, особ ли вою інди ві ду аль ною чарів ністю. Велика роль нале жить 
коло рис тиці, яка у Чюр льо ніса нага дує вті лення музики у визна че ній 
тональ ності та тембрі, колір у його кар ти нах під по ряд ко ва ний формі 
і лінії. Новели та опо ві дання Коцю бинсь кого теж м’які, ліричні. 
Образ ний малю нок у них плас тич ний. Коцю бинсь кий, як і Чюр льо ніс, 
прагне гар мо нії та ритму.

Отже, і у твор чості Коцю бинсь кого, і у твор чості Чюр льо ніса 
ми бачимо спільні, кон к ретні художні засоби. Вони обидва спи ра-
лись на імпре сі о ніс тичне сві то ба чення – через зов нішнє від тво рю вали 
внут рішнє. Тобто над авали пере вагу вира жаль ному пей зажу, пере да ючи 
най тонші від тінки почут тів і вра жень. Для них харак терне кар тинне 
пере да вання пси хо ло гіч ного стану людини, пер со нажа. У ство ренні 
пей за жів і Коцю бинсь кий, і Чюр льо ніс орі єн ту ва лися на засади імпре сі-
о ніс тич ного мис тецтва. Тож у твор чості Чюр льо ніса та Коцю бинсь кого, 
так чи інакше, ми зна хо димо як музичне, так і живо писне начало. Щодо 
Чюр льо ніса, то його вва жа ють осно во по лож ни ком музич ного живо пису. 
М. Коцю бинсь кий, у першу чергу набли зився до живо пису, він це зро бив 
завдяки своїм назвам, напри клад: «Він іде» – обра зок (1906), «Цвіт 
яблу ні» – етюд (1902), «На каме ні» – аква рель (1902), «Intermezzo» 
тощо.

Під су мо ву ючи, можна ска зати, що М. Коцю бинсь кий – укра ї нсь кий 
письмен ник та М. Чюр льо ніс – литовсь кий ком по зи тор і худож ник – 
це великі майстри імпре сі о ніс тич ної ком по зи ції, яка є одним із голов них 
зобра жально-ви ра жаль них засо бів пере дачі пере жи вань героя. 
Їй влас тиві ціліс ність, певні есте тичні зако но мір ності побу дови (ритм, 
гар мо нія, конт раст, полі фо ніч ність).

Та ким чином, за допо мо гою порів няль ного ана лізу літе ра тур них 
тво рів з кар ти нами худож ника роз крита творча майс терня імпре сі о ніс-
тич ного мис тецтва. У пошу ках при кла дів спо рід не ності живо пис ного 
та літе ра тур ного імпре сі о нізму про ве дені мис тецькі пара лелі між 
нове лами М. Коцю бинсь кого та полот нами литовсь кого худож ника 
М. Чюр льо ніса.

1. Коцю бинсь кий М. Твори : у 7 т. – Київ : Наук. думка, 1974. – Т. 2: 
Повісті. Опо ві дання (1897–1908). – 384 с.
2. Куз не цов Ю. Б. Імпре сі о нізм в укра ї нсь кій прозі кінця ХІХ – початку 
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ХХ ст.: Про блеми есте тики і пое тики / Юрій Куз не цов. – Київ : 
Зодіак-ЕКО, 1995. – 304 с.
3. Роз инер Ф. Гимн солнцу: искусст во вед. повесть / Ф. Роз инер. – Москва : 
Моло дая гвар дия, 1974. − 192 с.
4. Чюр льо ні сів шлях / упо ряд. Д. С. Черед ни ченко. – Київ : Голов. спе ці а-
ліз. редак ція л-ри мовами нац. мен шин Укра їни, 1996. – 104 с.
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Гу ме нюк Вік тор Іванович,
док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
(Укра їна, м. Київ )

ОСОБ ЛИ ВОС ТІ ПОЕ ТИ КИ ЛІРИ КИ 
АГА ТАН ГЕ ЛА КРИМ СЬ КО ГО

Дос лід ники не раз спе ре ча лися з при воду пев ного екзо тизму пое зії 
Лесі Укра їнки. Ска жімо, Г. Хот ке вич вва жав, що їй не слід звер та тися 
до тем з життя «жидів, єгип тян і вся кої іншої допо топ нос ти» [4, с. 404]. 
На певне неро зу міння нара жався й А. Кримсь кий, чия пое тична збірка 
«Паль мове гіл ля», що за життя автора вийшла кіль кома видан нями 
у 1901–1923 рр., має про мо вис тий під за го ло вок – «Екзо тичні пое зії». 
Так само, як і Леся Укра їнка, яка у вірші «Уривки з лис та», що вхо дить 
до циклу «Кримські від гу ки», іро ні зує над своїм адре са том («Я тільки 
що знов про чи тала / Ваш дужий, неначе у крицю зако ва ний, / Міцно 
узб ро є ний вірш» [3, с. 157]), іро ні зує над кри ти ками пер ших видань 
«Паль мо вого гіл ля» й А. Кримсь кий, який у перед мові пише: «Що 
я скажу тим, котрі рад ніші слу хать од поета тільки войов ничі пок лики 
до бою з гро мадсь кою гід рою? Скажу їм те, що був казав і в пер шім 
виданні: нехай вони й не роз гор та ють цього «Паль мо вого гіл ля»» [4].

Як і в інших модер них мит ців, екзо тизм у тво рах А. Кримсь кого 
втра чає само до стат ність і сприяє роз криттю мис тець кої само бут ності 
автора. Ска жімо, у Лесі Укра їнки екзо тизм нео ро ман тично згар мо ні зо-
ва ний з іншими образ ними чин ни ками і поз на че ний особ ли вою делі кат-
ністю, нена в’яз ли вістю, а в А. Кримсь кого він не лише декла ро ва ний 
під за го лов ком збірки «Паль мове гіл ля» та авторсь кими комен та рями, 
а й різко озна че ний, образно й інто на ційно наси че ний. Але за всієї своєї 
яск ра вої коло рит ності він є тут перш за все ваго мим засо бом осяг нення 
мис тець кого інте лек ту а лізму й неви мов ної настро є вості, конт растно 
невід діль ний від особ ли вої, вельми харак тер ної для укра ї нсь кої музи 
жур ли вості, яка висту пає і хви ле вим від чаєм, і любов ною печаллю, 
і щем ким нос таль гій ним моти вом, і потер пан ням з при воду нездійс нен-
ності уто пій них іде а лів, тугою за втра че ним раєм…

Туж ливі мотиви виразні, зок рема, у неве ли кому циклі «В горах 
лівансь ких», що має харак тер ний, пара док саль ний в даному кон тексті 
під за го ло вок «Іди лія». Від чуття роз кіш ної екзо тики півдня уви раз нене 
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тут за допо мо гою перес піву фраг мента біб лій ної «Пісні пісень», який 
вико нує в циклі роль заспіву. Але цей чар пахо щів, зву ків, кольо рів 
не лише конт растно від ті няє при та манне подаль шим вір шам туж ливе 
від чуття роз луки, а й надає тому від чуттю особ ли вої масш таб ності, 
епіч ної під не се ності.

По діб ної сим во ліч ної незгли би мості набу ває й почуття нос таль гії 
в циклі «Само тою на чужи ні». Це почуття, зок рема, пов’я зане зі сво є-
рід ною спів від не се ністю орі єн таль ної образ ності з інто на ці ями 
й рит мами укра ї нсь кої народ ної пісні: «Під веду од книжки очі, / Під 
вік ном рос туть банани, / Шелес тять високі пальми, / Мірти, фіґи 
і пла та ни» [1, с. 29].

Не ви мов ність рит мів та інто на цій час від часу змі ню ється 
лако ніч ними про мо вис тими сен тен ці ями. Але ще більш про мо висті від 
таких пое тич них сен тен цій окремі образні деталі, одна з яких вида ється 
централь ною у всьому циклі: «Я хит нувсь, бо наче впився / З аро мату тих 
кві ток. / Аж пог ляну: коло пальми / Прос тий жит ній коло сок» [1, с. 31].

Роз кіш ний екзо тич ний коло рит за всієї своєї яск ра вості поз бав ле ний 
у поета над мір ної кра си вості, декору заради декору, він навіть без від носно 
до бага тог ран ності своїх мис тець ких функ цій у пое тич ному кон тексті 
поз на че ний особ ли вою витон че ністю й так тов ністю. Це сто су ється 
й морсь ких пей за жів, у яких море, конт рас ту ючи із морем житейсь кої 
суєти, висту пає вті лен ням знад ли вої гар мо нії: «На при морсь кому 
без людді / Обер нувся я в дитину: / Гарні мушлі під би раю.» [1, с. 32]. 
Вірш, який почи на ється цими ряд ками, немов попе ре джає піз нішу 
сла ветну міні а тюру Ісі кави Таку боку: «У Схід ному морі, / на ост рівці, / 
на при бе реж нім білім піску / я, не вти ра ючи сліз, / бав люся з кра бе ням» 
[2, с. 156].

У цик лах «Нечес тиве кохан ня» й «Кохання по-людсь ко му» зга дані 
засоби (орі єн таль ний коло рит, укра ї нська народ но пі сенна грай ли вість, 
роль промо вис тих дета лей) зба га чу ються вве ден ням вельми орга ніч них 
у загаль ній авторсь кій сти ліс тиці пое тич них про за їз мів (вірш V «Нечес-
ти вого кохан ня» – «Ну, вже третя днина мина.»), гумо рис тично-іро ніч них 
інто на цій (вірш VIII – «Я пішов до тих зна йо мих»), засто су ван ням 
діа логу (вірш ХII – «Що за голос я почув.»), мальов ни чого пара ле-
лізму (вірш IV циклу «Кохання по-людсь ко му» – «Кипа рис уквіт чала 
гір лян дами.») тощо.

Сво є рід ній епі за ції лірич ної мови спри я ють також чис ленні, явні 
і неявні, вка зані й не зазна чені авто ром ремі ніс цен ції чи просто образні 
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збіги, якими, можна ска зати, інкрус то вана, при чому знову ж таки вельми 
так товно й витон чено, пое тична спо відь героя А. Кримсь кого. Слі дом 
за чис лен ними фоль к лор ними ремі ніс цен ці ями (зга даймо для при кладу 
ще вірш V циклу «Кохання по-людсь ко му» – «Рожа, лілія, тюль пани.», 
де від лу ню ються мотиви пісні «Ой у полі три кри ни чень ки»), вга ду-
ються й літе ра турні. Можна, напри клад, гово рити про певну пара лель 
бло ківсь кого вірша «Ночь, улица, фонарь, аптека.» й ось цієї пое зії 
А. Кримсь ко го:

При ту лив я лоб до шибки,
За ди вився в тем ний шлях.
Хлю пав дощ, а тихе світ ло
Мер ко тіло в ліхтарях.
То життя мого каганчик!
До го ряє, мабуть, вік.
Гасне розум, гас нуть сили,
 Гасне цілий чоло вік… [1, с. 37].

Вірш XXVII «Нечес ти вого кохан ня» – «Забрався я на шпиль… Внизу 
носи лись хмари.» – пере гу ку ється з уже зга да ним вір шем Лесі Укра їнки 
«Уривки з лис та». У вірші Лесі Укра їнки йдеться про схо дження лірич них 
героїв на вер шину Ай-Петрі і пос ту пову зміну роз кіш ного суб тро піч ного 
пей зажу біля під ніжжя гори на про пе чене сон цем пус тельне каміння 
на вер хі в’ях. Лірич ний герой А. Кримсь кого з висо кої гори спо сте рі гає 
за дале кими роз кіш ними кра є ви дами і біль шою мірою зга дує їх, ніж 
без по се ре д ньо від чу ває. Долішні пей зажі конт рас ту ють з суво рістю 
висо ко гі р’я: «А тут, над хма рами, куди отсе я скрився, / Гли бо кії сніги 
та скелі ледяні. / І з-під тії кори синень кий ряст про бився / Та й тихо 
лагідно всмі ха ється мені. / Дужіша від кед рин – ся кві точка біленька; / 
Побо рює зиму і кри жа ную лють. / Така – моя любов: горить собі тихенько 
/ І, не пала ючи, про па лює всю грудь» [1, с. 46]. «Синень кий ряст», 
«кві точка білень ка», сим вол любові лірич ного героя, долає тяжку скруту. 
Ця квітка, «дужіша від кед рин», нага дує квітку ломи ка мінь (saxifraga) 
з вище зга да ного вірша Лесі Укра їнки «Уривки з листа»

Вельми про мо висті авторські поси лання – «На арабську тему», 
«З Рюк кер та», «З Гете», «З Гай не», «З Рос та на», «З Анак ре о на», 
«Іспансь кий романс», «З російсь кого роман су», «На ста ро ва ви лонську 
тему» тощо. Однак ці явні і неявні пере гуки й збіги аж ніяк не перек-
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рес лю ють ціл ко ви тої само бут ності пое тич ної мови укра ї нсь кого автора, 
який, всту па ючи в інтер текс ту альну гру, надає, зок рема і за допо мо гою 
такого засобу, почут тям свого лірич ного героя сим во ліч ної незгли би-
мості.

Від так ком по зи цій ної єдності набу ває вся збірка «Паль мове гіл ля», 
в якій поруч з авторсь кими лірич ними цик лами міс тяться перек лади. 
Пере важно перек лад ною є третя час тина. Перек лади схід них пое тів, 
зок рема Фір до усі, Омара Хайяма, Сааді, Румі, Гафіза, бага то го лосо 
пере гу ку ються з ори гі наль ними тво рами автора.

1. Кримсь кий А. Ю. Твори: у 5 т. / А. Ю. Кримсь кий. – Т. 1. – Київ : Наук. 
думка, 1972. – 632 с.
2. Та ку боку І. Лірика / Ісі кава Таку боку ; перекл. з япон. Г. Тур кова. – Київ : 
Дніпро, 1984. – 156 с.
3. Укра їнка Леся. Зіб рання тв. : у 12 т. / Леся Укра їнка. – Т. 1. – Київ : 
Наук. думка, 1975. – 448 с.
4. Хот ке вич Г. Літе ра турні вра ження: За мину лий рік / Гнат Хот ке вич // 
Літе ра турно-на у ко вий віс ник. – 1909. – Т. 45. – Кн. 2.
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Замб жицька Марта Михай лів на,
док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
(Польща, м. Варшава)

ВА ЛЕ РІЙ ШЕВ ЧУК ЯК ДОС ЛІД НИК
СЛО В’ЯН СЬ КОЇ КУЛЬ ТУ РИ

Те мою допо віді є мотиви сло в’янсь кої міфо ло гії в прозі В. Шев чука. 
Про ана лі зу ємо наступні твори письмен ника: роман-есе «Мис лене 
дре во», яке є – за сло вами автора – спро бою від тво рити дох рис ти янську 
іде о ло гічну сис тему; роман-ба ладу «Дім на горі», який міс тить образи, 
що базу ються на сло в’янсь кій демо но ло гії, та роман «Спо відь», який 
міс тить народ ний мотив про вов ку лаку (лікант ро па).

Твор чість В. Шев чука можна окрес лити, як вті лення ідеї гума ні-
тар них наук, як наук між дис цип лі нар них. Автор засвід чує ґрун товне 
знання істо рії, гли боку куль ту ро ло гічну та релі гі єз навчу обіз на ність. 
Про важ ли вість мину ло го/іс то рії (особ ливо доби баро ко) в прозі 
Шев чука писали: Н. Город нюк [2, c. 10], Р. Мов чан [6, c. 7–9], В. Соболь 
[8, c. 561–570] і автор цієї допо віді [3, c. 547–562]. Про тіс ний зв’я зок цієї 
прози з укра ї нсь кою куль тур ною тра ди ці їєю писали: Л. Тар на шинська 
[9. c, 25], А. Гор нятко- Шуми ло вич [1, c. 57] та ін. Про філо софську 
основу прози Шев чука – зок рема її зако рі нення у філо со фії Гри го рія 
Ско во роди можемо про чи тати у Р. Коро годсь кого [5, c. 48].

Сам Шев чук під крес лює, що його проза складна, оскільки вона 
гли боко зану рена в укра ї нську літе ра турну та куль турну тра ди ції, 
і в той же час, уко рі нена в істо рії євро пейсь кої філо софсь кої думки. 
В. Шев чук є не лише письмен ни ком, а й дос лід ни ком фоль к лору, всі 
ці галузі знань від обра жені в його літе ра тур ній діяль ності та нау ко вих 
напра цю ван нях. Основна мета його бага то річ ної діяль ності – це від нов-
лення кар тини без пе рерв ності укра ї нсь кої куль тури, бажання пока зати 
її багатство і давні тра ди ції. Резуль та том його дос лі джень дав ньої укра ї-
нсь кої пое зії є кілька томів анто ло гії, опуб лі ко ва них у 80-х і 90-х роках 
(«Апол ло нова лют ня», 1982, «Пісні Купі і она. Любовна пое зія на Укра їні 
в XVI – поч. XIX ст.», 1984, «Анто ло гія укра ї нсь кої пое зії XI–XVIII ст.», 
1984, «Мар сове поле. Геро їчна пое зія на Укра їні в X – поч. XIX ст.», 
1988–1989), дуже важ ли вою є також видана в 2004 р. дво томна анто ло гія 
пое зії бароко «Муза Рок со ланська: Укра ї нська літе ра тура XVI–XVIII ст.», 
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у якій міс тяться твори бага тьох мало ві до мих та забу тих авто рів епохи 
ран нього і піз нього бароко.

Ін те рес до істо рії є, з одного боку, резуль та том осо бис тих, нау ко вих 
заці кав лень В. Шев чука, а з іншого – впи су ється в шир ший кон текст 
вимог твор чого літе ра тур ного поко ління 60-х років. Шіст де сят ники 
закли кали повер ну тися до укра ї нсь кої народ ної куль тури, фоль к лору, 
сло в’янсь кої міфо ло гії [9, c. 4; 10]. Саме фоль к лор, народна тра ди ція 
і сло в’янська демо но ло гія є тією осно вою, на якій автор побу ду вав 
чимало своїх сюже тів. Сам В. Шев чук, в інтер в’ю, про ве де ному авто ром 
цієї допо віді, під крес лив, що дох рис ти янська сві то глядна сис тема 
та віра дав ніх сло в’ян є для нього дуже ціка вими з філо софсь кої точки 
зору. Інте рес до сло в’янсь кого і вужче –укра ї нсь кого – язич ництва 
зна хо дить вира ження у романі-есе «Мис лене дре во» та інших тво рах. 
У вище зга да ному інтер в’ю автор гово рить: «Я дос та т ньо вивчав 
укра ї нське язич ництво. Я навіть не вва жаю, що можна гово рити про 
сло в’янське, бо у тих же росіян немає бага тьох ком по нен тів. Знову ж 
таки – у поля ків є великі від мін ності. У цьому поля гає певна автен тич-
ність кож ного народу. У мене є така книжка «Мис лене дре во». Це роман-
есе. Я спро бу вав помис лити на ці теми. Мене заці ка вив спо сіб бачення 
світу. Всі ті фан тас тичні образи, то було образне мис лення людини, щоб 
збаг нути світ. Базу ю чись на цьому, я тво рив свою фан тас тично-іс то-
ричну прозу – повісті «Мор», «Птахи з неви ди мого ост ро ва», «Спо відь», 
«Місяч ний біль»». [4]

М. Ряб чук під крес лює, що В. Шев чук най перше є мис ли те лем, 
а його проза – від обра жен ням філо софсь кого сві то гляду її автора: «[Шев-
чук] – пере д у сім філо соф, мис ли тель і лише потім белет рист; уся його 
проза, по суті, про пошук сенсу життя, про ося гання душев ної гар мо нії, 
жит тє вої рів но ваги в хист кому і неза тиш ному, а втім, прек рас ному сві ті» 
[7, c. 176–179]. У цьому кон тексті захоп лення сло в’янсь кою (укра ї-
нсь кою) міфо ло гією, демо но ло гією та дох рис ти янсь ким сві то гля дом 
є час ти ною шир шого інте ресу до мину лого, до істо рії та куль тури укра ї-
нсь кого народу, і має на меті пока зати його уні каль ність, само бут ність 
та від окрем ле ність від інших культур.

1. Гор нятко-Шу ми ло вич А. Проза Вале рія Шев чука: тра ди ційне і но-
ва торське / A. Гор нятко-Шу ми ло вич. – Szczecin, 2001.
2. Го род нюк Н. Знаки нео ба ро ко вої куль тури Вале рія Шев чука: ком па ра-
тивні аспекти / Н. Город нюк. – Київ, 2006. – С. 214
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3. Замб жицька М. Motywy historyczne w prozie Wałerija Szewczuka. 
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С. 547−562.
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7. Р яб чук М. К нига добра і  зла за В а лерієм Шевч уком / M. Рябчук // 
Вітчизна. – 1988 – № 2. – С. 176–179.
8. Соболь В .  Н еоб ар оковий т еатр прози  пі знього  Шевчук  / B. Соболь  / / 
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9. Тарн а шинська Л. Х у д ожня  галак тика  Валерія Шевчука  /  
Л . Т ар нашинська.  – К и їв ,   2001. –   С.  201.
10. Тарна ши нська Л. Валерій Шевчук: «Мав дерзновення бути  самим 
собою »  //  Т арнашинська Л. Ш і ст десятниц тво  :  профілі на тлі пок оління. – 
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Кос тиря Б орис  Ми ко лайови ч ,
 мо ло дший нау ковий спів ро бі тн ик
(Укра їна, м. Київ )

ПРОБ ЛЕМ АТИКА І ПОЕТИКА СИМВ ОЛ ІС ТСЬКОЇ  ПР ОЗИ 
КЛИМА  П ОЛІ ЩУ КА

Сим во лі стська п роза  була неодн орідною.  Р о ман В.  Брюсова «Вог-
н енний анг ел »  (1905)  н агадував стилізацію  се редньові чної  л іт ер ат ури, 
хоча  п од і бних тво рів у середньовіччі не  б уло. Роман Ф . Солог уба 
« Дрібний  бі с»  (1907) поєднував у с обі с им во лістські та реа лі ст ичні 
т енденції, був на пере хре сті між т ра ди цією рос ійської л ітер атури ХІХ ст. 
 та нов іт німи п о шу ка ми .  Але для символ істсь к ого т вору  цей  ро ман 
зан адто вже з а нурений у  побут, у п ов сякде нність. З-поміж  ве ликих 
сим во л істсь ких творів треба в ио кремити с уб’єк тивну епопею М . Пруста 
«У  пошуках утраченого часу » , у я кій п ер е да ю ться най тонші д ушевні 
п ор ухи, пору шена  проблема пам’яті та з в едена до  мінімуму дія.

М алі проз ові жанри  були х а рак терні для української  літератури 
 револю ці йної  доби.  Ці особ ли во сті зумо вило те, що  К.  П оліщук вис оку 
художню майстерність вия вив у цих ж ан ра х . У ром анах письмен ника 
помі тні одновимірні х ар актери ,  персонажі як і лю страції  певних  ідей. 
 У  них немає ідейно-худож ньої поліф он ії ,  в ла стивої роману ХХ с т . 
 К. Пол і щук показав у  с воїх  ве ликих е пічних творах суспільне ж иття, 
але не висвіт лив індивіду ал ьне, а останнє є важливою  жа нровою о со бл-
ивістю  ро ману.  Треба від зн ачити, що  К .  П оліщук був о дним з пер ши х , 
 хто працював у цьому жанрі в  ук ра їнській  лі те ратурі п ор ев олюці йної 
доб и.  Роман в  ук раїнській літер атурі  був роз роб ле ний мало.  Перші 
 романи в укр аї нс ькій літер ат урі рад ян с ького пер іоду почали з’я вл ятися 
в 1 925  р. Т ому невдачі К.  П оліщука в  цьому жанрі цілком закономірні.  
Б ракув ало х удожн ього д освіду. Та й бурхлива  р еволю ці йна р е аль ність 
не давала  пр ац ювати над таким т вором,  для  неї більше під ход ила мала 
п р оза. Для  роману ж  потрібна часова від ст ань і  с п ок ійна зос ер е дже-
ність.

К . Поліщук  використовує  пр ийом потоку  с відомо сті. За й ого 
 д оп ом огою п исьмен ник  майстерно роз криває внут рі шній світ  лю дини 
поч атку ХХ  ст .,   колізії сві то глядних пошу ків, ірра ціональні сфери 
 п си хол огії.
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 За с ловами  В.  Д нє пр ова, « за стосув ання п от оку свідомос ті,  або 
 чутного лише  читачеві голосу і стотно від різн яється в Тол ст ог о , Достоєвс-
ьк ого, Том аса Манна ,  Хем інг уея  від зас т ос ув ання цієї  художн ьої  фо рми 
у Джо й са .  В  оста нн ього потік  свідом о сті  стає худ ож нім еталоном, 
 формою-п р ообразом.  Д остоєвсь кий прагне звільнитися  від хаот и-
чн ого начала , яке завжди містит ься у свід ом о сті, від  з айвих «урив-
кі в»,  «домішок », пору шень  форми, від н адмірної  « кош латос т і» .  Тоді 
як у  Джойса в т ри мує все  випадкове, дрібне, що т ра пляється в плинній 
с ві домості без  всякого внут рі шн ь ого гос по даря  (мис ле ння, п а ні вн ого 
почуття?), я кий керує цим п от ок о м».  Д. Д ж ойс зоб ражував не  стільки 
 по тік свідомості, скільки засвідчу вав м ож ливості нічим не скут ого 
п ис ьма, використ ання різних  тех нік і  пр и йомів, від сутність будь-яких 
обме жень для п ис ьм ен ника.  Че рез те, що в його  р ом ані «Уліс с»  в е лику 
роль в і діграє п о дієвість, його не можна ц ілком  ві дносити до літ ер а тури 
« по току с ві домост і ».  Х аотич н ість архі те кт он іки зумо влює  х удожні 
 вт р ати твору.

К. П оліщук пок азує, як за  зовніш нім  фасадом видимої  р івноваги 
 мі ст я т ься н е перебо рні с уп еречнос ті,  алогі чні думки та  вчи нки, які 
 ви хо дять за межі здорового г лузду,  при йня тої в сусп іл ьс тві норми. Нес по-
ді в аний емо ці йний в иб ух ,  точка  б іф у ркації пси хо логічних п ро це сів 
сприч и няють  не сподів ані та неордина рні в чинки. Вико ристання  потоку 
 свідомості харак терне для оповідань К. Пол іщука  про Першу с вітову 
в ійну («В  часи безн ад ій но сті»,   «Т од і , як б уло Різдв о» ,  «Щось  неп ев не», 
 « Зло чинна т ь ма » ).

Пр ийом монт ажу в прозі К . Поліщука д о зволяє  п оє днувати 
різнорі дний худож ній  ма т еріал ,  ав т орське мов л ення, в нут рі шні моно логи 
персо н ажів, пейз ажі, і нт ер’єри, п ор трети.  « Хоч би скільки не в ід різ-
нявся кіно мо нтаж від  м онтажу р оманного, – писав  В . Дн єп ров, – о би два 
породжені с п ільною есте ти чною при чи ною: необхі дність  п об уд увати 
худ ожньо  ц іл ь ний зміст, який пост упально роз виває ться,  із еле мен тів, 
роз’єд на них у про сторі і в часі і р о зм іщ ених у  рі зних  п ое ти чних п ланах ».  
 Це  поєдна ння в єдине ц іле ч астин роз ір ва ної реально сті  с кладної  доби 
та і рраці он аль н ого вим іру с и мволістсь кого  худож н ього світу.  За спост-
е реженням Ю. Ков ал і ва  ,  « для того часної  літер ат ури б ули х аракте рні 
фраг ме нт арність,  н ама га ння фікс ув ати в худ о жніх ф ормах події калей-
до скопі чного  жит тя ». Якщо  порівню в ати малу прозу  К.  Поліщ ука 
з  о повід ан нями А . Ч ех ова  , то варто від зн ачити ,  що в першого  не має 
в ип а дк ових дета лей , к о жна з них  мо тивована, несе значне художнє 
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нава нтаже нн я . У прозі Чех ова дослідники  відзначали в ип адкові с ть ,  
н еобов’яз ко вість бага тьох його  детал е й.  Митець  д олає хаос початку 
ХХ  с т. ,  ч асом й ому вдаєт ься крізь  ск ельця своє рід ного світобачення 
ств ор ити з  нього гар монійну картин у .

 Емоцій н о-інте лек ту ал ьні пласти у п розі К. Пол іщука  на кладаються 
один на о дин, утво рю ючи пот уж ний потік. Його скла дники в за ємно 
п е ре пл ітаються, від обр ажають  ск ладні проц еси у гли бині п си х ології. 
В ишука ний с ло весний  потік  в играє  не об ар о ковими обер тонам и.  
Митець від чу ває гарм о нію і  дисонанси  буття, зал ежно від чого його 
 письмо набу ває різної  т он альнос ті .  Для прози  письменн ика  ха ра кт ерне 
 нюа нсування в зображ енні вну тр ішнього с віту  людини та при роди . В она 
пот ребує повільно г о,  уважного, неоднор аз ов ого  чи т ання,  яке дасть з могу 
спр ий н яти баг атоманіт н ість зву ків і  кол ьорів.

П ові сть «С віт черв оний»  (1 922 ) має  ав тобіог р аф іч ний характе р . 
Прізвище г оловного  героя –   Лісчук –   перег укується з прізвищем автора 
твору.   Письменник н аділяє  пе рсонажа своїм вірше м.   Прота г оніст 
 на п исав книжку «З агаслі з о рі»,  на зва якої схожа на  н азву книжки 
К.  Поліщука («Дал екі зорі»).  Герой  повісті п остає  піщинкою в х аосі час у,  
в х аосі і сто ричних змін і  катак л із мів. Він  шу кає там с воє місце і не може 
зна й ти .  О л елько  Лісчук  ст ик а ється з  бр уталь н ими  прояв ами  життя, з його 
з о внішньою  с то р о ною. Пис ь ме нник зоб р ажує низи  суспіл ьства. Потік 
свід омо сті  го ловного персонажа поєднує ться з дис кусіями про  мисте цтво 
та сус пільний  р оз виток. Лісчук  висту пає жерт вою н езрозумі лого фат у му . 
 Він не м оже керу в ати с воєю долею , його н есе течія  подій.

П ое тика сну в повісті  ча сом поєднує т ься з  життєвою р еальніс тю : 
«Потяг сун увся  черепашою х одою,  іноді  зд ригався , як  норов и стий кінь, 
і у ваг онах була м ертва тиша і п ахнуло брудними тіл ами подорожни х ,  
що снили с нами трив оги і  затає н ого б унту, якому ще не н астав час 
 в иявит ися й залити собою всі оті поля,  що так таємничо  зазирали 
в пів освітлені вікна в агонів».  Сон і марення нероз ри вно пов’я зані 
з т емою інт уїції:  «І , д ивлячись  к різь вікна у с утінь  по лів,  Лісчук  в ід чу вав 
у с воїй душі  як есь  незроз уміло гостре п ередчуття  ч огось недоброго 
і стр ашного » .  К . Пол іщук н а магається роз ібратися в колізіях суспільного 
прогресу, з’ясувати, які наслідки він із собою несе, роз крити антагонізми 
мате рі аль ного та духов ного пос тупу. При цьому письмен ник не вда ється 
до пуб лі цис тики, яка збід нює худож ній твір, він дає прос тір для само роз-
витку обра зів, само ви яву харак те рів, за допо мо гою яких опри яв лю ється 
жива мате рія буття, від кри ва ються уні вер сальні, поза ча сові істини.
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Де які колишні сим во лісти настільки далеко від ійшли від цієї течії, 
що в їхніх тво рах 1920-х років важко було поба чити ознаки твор чих засад, 
із якими вони вхо дили в літе ра туру. Від сим во лізму нічого не зали ши лось 
у романі О. Слі са ренка «Чор ний ангел» (1929). Це нор маль ний про цес. 
В. Мая ковсь кий від ій шов від футу ризму, С. Єсе нін від рікся від іма жи-
нізму, Л. Ара гон пор вав із сюр ре а ліз мом. У прозі К. Полі щука ще не 
було такого екс пе ри мен та торства з фор мою твору, яке ми спо сте рі-
га ємо в укра ї нсь кій літе ра турі 1920-х рр., але він набли жав, попе ре джав 
ці новації.
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Муш ке тик Леся Геор гі їв на,
док тор філо ло гіч них наук
(Укра їна, м. Київ)

ГЕ РОЙ УКРА Ї Н СЬ КОЇ НАРОД НОЇ КАЗ КИ
ЯК МОРА ЛЬ НО-ЕС ТЕ ТИЧ НИЙ ІДЕ АЛ НАРО ДУ

Мо раль ний ідеал людини набув худо ж ньої форми в уснос ло-
вес ній твор чості, вті лився в образі-пер со нажі одного чи групи тво рів. 
Однак най ви раз ніше він реа лі зу вався в такому опта тив ному, дидак-
тич ному жанрі фоль к лору, як народна казка. Герой (геро ї ня) укра ї нсь кої 
народ ної чарів ної казки є морально-етич ним кано ном, вті лен ням кра щих 
людсь ких якос тей, він прек рас ний як зов ні ш ньо, так і внут рі ш ньо, 
тобто є дос ко на лим у всьому, його вчинки й дії – пока зові, ета лонні, 
адже уяв лення про кращі людські риси фор му ва лися віками із чіт ким 
поді лом на нега тивне й пози тивне в навко ли ш ньому світі та без по се-
ре д ньо в людині. Ево лю ція морально-пси хо ло гіч них якос тей людини 
від обра жає ево лю цію цін ніс них орі єн ти рів людства.

Каз кова пер со но ло гія здавна ціка вила як дос лід ни ків фоль к лору, 
так і бага тьох мит ців, які вво дили їх до своїх тво рів. Народ ним каз кам 
при свя чено ґрун товні праці укра ї нсь ких дос лід ни ків В. Юзвенко, 
Л. Дуна євсь кої, Л. Муш ке тик, М. Деме дюк, зару біж них В. Проппа, 
М. Нови кова, О. Новик, Б. Кер бе літе та ін.

Зов ніш ній вигляд та ім’я героя (геро ї ні) від по ві дає його внут ріш нім 
якос тям, які згідно із зако нами народ ної казки є лише пози тив ними 
й від обра жа ють народні уяв лення про іде альні людські риси, це так звана 
кало ка га тив ність, що поєд нує есте тичне й етичне. Цей канон у казці 
подано в пред метно-об раз ній формі, про нього можна судити й на основі 
пове дінки пер со на жів, змісту ситу а цій і вчин ків, рис вдачі дійо вих осіб. 
Саме цей метод вира ження чи «опред ме чу вання мора лі» й есте тики 
сприяє їх най біль шій наоч ності, дос туп ності без по се ре д ньому спо гля-
данню.

За зви чай у казці про та го ніст не має імені, а діє як уза галь не ний тип, 
що має пев ний соці аль ний, віко вий, ста те вий, етніч ний ста тус. Це може 
бути просто хло пець, бід няк, чоло вік, сирота або ж царе вич, коро ле вич, 
сол дат, пас тух тощо. Герой може мати ім’я чи прі звисько (Іван Сученко, 
козак Мама рига, Пер чик, Найда, Попе люх та ін.), які слу жать засо бом 
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номі на ції та інди ві ду а лі за ції пер со на жів за подіб ними особ ли вос тями – 
соці аль ними, пси хо ло гіч ними, віко вими, фізич ними, функ ці о наль ними.

Риси голов ного пер со нажа роз кри ва ються в сюжеті казки, у його діях 
і вчин ках. Герой-бо га тир, як вті лення доб рих начал, сто їть на боці зне до-
ле них і слаб ких, є захис ни ком своєї дер жави, насам пе ред має бути силь ним 
і муж нім. Про та го ніс том руха ють пози тивні, бла го родні цілі, саме тому 
в казці він може їх вті лю вати в життя. До того ж отри мує вина го роду, те, 
до чого праг нув: одру жу ється з коха ною та отри мує те, що, за каз ко вою 
логі кою, пот рібно людині для щастя – царство чи пів царства, чарівні 
пред мети і тва рини, над зви чайні здіб ності тощо. Отри мує все, що тільки може 
поба жати людина. Тобто казка яск раво демон струє мери то ризм  –  при н-
цип від плати за чес ноти, що реа лі зу ється на при кладі голов ного героя. 

За що ж вина го ро джу ється герой казки? Які його риси так при ваб-
лю ють пер со на жів і тих, хто скла дав, пере по ві дав і слу хав ці казки? 
Насам пе ред це доб рота, адже сила без доб роти влас тива й нега тив ним 
пер со на жам казки. Над зви чайно часто в чарівні казки вво диться мотив 
допо моги чи поря ту нок людей, тва рин, які зго дом «ста ють у при го ді» 
герою, від дя чу ють йому за вияв лену доб роту й людя ність, спів чуття 
до слаб ких і без за хис них (ATU 554 Вдячні тва рини, СУС –554** Юнак 
рятує муху). Людина від чу ває пот ребу дару вати добро іншим людям. 
Готов ність до само по жертви задля допо моги іншому може бути такою 
силь ною, що пер со наж казки «Брати-си роти і бать ківська пора да» Василь 
іде на под виг: спа лює свою хату, аби тим попе лом поси пати страшну 
рану на гру дях ста рого 80-річ ного діда-жеб рака.

Доб рота голов ного пер со нажа поєд ну ється зі скром ністю 
й чем ністю, він ніколи не вихва ля ється сво їми под ви гами. За народ ною 
мораллю, велике зна чення має повага до стар ших за віком людей, 
їх мають слу ха тися й пова жати молодші, що з дитинства вихо ву ється 
бать ками. Про та го ніст вина го ро джу ється за свою ввіч ли вість, ґреч ність 
і шаноб ливе став лення, каз кові діа логи є сте ре о тип ними і вхо дять до так 
зва ного каз ко вого ети кету: «Іван пок ло нився красно. Каже йому баба: – 
Серенчу маєш, синку, що так красно пок ло нився, бо якби був не пок ло-
нився, то була би іззіла тебе. Та й кажи, що шука єш?» [1, с. 47].

Го ловні дійові особи казок над ілені опти міз мом, упев не ністю, 
без тур бот ною нату рою, часто це так звана весела бід ність. Своєю 
пове дін кою вони нага ду ють коза ків з їхньою зви тя гою, жар тами. Так, 
Іван Бого да вець зі сво їми поб ра ти мами сидить у роз пе че ній лазні 
й виспі вує пісні (казка «Бого да вець Іван»).
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Ді а логи пер со на жів від дзер ка лю ють також пра вила гос тин ності, які 
існу вали в того час ному сус піль стві. На думку О. Фрей ден берг, інсти тут 
гос тин ності сфор му вався ще в сиву дав нину й сягає корін ням тоте міч них 
риту а лів жер т во при не сення [4, с. 139–140]. Тобто гостя мали зав жди 
при ві тати, наго ду вати й напо їти, пок ласти спати. У каз ках це роб лять 
навіть супро тив ники героя.

Уже деякі назви самих казок є сен тен ці ями, муд рими вислов-
лю ван нями, які вира жа ють колек тив ний дос від. Так, казка «Більше 
роз умом, ніж силою» наочно демон струє пере ваги людсь кого роз уму, 
у цьому випадку перед силою зві рів (ATU 157 Тва рини вчаться у полох-
ли вого чоло ві ка). Розум вияв ля ється «стар шим» не лише за силу, а й за 
гроші: «У силь ного – кулаки, а в роз ум ного – довбня, у силь ного шабля, 
а в роз ум ного – пан цир, у бага того – гроші, а в роз ум ного – хит рість. 
Тому й кажу: розум – най стар ший» [3, с. 88].

У каз ках про при хо ва ного героя («іро ніч ного щас лив ця», за М. Нови ко-
вим) ідеться про чоло віка, царя тощо, у якого було двоє роз ум них синів 
і один дурень. Таке озна чення було закріп лено за молод шим сином 
за нестан дарт ність пове дінки і вислов лю вань, дій, які не є «розум ни ми» 
й нор ма тив ними. Однак доб рота в каз ках ціну ється більше, ніж розум. 
«Народ любить трохи дур нень ких, але хоро ших, і не сприй має роз ум них, 
які дума ють тільки про себе», – писав В. Пропп [2, с. 278].

У деяких випад ках розум під мі ня ється хит рістю, ці два поняття 
можуть змі шу ва тися. У чарів них каз ках за допо мо гою роз уму й хит ро щів 
герой пере ма гає наба гато силь ні ших від себе супро тив ни ків – як силою, 
так і здіб нос тями, зок рема чарів ни ків. Це гово рить про те, що в сис темі 
людсь ких цін нос тей розум пере ва жає над силою, тобто ціну ється значно 
більше й має велике зна чення у при сто су ванні людини до навко лиш ніх 
умов і життя в колек тиві.

У каз ках високо ціну ється прав ди вість, спра вед ли вість, чес ність. 
Народ цінує прав ди вість і не любить брехні й обману. Роз думи героя, 
який пот ра пив у скрутні обста вини і вага ється, чи казати правду, пси хо-
ло гічно пере да ються в казці (СУС 889 Вір ний пас тух) за допо мо гою 
ціка вого при йому: хло пець про ва дить уявні роз мови з паном. Від омим 
між на род ним сюже том є «Правда і крив да» (СУС 613 Правда і Крив да), 
де ці два поняття вті лю ються в обра зах рід них бра тів. Лек сема прав ди-
вість у каз ках зга ду ється не лише у пря мому зна ченні: казати правду, 
не бре хати, а часто у зна ченні спра вед ли вості у сто сун ках між людьми, 
чес ності, поряд ності тощо.
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Став лення до праці як одного з дже рел життя на землі є для казки 
важ ли вим кри те рієм оці ню вання діяль ності героя, його пове дінки 
і вчин ків, адже в селянсь кому (хлі боробсь ко му) сус піль стві най вище 
під но си лися пра це цент ричні цін ності, сак раль ність землі та хліба. 
В образ ній формі казка роз кри ває обла го ро джу вальну роль праці в житті 
людини.

Отже, герой укра ї нсь кої чарів ної казки є вті лен ням кра щих 
людсь ких чес нот, прек рас ним як зов ні ш ньо, так і внут рі ш ньо, іде а лом 
людини, набли же ним до іде алу всього людства згідно з чіт ким поді лом 
на нега тивне й пози тивне. Ці пози тивні якості в казці вина го ро джу ються, 
казці влас ти вий мери то ризм – вина го рода за чес ноти, що є важ ли вим 
вихов ним, дидак тич ним момен том казки як по пуляр ного фоль к лор ного 
жанру.
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Пе ле шенко Юрій Воло ди ми ро вич,
док тор філо ло гіч них наук, стар ший нау ко вий спів ро біт ник
(Укра їна, м. Київ)

ОСОБ ЛИ ВОС ТІ ПОЕ ТИ КИ «ПОХ ВА ЛЬ НО ГО СЛО ВА 
ЄВТИ МІЮ ТИР НОВ СЬ КО МУ» ГРИГОРІЯ ЦАМ Б ЛА КА

Най виз нач ні шим тво ром Г. Цамб лака, що син те зу вав у собі всі най ха-
рак тер ніші риси письмен ника, є «Пох вальне слово Євти мію Тир новсь-
ко му» («Гри го ріа архі є пис копа російс каго пох вално иже въ свя тых отца 
нашего Євті міа пат рі арха тръновс ка го») [3, с. 112–233]. Твір напи сано між 
1415–1418 рр. на тери то рії Вели кого кня зівства Литовсь кого, мож ливо, 
у Києві. «Слово пох вальне Євти мію Тир новсь ко му» – типо вий зра зок 
«пле те нія сло вес» початку ХV ст., фак тично – житіє остан нього пат рі-
арха неза леж ної Бол га рії. Більше того, від омості, подані в тво рі, – єдине 
детальне дже рело про життя й діяль ність Є. Тир новсь кого [2, с. 341].

Г. Цамб лаку при та ман ний істо рич ний пог ляд на епоху та осіб, 
про яких ідеться у «Пох валь ному слові Євти мію Тир новсь ко му». 
Життя й діяль ність бол га рсь кого пат рі арха пока зано на тлі кон к рет них 
істо рич них подій у Бол га рії дру гої поло вини ХІV – початку ХV ст. 
Письмен ник зовсім не нама га ється при глу шити в собі інди ві ду альне 
начало, яке й у цьому творі вияв лено доволі яск раво [1, с. 21–28].

У «Пох валь ному слові Євти мію Тир новсь ко му» Г. Цамб лак част ково 
від хо дить від тра ди цій ного для серед ньо віч ної літе ра тури образу хрис ти-
янсь кого героя. З одного боку, Євти мій – носій уста ле них хрис ти янсь ких 
чес нот, з дру гого – це мужня, напо лег лива людина, пат ріот, який убо лі ває 
за свою кра їну й народ.

Об раз Євти мія у творі є іде а лом – настільки тир новсь кий 
пат рі арх дос ко на лий, незем ний, поз бав ле ний будь-якої людсь кої вади. 
Є. Тир новсь кий зма льо ва ний Г. Цамб ла ком як іде аль ний, яск ра вий, 
живий, пере кон ли вий і до пев ної міри істо рично прав ди вий образ. 
Іде аль ний герой у Г. Цамб лака – не схема, а символ.

За га лом нові художні засоби у творі тісно переп ле тені з типово 
серед ньо віч ними. Якщо Г. Цамб лак прагне від окре мити свого героя 
від дійс ності, від реаль ного й зем ного, він його під но сить до чогось 
божест вен ного, порів нює з біб лій ними пер со на жами. В інших випад ках 
письмен ник роз по ві дає про земні речі, встав ля ючи свої власні спогади.
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У «Пох валь ному слові Євти мію Тир новсь ко му» Г. Цамб лак висту пає 
як нова тор. Він займає пози цію оче видця, опо ві дача, що спо сте рі гав 
об’єкт, про який роз по ві дає. Г. Цамб лак опи сує осо бисто пере житі, 
від чуті й вистраж дані події; його герой зобра же ний як добре від ома 
і знана авто рові особа. Таке авторське став лення до пред мета зобра ження 
не є харак тер ним для серед ньо віч ної літе ра тури, хоча й поде куди трап ля-
ється в деяких її тво рах. На від міну від пере важ ної біль шості тодіш ніх 
авто рів Г. Цамб лак не хова ється за самоп ри ни жу ючі харак те рис тики, 
а зав жди висту пає від свого імені як автор, спо сте рі гач, оче ви дець. 
Його опо відь емо ційно наси чена, схви льо вана, лірична та при страсна. 
Єдність нових і тра ди цій них худож ніх засо бів не пору шує архі тек-
то ніку цих тво рів, а надає йому ори гі наль них рис, при та ман них тільки 
Г. Цамб ла кові.

«Пох вальне слово Євти мію Тир новсь ко му» – гост рий пуб лі цис-
тич ний твір, у якому автор висту пає як захис ник пра вос лав ної віри. 
У творі роз кри ва ється ще одна грань таланту Г. Цамб лака – він висту пає 
як істо рик, що активно вико рис то вує не тільки власні спо сте ре ження, 
а й спо гади сучас ни ків.

1. Вел чев В. Про блемът за лич ност ного авторско начало у Гри го рий 
Цамб лак / Велчо Вел чев // Търновска кни жовна школа. – София : БАН, 
1984. – Т. 3. Гри го рий Цамб лак. Живот и твор чество. – С. 21–28.
2. Го рина Л. В. «Пох валь ное слово Евфи мию Тыр новс ко му» Гри го рия 
Цамб лака как исто ри чес кий источ ник / Л. В. Горина // Сла вянс кие 
лите ра туры и Бал каны. – София, 1978. – Кн. 1. – С. 340–347.
3. Ру сев П. Пох вально слово за Евти мий от Гри го рий Цамб лак / П. Русев, 
И. Гълъбов, А. Дави дов, Г. Дан чев. – София : БАН, 1971. – 448 с.
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Ми хед Павло Воло ди ми ро вич,
док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
(Укра їна, м. Київ – Ніжин)

КНИГА І ПРО ФЕ ТИЗМ МИКОЛИ ГОГО ЛЯ

Важко пере о ці нити роль книги у твор чій і жит тє вій долі М. Гоголя. 
І не тільки тому, що він – письмен ник, автор бага тьох книг. Уся істо рія 
Гоголя-митця, як і Гоголя-мис ле ника сфор мо вана і від ко ри го вана 
кни гою. Звід тіля, з книг, і той ком плекс ідей, що визна чав його творчі 
пошуки, якому, у свою чергу, був під по ряд ко ва ний вибір жит тє вих орі єн-
ти рів і вчин ків. Книга для М. Гоголя – дже рело уяв лень людини про 
сучас ний світ, у ній від по віді на всі питання, які ста вить життя. З кни гою 
М. Гоголь пов’я зує не лише своє життя, а й спа сіння хрис ти янсь кого світу 
від змерт віння людсь ких душ. У кни гах витоки Гого ле вого апос толь ства 
[1, с. 42–55].

Центральне місце нале жить Свя тому Письму: біб лійне слово про-
 тя гом усього життя М. Гоголя (чи в суто побу то вому, чи то в духов ному, 
чи митець кому сен сі) мало для нього особ ливе зна чення і смисл. Без по-
се ре д ньо факт того, що Боже одкро вення людство отри мало з книги, від 
початку над авало книзі (як реп ліці свя щен ного арте фак ту) сак раль ного 
змісту. Доречно зву чать слова Ф. Асси зь кого, який пов чав моло дого 
пос лі дов ника: «Сину мій, з літер, зреш тою, скла да ється най сла вет ніше 
ім’я Боже» [2, с. 351]. Тож Святе Письмо про тя гом бага тьох віків слу жило 
голов ним дже ре лом не лише хрис ти янсь кої віри, а й літе ра турно-ес-
те тич ним взір цем, на який орі єн то вані, нехай і по-різ ному, стилі епох. 
Святе Письмо впли вало на смис лове напов нення самого явища книги.

Біб лія зав жди живила літе ра туру. У певні пері оди куль тур ного 
роз витку сприй ма лася не лише як ком пен діум сюжет них мат риць, а як 
той есте тично-сти льо вий орі єн тир, що посу т ньо впли вав на художню 
фак туру твору. Особ ливо поміт ними ці різ но ха рак терні впливи були 
в добу роман тизму, коли хрис ти янсь кий світ після ате їс тич ної хвилі 
про світ ництва знову шукав опертя в хрис ти янсь кій вірі. Біб лійне слово 
пос ту пово набу ває особ ли вої ваги й авто ри тет ності; поети почи на ють 
під лаш то ву вати свій голос під гло са рій та інто на ції біб лій них про роцтв, 
що над авало худо ж ньому вит вору більш чи менш поміт них, але від чутно 
хрис ти я ні зо ва них коно та цій. У роман тич ній літе ра турі вини ка ють 
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роз ма їті форми наслі ду вання Свя того Письма 9, до чого вдався 
і М. Гоголь (про це свід чать, зок рема, «Виб рані місця з лис ту вання 
з дру зя ми» й мора ліс тичні трак та ти).

Го го лів інте рес до книги виявився рано, що було пов’я зано з куль том 
книги в сім’ї: і батько Василь Пана со вич, і мати Марія Іва нівна ціка ви лися 
кни гами, до того ж Василь Пана со вич був авто ром пое тич них та дра ма-
тич них тво рів. І зро зу міло, що в релі гій ній родині Гого лів особ ливе 
місце посі дало Святе Письмо, з яким М. Гоголь пройде по життю і яке 
поли шить гли бо кий слід у його твор чості. В одній з перед смерт них 
запи сок М. Гоголь писав: «Нет дру гой двери, кроме ука зан ной Иису сом 
Хрис том, и всяк, пре ла зай иначе, есть тать и раз бой ник» [4, с. 196–205].

В «Авторсь кій спо ві ді» М. Гоголь, визна ючи те, яку роль від іг рали 
книги в його ста нов ленні як письмен ника, викла дає сво є рідну тех но-
ло гію пізнання світу. Щойно він збаг нув, що саме людина і її душа 
будуть пред ме том його інте ресу, М. Гоголь мав за мету «випра цю ва ти» 
свій шлях пізнання: «Я оста вил на время всё сов ре мен ное; я обра тил 
вни ма ние на узнанье тех веч ных зако нов, кото рыми дви жется чело век 
и чело ве чество вообще. Книги зако но да те лей, душе вед цев и наблю-
да те лей за при ро дой чело века стали моим чте нием. Всё, где только 
выра жа лось поз нанье людей и души чело века, от испо веди светс кого 
чело века до испо веди ана хо рета и пус тын ника, меня зани мало, и на этой 
дороге, нечувст ви тельно, почти сам не ведая как, я при шел ко Христу, 
уви девши, что в нем ключ к душе чело века и что еще никто из душез на-
те лей не всхо дил на ту высоту поз нанья душев ного, на кото рой стоял он… 
Я начал с таких пер во на чаль ных книг, что сты дился даже пока зы вать 
и скры вал все свои заня тия» [3, т. 8, с. 443].

Книга «Виб рані місця із лис ту вання з дру зя ми» була сво є рід ним 
Єван ге лієм від М. Гоголя, у якому він виклав основні засади й напрями 
пре об ра ження пра вос лав ної імпе рії. Пуб лі ка ція цієї книги вод но час 
стала й опри люд нен ням задуму дру гого тому роману «Мертві душі». 
Тра ге дія М. Гоголя в тому, що, зіб равши навколо цієї книги всю читацьку 

9 Яскравим при кладом служить «Книга буття польського народу» А. Міцкевича, 
навколо якої виникли тексти, автори яких вдаються до стилізації Біблії 
або прямо («Книга буття українського народу» М. Костомарова), або дещо 
дистанційовано (Ф. Р. Ламенне «Слова віруючого») (Див.: Михед П. В. Гоголь 
и Ламенне // Гоголезнавчі студії. – Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 
2013. – Вип. ІІІ (20). – 507 с.).
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ауди то рію Росії, він не зміг її пере ко нати в істин ності своїх ідей. Російські 
інте лек ту али, за неве ли ким винят ком, від сах ну лися від про ро чого слова 
письмен ника. І «Свет лое воск ре сенье» пра вос лав ного світу таким, яким 
його бачив М. Гоголь у своїх апос тольсь ких видін нях, не від бу лося.

Як від омо, ідеї, викла дені у «Виб ра них міс цях», отри мали своє 
художнє вті лення у дру гому томі «Мерт вих душ», де з’яв ився й мотив 
книги пре об ра ження. Дру гий том мис лився М. Гого лем як виразне і зро зу-
міле всім опри яв нення пози тив ного спря му вання змісту всієї поеми, 
засвід чене, серед іншого, пос ту по вим проз рін ням пер со на жів. І одним 
з важ ли вих чин ни ків цього про цесу мала стати книга. Пол ков ник Кош ка-
рьов бачить своїх селян з кни гою в руках: «…не смотря на всё упорство 
со сто роны неве жества, он непре менно дос тиг нет того, что мужик его 
деревни, идя за плу гом, будет в то же время читать книгу о гро мо вых 
отво дах Франк лина, или Вирг<или е вы> Геор гики, или Хими чес кое 
исс ле до ва ние почв» [3, т. 7, с. 63]. Зали ша ючи Чичи кова в біб лі о теці, він 
кидає: «Про све ще ние должно быть отк рыто всем» [3, т. 7, с. 65]. З кни гою 
пов’я зує він май бутнє Росії. Книга ряту вала героя (Хло бу є ва) у важкі 
хви лини життя: «В эти горь кие минуты читал <он> жития стра даль цев 
и тру же ни ков, вос пи ты вав ших дух свой быть пре выше нес час тий. Душа 
его в это время вся раз мяг ча лась, уми лялся дух, и сле зами испол ня лись 
глаза его» [3, т. 7, с. 88]. 

У роз різі дос лі джу ва ної про блеми особ ливо важ ли вою бачиться 
ідея М. Гоголя, на яку звер нув увагу І. Золо тусь кий. Остан ній про ко мен-
ту вав одну з перед смерт них запи сок письмен ника, де були слова «Как 
пос ту пить, чтобы при зна тельно, бла го дарно и вечно пом нить в сердце 
моем полу чен ный урок», а також малю нок із зобра жен ням голови 
людини, що про фі лем нага дує М. Гоголя. «Голова Гого ля» затис нута між 
сто рін ками книги, що ось-ось закри ється. І. Золо тусь кий сумно зазна чає: 
«Жизнь кон чена, и это его судьба – быть захлоп ну тым облож кой недо пи-
сан ной книги, книги, кото рую теперь уже никто не проч тет, книги, 
забрав шей его жизнь и отпус тив шей его душу на сво бо ду» [5, с. 502].

Та кою бачиться кон с пек тивно викла дена істо рія спіл ку вання 
М. Гоголя з кни гою, що, з одного боку, була путів ни ком для нього як для 
письмен ника в його шукан нях, а з іншого – стала фор мою реа лі за ції 
його апос тольсь кого пок ли кання, що зреш тою визна чило і його творчу 
кар’єру, і такий тра гіч ний фінал його письмен ниць кої та людсь кої 
долі.
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 Ро с овецький С таніс лав  С таніславович,
магі стр філол ог ічних н аук
(У країна,  м.   Ки їв)

 СТ РУК ТУР НІ ОСО БЛ ИВ О СТІ АВТОБ ІОГ РАФІЧ НОЇ ПРОЗИ 
РОСІ ЙС ЬК О ГО  П ОС ТСИМВ ОЛ І ЗМУ 

(Н А   ПРИКЛ АДІ  Ф УТ УРИСТІ В) 

 Загалом автоб іо гр афії постс им волістів, зокр ема  футурист ів , за  св о-
єю стр у кт урою багато в  чому  сх ож і :  о бов’язкове п а родіюван ня,  поле-
мічність с то с овно інших течій і  диференц ій ована рец е пція тек сту 
п опередника  все ре дині власної л ітерат у рної  тра диції .  Ми ж зупи ни м ося 
на інди відуальних осо бл и во стях с тр уктури а втобіографії у  ф утури стів. 
Проблема ця ще не при ве рт ала уваги  д ослідн и ків .

Член ув ання  те ксту В. Кам е нським, В.  Маяк овським і Б.  Лівши цем 
р а зрізняється  пер ед усім конц ен тра цією  ув аги або на  конкр е тному 
е пі зоді з  жи тт я ,  або на пері оді  загалом.  У В. Кам енського  в ідчувається 
потужне прагнення  проком е нт ув ати свою творчість і пов’яз ати її зі  св оєю 
 особистіс тю,  у В . Мая к овсь кого в ия вл яється н ам агання  ук ла сти г ідну 
літ ер ат ора  автобіографію для  ваг омого в и да ння.  Цю лінію продовжує 
і Б. Лівш иць – своїм  ба жанням р озповісти  все так, як він це поба чи в. 

Авт обіографію В. Кам енс ьк ого роз по чи нає поширена передмова,  
 поклик ана задати « фу тур истич ний» тон для  с пр ийняття  ос новного  м ас иву 
твору: «Эй, друзья писатели – г ениальные головы – запомните» [1, с . 5]. 
На противагу й ому «Я  сам»  В. Маяковського  п оч ин ається стрімко й без 
 з начних  п ер едмов ,  обмежується лише д в ома вступ н ими роз діл ами 
ірон іч н ого змісту:  «Я – поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу» [3]. 
Т екст  книги  Б.  Л ів ш иця  відкриває передмова, яка  має  обґрун тувати  задум 
 кн иги: під ве сти осмис л ену  риску під своїм ф ут уристич ним досвідом 
і самим ф ут у ри змом, який помер  «без спадкоємц ів»  [2, с.  3 09 ] за 1 8 років 
до напис ання « Полутор а гл аз ого стрельца» .

У В. Каменського  кожний  роз діл н ад ілений о с о бливою п ра гм-
атикою.  Так, « Понед ель ник» являє  собою з а клик  пос лі д ов никам , а «Его 
гениальнос ть» –   зверне ння всередину свого світо спр ийнят тя .  Таке с т рук-
турування дає змогу без шкоди для  т емпу залучення ч ит ача до тек сту 
пов’язувати в одній к низі думки з буд ь-якого куточка семан тичного поля 
 «обо мне » . В. Маяковсь кий ділить свій  те кст на  надзви чайно мал енькі 
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фраг м ен ти , довжиною в дек іл ька речень, к ож ний з я ких с спог ад-
ом,  оздо бленим, тим не  м енше, в и н ес еною за м ежі абз аца назвою . 
Б. Лівш иць вид ілив дев’ять р о зд і лів за назвами подій, що захопили 
й ого увагу з б ез іменними  ро зділами. Структура від об р ажає не  с тільки 
об’є кт ивне чле н ування подій за літ ературн ими гуртками ,  поетич ною 
модою або  на віть р ок а ми , скіл ьки те, як  ро зм і стився  час у пам’яті авт ора,  
за голо вн ими, для  ав тора, вектор ами дій . Так, у центрі  ро зділу «Мед -
в едь» –   в ійсь кова служ ба ,  у той  час як н азви «Гилея» та «Бродячая 
соб ака» не  потребують дода тк о вих поясн ен ь . 

 Наративна с труктура т екстів зво ди ться до мем ор ата, роз пов іді  від 
п ер шої о со б и.  У В. Кам енсь кого все значно  с кл адн іше,  адже перепліт-
аю ться змалю вання  подій від п ершої та  тр етьої осо би ,  що можна 
 п ор івняти з фольклор ною с трукт у рою фабу лата.  Це роз шарування 
 поклик ано чи п ро д емонстру в ати  к о ке тл иву гру  авт ора із читачем 
у  ро зділе ння с ебе – живої істо ри чної особист о сті ( я ) і його – двійника,  
чи нап ус тити  міс тичного т уману  для з б іл ьш ення м а сш т абу г енія  автора 
в очах читача. 

Одна з  к ритичних стр укт ур оу творюю чих в ід м іннос тей  між 
 побуд о вами  порів нюваних т ек стів  ко рі н иться у своєрідності в ті ле них 
у них с и стем позиц і он у вання авторами  с воїх перс он а жів в ідносно 
історичних фактів. Як і в інших в ип ад ках, у В.  Камен с ьк ого спостеріг-
а ємо опти мі стичне під несення себе над лінією історичних подій, 
у В. Маяковського – установку на об’єктивність, не позбавлену 
незавуальованих оцінок, а в Б. Лівшиця – прагнення показати все його 
власними очима. Ставлення авторів до об’єктив ної реаль ності досить 
бар висто роз кри ва ється через порів няння опи сів їхніх дебю тів. Про свої 
перші ора торські сту дії В. Каменсь кий пише доволі багато й майже 
при страсно, не ску питься на барви у зма лю ванні й при кра шанні без по се-
ре д ньо висту пів, пере хо дячи на прозу, що нага дує вірші: «Я вол но вался, 
стес нялся, сты дился. А това рищи под дер жи вали страст но» [1, с. 85]. 
Разом з тим автор не зга дує зустріч з Мейєр холь дом, який пора див йому 
поки нути театр і зайня тися літе ра ту рою.

В. Мая ковсь кий не роз по ві дає про свій теат раль ний дос від і зали ша-
ється неба га тос лів ним у зма лю ванні свого пер шого виступу з про мо-
вою, проте в цьому випадку ще й від мов ля ється від оці нок і комен та рів 
зовсім: «Дер жал экза мен в тор гово-про мы ш лен ном под ра йоне. Выдер-
жал. Про па ган дист. Пошел к булоч ни кам, потом к сапож ни кам и нако нец 
к типо граф щи кам» [3].
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Б. Лівшиць вва жає зма лю вання своїх пер ших досяг нень несут-
тє вими для авто бі ог ра фії, що схожа, ско ріше, на мему ари, і роз по ві дає 
лише про перші зустрічі із сим во ліс тами й май бут німи футу рис тами.

Яс к раво вира же ного завер шення чи висновку не має жодна з порів-
ню ва них авто бі ог ра фій, за винят ком «Полу то раг ла зого стрель ца», 
що обу мов лено часо вою прір вою між напи сан ням твору та існу ван ням 
сти ліс тично єди ного футу ризму. Як В. Каменсь кий, так і В. Мая ковсь кий 
завер шу ють свої тексти зма лю ван ням літе ра тур них пла нів на най ближче 
май бутнє, встиг нувши під вести риску під сво їми успі хами, але не осмис-
ливши їх.

1. Каменс кий В. В. Его – моя биог ра фия Вели кого футу риста / 
В. В. Каменс кий. – Москва : Китов рас, 1918. – 233 с.
2. Лив шиц Б. К. Полу то раг ла зый стре лец / Лив шиц Б. К. – Ленинг рад, 
1989. – 702 с.
3. Мая ковс кий В. В. Пол ное соб ра ние сочи не ний в три над цати томах. Т. 1. 
1912–1917 / под гот. текста и прим. В. А. Ката няна. – Москва : ГИХЛ, 1955.
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Сквіра Ната лія Михай лів на,
кан ди дат філо ло гіч них наук
(Укра їна, м. Київ)

ДО ПИТАН НЯ ВИВЧЕН НЯ КАТЕ ГО РІЇ САК РА ЛЬ НЕ
У РОСІЙ СЬ КІЙ ЛІТЕ РА ТУ РІ XIX–XXI СТ.

Сак ральне як кон сти ту ю чий еле мент релі гії, як «сві то глядна кате го-
рія, котра озна чає влас ти вість, ово ло діння якою надає об’єкту виключ ної 
зна чу щості, віч ної цін ності та на цій під ставі пот ре бує бла го го вій ного 
до нього став лен ня» [1], широко дос лі джу ється у філо со фії релі гії. 
Наш нау ко вий інте рес спря мо ва ний пере д у сім на літе ра турну сак ро-
ло гію, якій уваги при ді лено недо ста т ньо, порів ню ючи з вивчен ням 
сак раль ного як релі гійно-ес те тич ної кате го рії.

Не зва жа ючи на те що кате го рія «сак ральне в літе ра ту рі» неод но-
ра зово ста вала об’єк том дос лі дження (роз відки С. Абра мова, В. Бич кова, 
А. Сафо но вої, Ю. Смир нова, В. Топо рова, Д. Угри но вича, В. Шелюто, 
укра ї нсь ких нау ков ців С. Абра мо вича, Т. Віль чинсь кої, І. Наби то вича, 
С. Савіць кого, В. Ток мана та бага тьох інших), у від омих слов ни ках 
літе ра тур ної тер мі но ло гії, як російсь ких, так і укра ї нсь ких, визна чення 
поняття «сак раль не» від сутнє, а під ходи до вивчення поняття від зна ча-
ються неаби якою стро ка тістю. Ю. Борев у слов нику «Есте тика. Тео рія 
літе ра ту ри» (2003) роз гля дає сак раль ний але го ризм крізь при зму серед-
ньо віч ної куль тури. Сак раль ній пое тиці, на думку автора, при та манні 
релі гійно-ви хов ний харак тер, дух набож ності, над при род ність, чудеса. 
Л. Тітова також схи ля ється до роз уміння сак раль ного як але го рич них 
фігур [2, c. 68]. С. Абра мов небез під ставно вка зує на вагомі від мін ності 
між сак раль ним і пое тич ним текс тами [3] тощо. 

Діа лек тиці «сак ральне – про фан не» при свя чено велику кіль кість 
ґрун тов них дос лі джень, зок рема Е. Дюрк гейма, П. Фло ренсь кого, І. Іль-
 їна, С. Франка, М. Бер дя єва та ін. Треба наго ло сити, услід за Р. Бар том, 
на ролі міфу в про цесі сак ра лі за ції про фан ного: «пере хідне – у віч не» 
через масову куль туру і сві до мість. Сак ра лі за ція міфу тісно пов’я зана 
з кау за лі за цією та ети за цією міфу, слушно зазна чає О. Фрей ден берг, 
про фанне ж нерідко стає аксі о ло гіч ною домі нан тою соці уму, що вияв ля-
ється і в літе ра турі, і в мис тецтві. Худож ній твір таким чином у широ кому 
сенсі являє собою суб’єк тивно пот рак то вану струк туру міфу, витоки ж 
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сак раль ного тексту – у пер шоп ри чині, Логосі Божест вен ному. Сак ральне 
в літе ра тур ному вимірі – поняття бага то ас пектне, якому при та ман ний 
зв’я зок з духов ною сфе рою / транс цен дент ним нача лом / абсо лю том, 
що руй нує прос то рово-ча сові рамки, і яке як істинне (об’яв лен ня) явлене 
в різ ноп ла но вих мар ке рах: зна ках, сим во лах, обра зах, архе ти пах твору. 
Ста лими харак те рис ти ками сак раль ного є таєм нича / ірра ці о нальна 
при рода; шлях до істини / абсо люту; уні вер сальна пов нота та без сум-
нівна / імп лі цитна зна чу щість; сим во лі за ція, мета фо рич ність; сугес тив-
ність. Кон цеп тос фера сак раль ного – це релі гійно мар ко вані кон цепти 
[за галь но ре лі гій ний сег мент (цін ності, таїнства, духовні субс тан ції, 
цер ковні тра ди ції тощо), морально-етичні кате го рії (добро, зло, любов, 
гріх, сми рення тощо)], які є, за І. Наби то ви чем, «міче ними ядра ми» 
у струк турі sacrum (що є фрак таль ною за своєю при ро дою) та над ілені 
«діях ро ніч ною пам’ят тю».

При вивченні сак раль ного в літе ра турі варто зва жати також на кон ти-
ну аль ність цієї мета ка те го рії: sacrum не від ми рає, а зазнає чис лен них 
мета мор фоз і від ро джу ється в роз ма ї тих фор мах з при та ман ними 
їм про ду ку ю чими смис лами (десак ра лі за ція, паро ді ю вання сак раль ного 
тощо).

Роз пі зна вання латент ної при роди сак раль ного в худож ніх тво рах 
дає змогу реци пі єн тові не лише краще зро зу міти твір, а й осяг нути 
сві то глядно-цін нісні уста новки автора. Тому акту аль ним є як питання 
типо ло гії сак раль ного, так і мето до ло гії вивчення цієї мета ка те го рії 
в літе ра тур ному творі. І. Наби то вич слушно зазна чає: «Кате го рію sacrum 
можна дос лі джу вати, асимп то ма тично під сту па ючи до різ них рів нів 
її струк тури – через дескрип тивне набли ження до тих чи інших ірра ці-
о наль них дос ві дів її пере жи вання, міс тич них прос то рів сак раль ного 
у світі пси хіч них від чу вань чи ана лізу та інтерп ре та ції інсти ту цій них 
еле мен тів релі гії, зра ці о на лі зо ва них релі гійно мар ко ва них кон цеп тів (як 
пев них мен таль них сут нос тей), обра зів та сим во лів (як сво є рід них 
«cут нос тей об’єк та»)» [4, с. 26–27].

Ви вчення кате го рії sacrum у російсь кій літе ра турі XIX–XXI ст. 
реа лі зу ється нау ков цями в таких пло щи нах, як «сак ральне – мирсь-
ке», «сак ральне – пое тич не», сак ральне й есха то ло гічні мотиви; 
транс фор ма ція сак раль них жан рів; сак ральна іді о ма тика; сак раль-
ність образ ної сис теми, прос тору; від биття сак раль них пре це дент них 
текс тів у твор чості; сак ральна нуме ро ло гія тощо. Ще одним про дук-
тив ним напря мом (спи ра ю чись на роз відки Р. Отто, який вва жає саме 
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хрис ти янство релі гією, що про явила і збаг нула сак ральне ціл ко вито 
за допо мо гою кате го рій пози тив ного та спов не ного мораль ним зміс том 
свя то го) може стати вияв лення кон цеп тос фери та локусу сак раль ного, 
які імплі ку ють раці о нальні й ірра ці о нальні (у роз умінні Р. Отто) вияви 
sacrum і не були до цього часу об’єк том дос лі дження.

1. За би яко А. Сак раль ное [Элект рон ный ресурс] / А. Заби яко // Новая 
фило софс кая энцик ло пе дия : в 4 т. / Инс ти тут фило со фии РАН ; Нац. 
обществ.-науч. фонд ; пред. науч.-ред. совета В. С. Сте пин. – Т. 3. – Москва : 
Мысль, 2001. – Режим дос тупа: http://www.terminy.info/philosophy/philo-
sophical-encyclopedia/sakralnoe. – Загл. с экрана.
2. Ти това Л. Н. Оппо зи ция сак раль ное/светс кое на пражс кой сцене 
XVIII века / Л. Н. Титова // Оппо зи ция сак раль ное / светс кое в сла вянс кой 
куль туре. – Москва : Ин-т сла вя но ве де ния РАН, 2004. – C. 67–76.
3. Аб ра мов С. Р. Сак раль ный и поэ ти чес кий текст как пред мет фило ло-
ги чес кой гер ме нев тики: на мате ри але гер манс ких язы ков : дис. ... д-ра 
филол. наук : спец. 10.01.08 / C. Р. Абра мов. – Санкт-Пе тер бург, 2006. – 
515 c.
4. На би то вич І. Й. Дос лі дження фрак таль ної при роди sacrum’y в худо ж-
ньому (Інгар де нівська перс пек ти ва) / І. Й. Наби то вич // Studia Ingardeniana 
/ Red. I. Nabytowycz, T. Hundorowa, M. Ołdakowska-Kufl owa. [Teka Komisji 
Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddział PAN w Lublinie, vol. 
IV]. – Lublin, 2009. – S. 26–42.
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Ста вицька Ярина Віта лі їв на
(Укра їна, м. Київ)

СЮ ЖЕ ТОТ ВОР ЧИЙ МОТИВ СНУ В УКРА Ї Н СЬ КИХ ДУМАХ

Су часна гума ні та рис тика нара хо вує чимало праць, у яких дос лі-
джено мотив сну в літе ра тур них тво рах. У пра цях за снами закріп лена 
назва «літе ра турне сно видін ня» [11, 13]. Значно менше уваги нау ковці 
при ді ля ють снот лу мач ним моти вам у фоль к лор них дже ре лах, хоча 
в народ ній тра ди ції, особ ливо епіч ній, він є важ ли вим сюжет ним ком по-
нен том.

Епі зо дичні згадки про функ ції оней ро мо ти вів у народ ній епі-
ці є в пра цях В. Жир мунсь кого, Є. Меле тинсь кого, А. Гуре вича. 
У 2000-х роках було опуб лі ко вано декілька дисер та цій них робіт 
і ряд праць (Т. Тепе рик, Н. Юсеф за де гу чан, Н. Мілен кє вич, В. Ричка, 
Я. Василь ков, Г. Буля кова, Н. Норін ба є ва), при свя че них без по се ре д ньо 
дос лі дженню епіч них моти вів, пов’я за них зі снами.

Су часні дос лід ники зазна ча ють, що мотив є про бле мою нара то-
ло гії, оскільки саме «мотив є носієм стій ких зна чень і обра зів опо від ної 
тра ди ції і одно часно функ ці о нує як опо від ний еле мент, що бере участь 
у тво ренні кон к рет них фабул» [9]. Ми роз гля да ємо снот лу мач ний 
мотив як сюже тот вор чий. Один з мож ли вих мето до ло гіч них під хо дів 
його вивчення в епіч ній тра ди ції запро по ну вав Б. Пути лов. Ілюст ра-
тив ною оди ни цею реа лі за ції сюже тот вор чої функ ції оней ро мо тиву, яку 
виок ре мив автор, є дві опо зи ції: «віщий сон перед ба чає герою біду – 
герой не вірить у перед ба чен ня» і «жінка, побою ючись, що сон здійс-
ниться, про сить героя зали ши тися – напе ре кір її про хан ням герой від’ї-
жджає» [8, с. 182]. 

З пер шою поло ви ною опо зи цій, як зазна чає Б. Пути лов, пов’я-
зані уяв лення про таєм ничі сили, які здатні перед ба чити події 
та попе ре дити про них, про віщі знання, якими над іля ються у фоль к-
лорі жінки (най час тіше мати, але також сестра, дру жи на). Так, в укра ї-
нсь кій «Думі про сон і про жену» сон тлу ма чить мати. Слід заува жити, 
що Ф. Колесса, пуб лі ку ючи цю думу під назвою «Ворожба із сну», 
під крес лює про гра му ючу функ цію, яка влас тива оней ро ман тич ній 
прак тиці. Як зазна чив Ю. Шара пов, «дос від інтерп ре та ції сно ви дінь є не 
що інше, як про гра му вання пове дінки людини, що роз по віла свій сон» 
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[14]. Те, що саме тлу ма чення робить сон віщим, від зна чив М. Лурьє: 
«Тлу ма чення не тільки деко дує зна ко вий текст, а й, навпаки, над іляє 
зна чен ням образ ний текст сно ви дін ня» [6, с. 40].

У тексті думи «Івась Конов чен ко» зло ві щий сон теж бачить мати. 
Пріо ри тет роз га ду вання снів, як і в усній снот лу мач ній тра ди ції, 
над ається жінці, до того ж, зазви чай, дос від че ній, пев ного соці аль ного 
ста тусу. Саме жінка, вико ну ючи винят кову роль посе ред ника між двома 
сві тами, може роз тлу ма чити сон: «пояс ню ють сни біль шою мірою старі 
баби» [1, арк. 3]; «що кому при сниться, то зде біль шого жінки схо дяться 
на вули цях і роз ка зу ють одна одній свої сни і зараз же роб лять свої 
виснов ки» [1, арк. 23].

Пе ред ба чення уві сні може поба чити ворог епіч ного героя. 
При кметно, що поразка, яку він бачить уві сні, за текс том твору, 
зав жди реа лі зу ється. Яск ра вим при кла дом є сон турець кого паші в думі 
«Самійло Кіш ка». Варто зазна чити, що зв’я зок між обра зами, що з’яв и-
лися уві сні і їхніми зна чен нями побу до ва ний за при нци пом тотож ності, 
який, на думку М. Толс того, у снот лу мач ній тра ди ції зустрі ча ється дуже 
рідко [12, с. 305].

Друга час тина опо зи ції, за Б. Пути ло вим, веде нас у світ епіч ної 
чи балад ної геро їки. Став лення до перед ба чення – це один із спо со бів 
іден ти фі ка ції героя. Герої укра ї нсь ких дум (мати І. Конов ченка, Вдо ви-
ченко, турець кий Алкан Паша) звер та ють увагу на сон. Заува жимо, 
що в тра ди цій ній сфері існує така ж тен ден ція. Функ ці о нує ряд народ них 
най мену вань для снів, які впли ва ють на долю людини: «віщі», «про ро-
чі», «дійс ні», «прав ди ві», «спра вед ли ві», «найсп равж ні ші». У повсяк-
ден ному житті засто со ву ється ряд спо со бів, спря мо ва них на нейт ра-
лі за цію «пога ного сну»: вер ба лі за ція спе ці аль них фор мул «на воду», 
«у вік но»; пере ка зу вання пога ного сну яко мога біль шій кіль кості людей 
з метою його псев до ре а лі за ції тощо.

Де які дос лід ники сюжет ний мотив сну роз гля да ють як іні ці а цій ний, 
зок рема в думі «Івась Конов чен ко», оскільки «сон в укра ї нсь кій тра ди-
ції, як і в бага тьох інших, має віщу вати май бутнє, отже, тут він слу жить 
для пові дом лення про наслі док іні ці а ції Івася – успіш ний пере хід від 
ста тусу хлопця до ста тусу чоло віка, сим во лом якого є одру жен ня» [3, 
с. 35]. На нашу думку, у цій думі через сон здійс ню ється обряд пере ходу, 
а саме «сумне весіл ля». При тлу ма ченні цього сну ми повинні вра хо-
ву вати не лише снот лу мачну тра ди цію, де одру ження, за при нци пом 
про ти леж ності, трак ту ється як смерть, що засвід чу ють народні сон ники, 
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а і весь кон текст фоль к лор ної куль тури як цілого, у якій стала фор мула 
«смерть як весіл ля» є кон с тант ною. На сим во ліч ному рівні, як зазна чила 
О. Гра бо вич, весілля й похо рон є тотож ними. «Вве дення весіль ного коду 
до похо валь ного ком плексу стає риту ально-ма гіч ним сим во лом, який 
діс тає пос лі довне вира ження. Вияв ля ю чись у пред мет ному, діє вому 
і мов ному вира женні, він оформ лює зміс товне поле похо валь ного обряду 
і стає тим куль турно-зна чен нє вим сте ре о ти пом, що вхо дить у саму суть 
тра ди цій ного народ ного сві то ба чен ня» [7, с. 172].

Сво є рідно роз ви ва ється шлюбна сим во ліка в «Думі про сон». 
Для інтерп ре та ції сну ми не можемо обме жи тися лише снот лу мач ною 
тра ди цією. Так, «гора» власне в снот лу мач ній тра ди ції трак ту ється 
за при нци пом спів звуч ності: гора = горе: «Коли сниться, що лізеш 
на гору – біда, горе» [1, арк. 12]. Можемо при пус тити, що образ «жінка-
го ра» пот ра пив до епіч ного тексту під впли вом біб лій ної тра ди ції. 
Як зазна ча ють дос лід ники хрис ти янсь кої міфо ло гії, цей образ без по се ре-
д ньо пов’я за ний з обра зом жінки-саду, райсь кого саду, у якому заро джу-
ється життя. Додат ко вим мар ке ром такого тве р дження є наявні в тексті 
лек семи «про цви та ла», «цьви томъ».

В апок ри фіч ній «Книге Юби ле ев» Едем роз та шо ва ний на горі. 
Про рок Єзе кі їль нази ває Едем «свя тою горою» [5]. Дос лід ник істо рії 
релі гії М. Елі аде звер нув увагу на сим во ліку гори: це – свя щенне 
місце пере ходу. Гора най ближче роз та шо вана до неба, але вод но час 
і най ближче до землі. Так і жінка – сві това вісь, що про ни зує всі світи 
й одно часно є точ кою їх поєд нання [Там само]. Отже, гора є жіно чим 
локу сом, як і цвіт (сад).

Важ ли вою в тексті «Думи про сон і про жену» є також сим во ліка 
кольору. Як зазна чила О. Бєлова, різ но ма ніття сим во ліч них тлу ма-
чень, пов’я за них з кольо ром, репре зен то вано у воро жін нях, при кме тах, 
снот лу ма чен нях [2, с. 140]. Оби ра ючи дру жину сво єму синові, мати 
радить дів чину, яка в думі сим во лічно зобра жена як гора, що білим 
цві том про цві тає. Без по се ре д ньо цвіт, за народ ними уяв лен нями, «то 
дівоча доля» [1, арк. 19]. І «коли дів чині сняться квітки, то вона буде 
зна йо ми тись із кава ле ра ми» [там само]. Інтерп ре та ція кольору цвіту 
в тексті дум пев ним чином пере гу ку ється із снот лу мач ною тра ди цією. 
Так, «коли сняться чер воні квітки – це горе, сльози, а всі інші – дуже 
доб ре» [1, арк. 43]. «Білі квіти – велика радість» [1, арк. 109]. До того ж 
білий колір «у народ ній куль турі – один з основ них еле мен тів кольо ро вої 
сим во ліки, що про ти став ля ється перш за все чор ному і чер во ному кольо-
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рам» [10, т. 1, с. 151], так як і в текс тах ана лі зо ва ної думи, де біла гора – 
дів чина молода, а чер вона – жінка заміжня. Від мов ляє мати сина і від 
бага тої вдо воньки, оскільки «жінка-вдова є до пев ної міри соці аль ною 
ано ма лією і, як усе ано мальне, викли кає насто ро же ність» [4]. До того ж 
висо кий семі о тич ний ста тус має й зеле ний колір: «атри бут «чужо го» 
прос тору, де пере бу ває нечиста сила, місця, куди в пів ден нос ло в’янсь ких 
замов лян нях від га ня ються злі духи» [10, т. 2, с. 306]. Серед них і зелена 
гора.

Од ним з визна чаль них ком по нен тів струк тури цієї думи є тро я кість: 
три кольори, три гори. Три ра зо вість у тексті радше свід чить, що «тре тій 
член пев ного ряду часто трак ту ється як вищий, дос ко на лий, а пер ший 
і дру гий у цьому ряду як пос ту пове набли ження до істин ного, голов-
но го» [10, т. 5, с. 544].

Отже, снот лу ма чення в думах «Івась Конов чен ко» та «Самійло 
Кіш ка» функ ці о ну ють як вставні нара тиви. Сон в укра ї нсь ких народ них 
думах, як і в снот лу мач ній тра ди ції, пов’я за ний з основ ними ета пами 
жит тє вого циклу, зок рема з одру жен ням («Дума про сон і про жену») 
і смертю («Самійло Кіш ка», «Івась Конов чен ко»). Гру пу вання снот лу-
ма чень навколо стій кої трі ади (наро дження, весілля, смер ті) від зна чив 
ще В. Мило ра до вич у «Народ ному сон ни ку». Ціл ком оче видно, 
що сно ви діння в текс тах дум функціо ну ють у полі риту а лів переходу.
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Тим ченко Анто ніна Олек санд рів на,
кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент
(Укра їна, м. Харків)

ПО Е ТИ КА ТВО РУ В. БОРО ВО ГО 
«НЕ РИДАЙ МЕНЕ, МАТИ…»

 Лірика від омого укра ї нсь кого поета В. Боро вого неза слу жено мало 
дос лі джена нау ков цями. Ретельне вивчення її з пози цій пое тики, фоніки, 
мет рики, стро фіки, рит міки дасть змогу повер нути в літе ра ту роз нав чий 
і читаць кий кон тексти ім’я гені аль ного хар ківсь кого письмен ника. 
Метою цієї роз відки є здійс нити ана ліз вірша «Не ридай мене, Мати…» 
[1, с. 7], що є одним з най більш пока зо вих у ліриці митця з пог ляду 
вира ження сво є рід ності худо ж нього світу поета.

 Перші ж рядки вво дять читача в ефе мер ний стан автора, вно сячи 
неод но знач ність: «Сон чи ні?». У наступ ній строфі зву чить слово 
«боюсь», що також може сприй ма тися амбі ва лентно, адже є віро гід ність, 
що лірич ному геро єві страшно від жах ли вих видінь (і вза галі, страх, 
певно, час тий гість у душах колиш ніх в’яз нів радянсь ких табо рів) або, 
навпаки, він нама га ється не пору шити сон-мрію, при марну візію щастя. 
Сон пере но сить героя до бажа ного локусу й до бажа ної людини – матері. 
Зма лю вання неньки не пас то ральне; воно пре тен дує на сак раль ний 
бого ро дич ний смисл. Ста ренька самотня – одразу під тве р джу ється 
від даль, дис тан ція героя й матері. Це можуть бути роки, кіло метри, 
а мож ливо, і від стань життя – смерть. Мати роз топ лює грубку – сим вол 
бід ності й прос тоти і вод но час мар кер тепла (особ ливо жада ного для 
героя в пів ніч ному холо ді), дома ш нього затишку. Далі автор вибу до вує 
сум ний пара докс: мате рині очі сльо зяться чи то від зга док і печалі 
за сином, чи то від диму. При чому вкінці сто їть саме варі ант «од диму 
із печі», ніби герой хоче заспо ко їти, пере ко нати в цьому себе, читача, 
матір.

Друга строфа знову подає зіс тав лення абст ракт ного й кон к рет ного: 
«глухо тріс кає хмиз» (пер ший зву ко вий образ, адже до цього пос та вали 
зорові; герой, боя чись ворух ну тися, нама гався не пору шити тихого 
сну) і «час, як іскорка, ска че». Золоті іскри, полу м’я сто ять перед очима 
і «золо тими слі зьми піч із мамою пла че» – через алі те ра цію «з-с», асо нанс 
«и-и-і-и-і-і» чуємо тонке сичання вогню і про низ ливе, межове, як струна, 
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три вання часу та нур ту вання туги матері й сина. Далі пос тає направду 
іко но пис ний сюжет: моління матері «за всіх і за мене» (ця фраза є сво є-
рід ною пара леллю до образу сліз – чи від печалі, чи від диму). Автор 
знову зіс тав ляє два поняття, під крес лю ючи широту пер шого й гост роту 
дру гого; при йом пуанта, вине сення кон цепту «за мене» в кінець рядка 
сприяє під крес ленню виключ ної важ ли вості. Назва локусу, де від бу-
ва ють пока рання в’язні сум ління, замов чу ється (ціка вим у цьому 
кон тексті є при га да ний В. Боро вим теле фон ний дзві нок уже за наших 
часів, у 2000-х роках, коли пое тові гру бим без а пе ля цій ним голо сом було 
ска зано, що він і досі не має права роз го ло шу вати ті макаб ричні події 
[2]), адже надто від оме для автора місце, аби про нього казали; може, 
ідеться про евфе мізм – не зга даєш, не пос тане. «В тім краю, де у спо ло хах 
небо сту де не» – знову зоро вий образ; про чи ту ємо мотив світла, але воно 
холодне, анто ні мічне образу вогню в пічці в мате ринсь кій хаті. Перша 
й друга строфи ста нов лять ніби замкне ний твір – опо вили його образи, 
при на лежні до пів ніч ного прос тору – у пер шому рядку пер шої строфи 
герой («лежу», він бачить сон) й остан ній рядок дру гої строфи. Решта 
ряд ків, роз та шо ва них між ними, – сон, спо гад героя, образ матері й усе, 
що з нею пов’я зане.

Від по відно, від наступ ної час тини вірша читач чекає роз витку, 
куль мі на ції, роз ри вання цього умов ного кола. І дійсно, далі йдуть 
два рядки, виді лені в окрему строфу, які ста нов лять пряму вка зівку 
на бого ро дич ність образу матері й міс тять звер тання до Бога: «Ніч на неї 
зійшла, як апос тол з іко ни» (ніби спіл ку вання Марії з апос то лами, хоча 
тут яск раво вияв ля ється мотив зем них страж дань: «Ніч… зійш ла»), 
«Боже-Христе, тяжкі твого світу зако ни!». Ці слова пре тен ду ють на роль 
куль мі на ції твору, адже міс тять думку-крик зму че ного серця, адре со вану 
Богові, від тво рю ють спря му вання до вищої силиі філо софське уза галь-
нення про важ кість зем ного життя.

Але під сум кова строфа пос тає ще гост рі шою, пере лам ною, ось 
тут і зна хо димо й куль мі на цію, й роз в’язку всього твору: «.Ки нусь 
з нар як з труни – / аж до хрусту в суг лобі: / «Не ридай мене, Мати, 
зрящи во гро бі». Герой рап тово про ки да ється зі страш ним почут тям-пе-
ред ба чен ням. Жорсткі, воче видь, дере в’яні тюремні нари сино ні мі зу-
ються з тру ною (тюрма-смерть). Пос тає жах лива кар тина: ніби мрець 
із хрус ко том у суг ло бах устає з гробу. Зорові образи пос ту па ються 
гуч ному слу хо вому. Про ти став лення зоро вого (спо гади, спо кій) і слу хо-
вого (дисо нанс, в’яз ничні реа лії) є час тим при йо мом у ліриці В. Боро вого: 
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«Кон вою крик, виття вів ча рок…» [1, с. 6], «А треба ж, щоб, як грім, / 
Гри мів тут вирок – в гробі кам’я нім» [1, с. 8], «І рап том крик – утроб ний 
крик…» [1, с. 9] тощо.

Чи тача гли боко вра жає фінал твору, адже сила правди, нату ра-
ліс тич ності не викли кає сум ні вів. Ці рядки вкотре дово дять гли боку 
хрис ти янську спря мо ва ність усього твору, адже остан ній рядок вірша – 
це слова з ірмосу дев’я тої пісні канону Косми Маюмсь кого на Велику 
суботу; існує й одной менна іко ног ра фічна ком по зи ція, що ще нази ва-
ється «Опла ку вання Хрис та». На іконі зобра жено зака то ва ного Христа 
в труні й Бого ма тір, що обій має та опла кує його. Ікона та її назва справ-
ля ють над зви чайне вра ження. Повто рені у вірші В. Боро вого вони також 
сильно впли ва ють на читача. Від омо, що мати поета була віру ю чою 
люди ною, власне, це, напевно, і допо могло їй, вагіт ній, пере жити заги бель 
чоло віка, а піз ніше, уже маючи дорос лого сина, витри мати нелюдську 
муку чекання Василя з табо рів. Пара лель зі сло вами канону, де йдеться 
про подальше воск ре сіння Христа, надає надії і у випадку зі ста рень кою 
маті р’ю та її ув’яз не ним сином. Звер тан ням «Не ридай, мене, Мати…» 
услід за Хрис том син хоче вті шити матір, дару ючи надію на спа сіння, 
адже Велика субота сим во лі зує пере могу над смертю. Урешті в житті 
поета так і ста лося: він повер нувся із заслання живим і в бага тьох вір шах 
з вірою й любо в’ю усла вив свою матір.

Твір «Не ридай мене, Мати…» ста но вить обра зок гені аль ної 
майс тер ності В. Боро вого, який через засоби пара ле лізму, пуанта, влучні 
епі тети, про мо вис тий зву ко пис пере дає тонкі нюанси почут тів, під но-
сить страж ден ний і чис тий образ матері, стве р джує сувору й лас каву 
волю Божу, пока зує вищість духа над нево лею та смертю.

1. Боро вий В. І. Свя то гори: Лірика / В. Боро вий. – Київ : Укр. письм., 
1999. – 95 с. – (Сер. «Сучасна укр. л-ра»).
2. Василь Боро вий: Мене бла гос ло вив до друку Сві дзінсь кий : інтер в’ю 
Л. Хво рост і Л. Виро вець [Елект рон ний ресурс]. – Режим дос тупу: http://
kharkiv-nspu.org.ua/archives/2794. – Назва з екрана.
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HISTORICISM IN O. SHEPITKO’S TALE «OVLUR»

One’s knowledge about their past and their attitude to it play an important 
role in the formation of individual. The works on historical subjects help the 
reader to deepen into the context of the millennia. Historicism in literature 
is understood as an artistic and philosophical mastering of an exact historical 
development of a certain age and its features. Tales by modern Kharkiv 
writer Olesya Shepitko (O. Kovalyova) illustrate the interlacing of history 
and philosophy, explore the life of society and the human soul, writer’s own 
life story. The aim of the research is to examine the historicism in the tale-
palimpsest «Ovlur» [1].

The work is based on the up-to-date events in Ukraine that overlap 
on the memories about the princely age («The Lay of Igor’s Campaign»), 
which is among the sources of our nationhood. Historicism is obvious due 
to the palimpsestic phenomenon displaying the old through the new, it is 
universally noticeable in the combination of eras, in the idea of the work, 
in the leading motives and the characters. Ovlur’s character study is the fi rst 
in our research (Ovlur is a Polovtsian, he facilitates Prince Igor’s escape). 
He is an intercessor and a converter of his own and someone’s, a betrayer 
and a savior, an agent between the light and the darkness. Three life lines 
are organically combined in «Ovlur»: Olena’s life (a parallel to chronicle 
image of Yaroslavna) describing tragic relations with her former beloved 
Roman (a parallel or an opposite of the image of Prince Igor) who is looking 
for a job and the meaning of existence, referring to historical sites; the story 
of Prince Igor and Ovlur; the life description of the teacher-sorceress Tatiana 
Nikitichna, who keeps memories about ancient times, former strength of dried 
up Kayala-river, female example of integrity, endless wisdom, harmonious 
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coexistence with the nature, the past and with herself. Kayala concept 
is a powerful semantic unit in the tale, O. Kovalyova characterizes parched 
mouth of the river as a symbol of the border, the reality exposure, the boundary 
between ages.

The story contents mystifying motives, each reader can fi nd something 
personal. Aphoristic expressions are numerous in the work. O. Kovalyova’s 
prose historiosophy is lyrical, the author believes that it is impossible 
to comprehend the history only with the help of mind. The depiction of ancient 
times is sensual and poeticized.

1. Shepitko O. (O. Kovalyova). Ovlur’ and other  tales  /  O .  Shepitko 
(O. Kova lyova).  –   Kharkiv : M a jdan, 20 14. – 2 22  p  . 
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Тре бик Ольга Сергіїв на
 (Україна ,  м .  Київ) 

ОСНО ВНІ  СТ Р УКТУРНІ ТИПИ  К УМУ ЛЯТИВ НИХ  КАЗОК 

 Для опису  основних с тр уктурних т и пів кумуля тивних к азок нео б-
х ідно  пояснити термін «куму ляц і я».

Кумуля ція – хара кт ер ний спосіб побу дови  к омпоз и ц ійної фор м и,  
що має при наймні  три л анки. Для кумулятивних казок  харак те рні 
наявність  текст ов ого супров од у,  акціо н ера,  об’єкта, на який с п ря мована 
кумул яція, і  певного локусу дії. Кум уляція фікс ується  лише на стру к-
т урному р ів ні .

Існу ють такі  т ипи к умулятивних  казок:  в кл ючена, л ан кова, маят-
 ников а,  п ар а лельн а .

Казки в ід рі зняються за значенням кум у ляції в  т ексті:
 –  власне к ум ул я тивна каз ка , де кум ул яція обі й має  весь текст казк и; 
– казки з наяв ною кумул я ти вною стру ктурою –   кумуля ція містит ься 

в о дій чи  кіль кох част и нах казки  (у досл ідже нні автор зазначає м іс це ,  
де роз та шо вана кум ул ятивна  ст рук тура в  к аз ці).

Розг л ян емо кожний вид куму ля ти вної  структ ури .
 В ключена к ум у лятивна стр уктура – стру ктура, у я кій ланки 

 на к опичують с я,  повт ор юю чись і д одаючи нову л а нку.  За  принц ипом 
включ еної кумулятивної стру к т ури  по бу довано  т вори, у яких ф орма 
повтору від іграє к лючову  роль, а сааме: т еатралізоване дійство,  
гра  («Рукавичк а»)  [ 1,  с .  1 –2]:

Б і жить  ка ба н:  
– Хро-хро-хр о!   Хто, хто в цій  р у ка в ичці?
  – Ми шка-скрябот у шка,  жабка-скрекотушка, зайчи к-ла пан чик, 

лис ичка-сест ри чк а , вовчи к-братик і ведмідь-набрідь. А ти хто ?
– Каба н-неклан. Пуст іть в рукавичку і м ен е» . 
– І ди .
От і той уліз, та й сидять.
Коли це іде стрілець. Бач ить, що р ук а вичка  ворушить ся . 

Він як стрельне – аж там от скільки шкур!
Це в ласне кум ул ятивна  к азка із  сімома  л анкам и:  a1 + a2 + a 3  +  a4 + 

a 5 + а6  + а7.
 Ус пішна р оз повідь казки в  цьому  ви падку зал еж ить  від оповідача, 
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його в м іння о би рати  інтонацію та від пов і дні репліки,  що накопич ую ться. 
 Так, у «Рук ав ич ці» куму лят ивна струк тура вико р ис тана для о п овіді 
 про поря док посе л ення перс она жів у н е зв ичайній оселі – загу бл еній 
рукавичці (існують  наук ові в ер сії тлума че ння семан тики цієї казки, безп о-
середньо  йд е ться про пробудження  героїв від зим о вої с плячки)  [2, с.  157].

О сн овний стр уктурний е ле м ент – так  званий фрейм – певна акція, 
тобто при хід і п ос е лення тва рин у рукав ичку. Ця  ка зка може вклю чати 
від  тр ьох до  семи ланок, з алежно від  того, про  ск іл ь кох казк о вих героїв 
 ба жав роз по ві сти оповідач.

Для к азок із включ еною к у мулятив ною стр ук ту рою характ е рне 
неочіку в ане і швидке закі нч ення в ост анній ланці.

Ланк ова кумул ят и вна с трук тура –   ст рук тура,  у якій нако пи чу-
ються под ії ,  що мають  сх ожість (чарівні завдання,  одурю ва ння тощо)  
або речетативи, що тотожні за  по будовою чи  сло во т в ор ен ням. О тже, 
куму ля ція твориться на двох рівнях:  струк ту рн ому і сло весно-те кс-
товому. Якщо ж гово рити про утво ре ння л анок,  то в оно від бувається д вома 
 спосо бами: за  принципом куму л я ції (н акопичування  по вторюв аних  дій) 
чи наш ар ування сюже тних подій, у яких  ная вний повтор.

 Для а налізу ланки  необхідно описати такі критерії:  с уб’єкт виконання 
 дій (завд яки кому а кція н аб уває сен су), об’є кт , на який  сп рямована дія (як 
л ю дина,  т варина чи бажаний атрибут), локус  (просторові орієнт ири).

Наприклад, казка «Бідний вовк» [3 , с. 1–2]:
От в овк мерщій од бога, трю х-трюх, – так біжить!  Та до кобили :
– Зд орова була, кобило! Казав бог, щоб я тебе з’їв.
– Що ж ти таке, що ти будеш мене їсти ?
– Вовк! – каже. 
– Та бре шеш –   собака !
–  Їй-богу, – каже , – вовк.
 – Ну, коли ж ти вов к , з чого ж ти почина ти меш мене їсти ?
– А з  го лови!
 – Е, вов ч ику, – каже, – вовчику!  К оли вже ти наважив мене  з’їсти, 

то почи най  мене з  хвоста; то п оки доїси до середини, – а я все буду 
пастись, – та й доситішаю ;  тоді ти й з ак у сиш ситеньким.

–  Чи так, то й так!  – каже вовк та  за раз до хвоста…
Як потягне за хвіст, як вихоне та кобила задом, як дасть копи тами 

в пику … Вовк не зна вже, чи на сім, чи на  тім світі… А  к обила як дремене ! 
 Аж курява встала. От вовк видить  с обі та й дума: «Чи я не дурний, 
чи я не скажений… Чому було не хватати за горло?!»
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Це власне куму ля тивна казка з п’я тьома лан ками: a1 + a2 + a3 + a4 
+ a5.

Ма ят ни кова куму ля тивна струк тура – вид куму ля ції, при та-
ман ний над окуч ли вим каз кам, де форма вияву важ ли віша від змісту. 
Цей вид вини кає за умови наяв ності двох голов них героїв-су пер-
ни ків (поляр них актан тів), а об’єк тами ста ють самі суб’єкти діяль ності. 
Тобто місце дії може збі га тися, актанти – головні пер со нажі – можуть 
бути також об’єк тами, на які спря мо вана певна акція.

Кіль кість ланок у цьому виді куму ля ції зале жить від опо ві дача. 
Це тип куму ля ції, який міс тить бінарну опо зи цію, бажання під по ряд-
ку вати своїй волі. У тексті також мож ливе чер гу вання двох акцій як сво є-
рід ний при йом при вер тання уваги слу хача до змісту казки, рит мі за ції 
рече та тиву.

«Жура вель та лисич ка» [4, с. 386–387]: a=b)5 + (a=b)3 + (a=b)3–11 
ланок.

Після діа логу текст набу ває вигляду маят ни ко вої куму ля тив ної 
струк тури. Тут знову маємо майже риту а лі зо ва ний діа лог голов них 
пер со на жів: «Лисяця каже: / – Куме! / А жура вель: /– Кумо! /Ли сиця 
каже: /– Куме! /А жура вель: /– Кумо! / Лисичка й каже: /– Гов!» 

Па ра лельна куму ля тивна струк тура – струк тура, коли куму ля ція 
ланок від бу ва ється за допо мо гою повто рю ва ності попе ре д ньої ланки 
та нако пи чу вання нової. Цей вид куму ля ції най більш рід кіс ний у ана лі-
зо ва них фоль к лор них тво рах, а саме в укра ї нсь ких куму ля тив них каз ках 
[3, с. 15–17]. Напри клад, «Лисичка-сест рич ка».

– А де ж я свого яворця діну?
– Пок лади його під піччю.
От вона так і зро била. На дру гий день встала раненько, уми лась 

біленько, гос по дарю на доб ри день дала.
– Ой де ж мій яворець?
– Пог ляди під піччю.
Пог ля діла вона – аж немає його. Сіла да й плаче. Аж іде хазяїн:
– Чого, лисице-сест рице, плачеш?
– Ой як мені не пла кати: нема мого явірця!
– Отут десь біленька курочка бігала, то, мабуть, загребла.
– Крути – не верти, хазя їне, а дай мені курку!
Взяла курку да й пішла.
Ку му ля ція в роз витку подій: вклю чена, пара лельна і лан кова: a + 

ab + bc + cd + de + abcde + b1 + b2 +b3 + b4–10 ланок.



Для ана лізу кож ної казки необ хідно визна чити її струк тур ний тип 
куму ля ції, а також місце куму ля ції в тексті казки, її семан тику й особ ли-
вість нако пи чу вання ланок.
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PAGANISM OF BALTS: HUMAN SACRIFICE

Human sacrifi ce means the act of ritual murder of a human being for religious 
reasons. The human life is given up as the greatest gift possible to the deity. Human 
sacrifi ce comes from the signifi cance given to blood as a symbol of vitality. Blood 
spilled symbolizes the fertility of the fi elds, it was seen as symbolically watering 
the crops, and consequently human sacrifi ce rituals were much more common 
in agricultural nations than in those of nomads and hunters.

The written sources provide evidence of human sacrifi ces practiced 
not just by the Aztecs, but also the Incas, Mayan, Celts and specifi c African 
nations. Hints or refl ections of human sacrifi ce are also found in the history 
of the religions of the Teutons, Celts, Greeks, Romans, Druids and Slavs.

Did the Baltic tribes practice human sacrifi ce? Analysis of the written 
sources and folklore texts may help answer this question. Initially, it can 
be said the written monuments attributed to the Lithuanians and Prussians 
and Lithuanian folklore contain examples testifying to the existence of these 
sorts of rituals, but whether these rituals were actually practiced is disputed. 
The reason for the controversy is quite simple: the lack of information.

Information in written sources ascribed to the Lithuanians and Prussians 
allows us to ask about and discuss not just the sacrifi ce of prisoners of war 
following successful battle or a successful military campaign, but also about the 
right of every member of the community to sacrifi ce themselves voluntarily to the 
gods (to travel to the gods). We can also talk about building sacrifi ces separately.

1. Self-Sacrifi ce

The manner of voluntary self-sacrifi ce to the goods, some researchers 
believe, is detailed in S. Grunau’s chronicle, where the will of the gods 
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is delivered on the lips of Brutenis, «how they must live together». Two of the 
thirteen sayings even foresee this possibility: «If a person is encumbered by ill 
women, children, brothers, sisters or relatives, or if he is ill, it is within his 
will, and we allow him to burn them or for them to burn themselves, because 
the servants of our gods must not wail, but rather laugh», «If someone wants 
to burn themselves of their own will to our sacred gods or to burn his children, 
we allow him this, saying that will become holy through fi re, so that they may 
laugh with our gods» [3, p. 93]. G. Beresnevičius believes this method of self-
sacrifi ce has a social as well as religious aspect. A member of the community 
who has become a burden is given a path to the world of the gods, where there 
is an abundance of everything and where he can «not wail, but rather laugh» 
[4, p. 109]. Even if we agree with Beresnevičius’s perception, we still must 
examine two aspects of the information presented in Grunau’s chronicle. First, 
Grunau’s chronicle is essentially the only document which legitimizes this 
manner of traveling «to the sweet gods». Second, this legal code does not say 
that self-immolation or burning one’s children is considered a sacrifi ce to the 
gods. It only shows this is a path to the world of the gods, a way to arrive there. 
This is, after all, how Sovijus, Šventaragis and the legendary Prussian heroes 
Brutenis and Videvutis travel to Heaven; the same opportunity, according 
to the legal code presented in Grunau’s chronicle, is given to every member 
of the community [1, p. 82–85]. Critical moments in the Lithuanians’ and 
Prussians’ departure to the gods in other written sources need to be interpreted 
in exactly the same way, for example, the decision by the defenders of Pilėnai 
not to surrender into the hands of their enemies in 1336. It’s very likely the 
choice of death rather than servitude upon the loss of a battle was equated with 
death on the battlefi eld, in combat.

1. 2. 2. Sacrifi ce of Prisoners of War

Information about the sacrifi ce of prisoners needs to be assessed 
somewhat diff erently. A case described in the Polish annals (1279) could 
be interpreted as an example of the sacrifi ce of prisoners to the gods [2, c. 
270–271]. The author of the text appears to have been less concerned with 
the facts and more with the desire to convey the miracles accomplished by the 
Christian god, and it remains unclear whether the crusaders taken prisoner 
were sacrifi ced to the gods or simply killed. The same applies to fragmentary 
information in the Ancient Chronicle of Livonia (1225–1227), the Rhymed 
Chronicle of Livonia, the rhymed verse of the Chronicle of the Land 
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of Prussia by Nikolaus von Jeroschin, Wigand von Marburg’s New Chronicle 
of Prussia (1394) and other written sources which repeat the same information 
[2, p. 286, 309–310, 466–470].

Peter von Dusburg presents much more reliable descriptions in terms 
of information about the sacrifi ce of prisoners in his chronicle. It relates 
that after the successful attack in 1261 upon Pokarviai (East Prussian Bran-
derburg), the Notangians decided to sacrifi ce one of their crusader prisoners 
to their gods. Casting lots, according to the author of the chronicle, the lot 
fell twice to a rich noble from Magdeburg named Hirtzhals, who was tied 
to his horse and set ablaze [2, c. 347]. Similarly, according to the same 
chronicle, a crusader taken prisoner was sacrifi ced to the gods in Samogitia. 
In 1320 after winning the battle at Medininkai, they «burned brother Gerhard, 
called Brown, the vogt of Semba, suited in armor and seated upon his war 
steed, as a sacrifi ce to their gods» [2, p. 351].

If we accept the authenticity of the information presented by the authors 
of the chronicles, both Prussian and Lithuanian practiced sacrifi ces of prisoners 
of war. It’s highly probable soldiers themselves performed the sacrifi ce 
rituals following upon a successful conclusion to battle. The sources contain 
no indication any sort of servant of the cult offi  ciated at or performed this rite. 
The sacrifi ce of a knight with all his equipment and horse is perhaps the best 
indication this was a religious ritual rather than the simple killing of an enemy. 
Horses, armor and weapons were expensive, considered valuable booty and 
would not have been set alight for no reason. The selection of the sacrifi cial 
victim by lots should also be considered an indicator of ritual. In this manner, 
following the entire tradition of casting lots on military expeditions (lots were 
cast to learn the outcome of the military expedition or specifi c battle), the gods 
themselves indicated the selected sacrifi ce.

3. Building Consecration Sacrifi ces

One could say there is no information about human sacrifi ces made 
at the onset of construction of a castle or other building or in the founding 
of a city in the written sources of the Balts. That doesn’t mean, however, that 
there might not have been such sacrifi ces. In the Bychowiec Chronicle, for 
example, where a legend of the founding of the city of Vilnius is related, the 
hunting of a wild bull could be considered in part a building sacrifi ce [3, p. 
382]. There are, however, 19 th-20 th century Lithuanian folktale texts about 
human sacrifi ce during construction [6, p. 360–362]. There are actually very 
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few such stories in Lithuanian folklore. According to the folktales, the human 
being is sacrifi ced for two reasons: a) so that the building would be strong, 
b) so the people would be able to fi nish the construction already begun [5, 
p. 134–140].

Similar scenes are know among many peoples of the world. It is 
universally recognized the basis for such stories was earlier extant real 
human sacrifi ce made during construction. The existence of these sacrifi ces 
is confi rmed by archaeological as well as ethnographic and folklore sources. 
Sacrifi ces of this nature arose from the attempt to placate earth spirits, 
according to D. K. Zelenin, and the soul of the human who was sacrifi ced 
at the same time became the guardian of the new building [7, p. 146]. This sort 
of «ensoulment» of a building was only possible by making a blood sacrifi ce.

1. Balsys R. Lietuvių ir prūsų pagonybė: alkai, žyniai, stabai / R. Balsys. – 
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015.
2. Vėlius. N. Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. T. I. / N. Vėlius. – Vilnius : 
Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.
3. Vėlius N. Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. T. II. / N. Vėlius. – Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 2001.
4. Beresnevičius G. Lietuvių mitologija ir religija. Sisteminė studija / 
G. Beresnevičius. – Vilnius : Tyto alba, 2004.
5. Kerbelytė B. Lietuvių liaudies padavimai / B. Kerbelytė. – Vilnius : Vaga, 
1970.
6. Kerbelytė B. Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas. T. III. / 
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7. Зеле нин Д. К. Изб ран ные труды. Ста тьи по духов ной куль туре 1934–1954 
/ Д. К. Зеле нин. – Мocква : Инд рик, 2004.
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Бу лах Майя Бог да нів на,
ас пі рант
(Укра їна, м. Київ)

СПЕ ЦИ ФІ КА НОМІ НА ТИВ НИХ ПРО ЦЕ СІВ У МАС-МЕ ДІА

При ана лізі мови медіа треба зва жати на зако но мірні особ ли вості 
номі на ції в текс тах, які мають загаль ний харак тер. Зок рема, мові медіа 
при та манні оди ниці пер вин ної номі на ції, які не змі ню ють семан тики, 
тобто реа лі зу ють свою пряму функ цію нази вання поняття чи явища. 
Пряма (пер вин на) номі на ція мож лива тільки тоді, коли вини кає мож ли-
вість за допо мо гою будь-якої форми (еле мен та) мови від тво рити у сві до-
мості той або інший пред мет у просторі.

На то мість вто ринна лек сична номі на ція – це вико рис тання вже 
наяв них у мові номі на тив них засо бів у новій для них функ ції най мену-
вання. Вто ринна номі на ція (і це важ ли во) може мати як мов ний, так 
і мов лен нє вий харак тер. Однак у мові закріп лю ються, як пра вило, такі 
вто ринні най мену вання, які є най більш зако но мір ними для сис теми кон к-
рет ної мови спо со бами іме ну вання й запов ню ють від сутні в ньому номі на-
тивні засоби. Усі вто ринні най мену вання фор му ються на базі того зна чення 
слова, чиє ім’я вико рис то ву ється в новій для нього функ ції най мену вання.

За ува жимо, що тео рії номі на ції широко пред став лені в нау ко вій 
літе ра турі, проте ці дос лі дження роз гля да ють про цеси номі на ції в ці-
лому, але не в мові медіа. Для лек сич ної сис теми мови медіа, яка має 
від кри тий харак тер, меха нізм похід ної вто рин ної номі на ції є най ак ту-
аль ні шим спо со бом попов нення лек сич ного складу, який, від по відно 
до спе ци фіки ЗМІ, схиль ний до регу ляр них змін.

Об разна вто ринна номі на ція перед ба чає пере осмис лення мов ної 
оди ниці та її вжи вання в нев лас ти вому для неї медій ному кон тексті. 
Такий засіб номі на ції важ ли вий для мови медіа, пере д у сім, через 
її функ ці о нальну спе ци фіку: необ хід ність най мену вання вже назва ного 
з метою оцінки; з метою впливу – під си лення екс пре сії. Напри клад, 
образна вто ринна номі на ція вико рис то ву ється при нази ванні від омих 
осіб, засо бом такої номі на ції є периф рази: коро лева сцени, майс тер пера, 
золо тий голос, залізна леді.

Про ду ку вання вто рин ного знака здійс ню ється не як мит тєве якісне 
перет во рення пер вин ного, а є резуль та том ана лі тично-син те тич них 
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опе ра цій. Меха нізм дери ва ції при во диться в рух волею й роз умом 
мовця – суб’єкта кому ні ка тив ного акту – і тому зале жить від його 
біо ло гіч них, ког ні тив них та соці аль них мож ли вос тей, від його інди ві-
ду аль них спро мож нос тей. Лише після того, як у сві до мості суб’єкта 
мов лен нє вої діяль ності скла лося від по відне уяв лення про об’єкт, який 
пот ре бує най мену вання, від бу ва ється вер ба лі за ція думки: з наяв них 
гото вих мов них зна ків виби ра ються ті, що, на думку мовця, є при дат ним 
«буді вель ним мате рі а лом» для конс тру ю вання про дук тів інди ві ду ально-
ав торсь кої мовот вор чості. У медіа – це про цес транс фор ма ції мета фор – 
мар ке рів часу, соці уму, полі тич них про це сів тощо. Таких як бути 
на перед ньому краї (боро тьби за сво боду, неза леж ність, хліб тощо) [1].

При непря мій номі на ції при во дом для вибору і пере осмис лення 
мов них форм може слу гу вати суміж ність в самих зов ні ш ньо мов них 
об’єк тах, і тоді обсяги понять знов іме но ва ного об’єкта і вже від обра-
же ного в попе ре д ньому зна ченні мов ної форми збі га ються в яки хось 
час ти нах. У такому разі спо сте рі га ється реа лі за ція мето ні мії. Інший, 
най більш харак тер ний для непря мої номі на ції, спо сіб пере осмис лення 
засно ва ний на мета фо рич них пере но сах. Мета фора харак те ри зує об’єкт 
з точки зору його ознак, виді ле них у зна ченні пере осмис ле ної мов ної 
форми на основі аналогії.

Від так, мета фора і мето ні мія як основні спо соби пере осмис лення 
не вза є мо ви клю ча ють одна одну. Непрямі най мену вання, пере осмис лені 
на основі мето ні мії, вияв ля ють, як пра вило, і мета фо ричні зсуви, 
якщо в поня тійне від обра ження об’єкта «вно сить ся» тве р дження про 
нев лас тиві йому ознаки. При непря мій номі на ції пере ва жа ють мето ні-
мічні спо соби пере носу, а при побіч ній – мета фо ричні. Мета фора 
і мето ні мія як спо соби образ ної лек сич ної транс фор ма ції влас тиві і для 
мови медіа, що під тве р джу ють сучасні дос лі дження лек сем у медіа-
текс тах, зок рема онім ної лек сики в медіа, медич ної тер мі но ло гії в медіа.

Фор му вання змісту вто рин них най мену вань вияв ля ється у про цесі 
пере осмис лення «попе ре д ньо го» зна чення слів, при якому мож лива 
зміна екс пре сивно-оцін ної семан тики та почат ко вої спо лу чу ва ності 
лек семи. Такі семан тичні транс фор ма ції зумов лені особ ли вою при ро дою 
медіа та їхніми функ ці ями.

Тех ніка мета фори – основ ний при йом непря мої номі на ції в медіа. 
Ця зако но мір ність зумов лена тим, що при фор му ванні непря мих 
най мену вань у пере осмис ле ному зна ченні акту а лі зу ються ознаки, істотні 
щодо змісту й дено та ції опор ного най мену вання, що ство рює умови для 
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над ання об’єк там нових, нев лас ти вих для них ознак (зірка ест ради, 
при ма донна сце ни).

Як зазна чає Л. Куд ряв цева, пере осмис лення вже наяв них у мові 
лек сич них оди ниць на поз на чення нових понять і реа лій – явище 
в сучас ній мові активне і бага то ви мірне, таке, що зачі пає широ кий спектр 
семан тич них перет во рень слова [2]. Про актив ність цього про цесу 
дери ва ції свід чать спо сте ре ження за медій ною, худо ж ньою, роз мов ною 
мов ними сферами.

Про ана лі зо ва ний мате ріал дає змогу зро бити висно вок: спе ци фіка 
номі на тив них про це сів у мові медіа вияв ля ється у тому, що для мови 
ЗМІ харак тер ною є непряма вто ринна номі на ція (насам пе ред образ-
на), яка реа лі зу ється шля хом син таг ма тич ної спо лу чу ва ності в межах 
семан тич ного поля слів. Зва жа ючи на особ ли вості медіа, що пот ре бу ють 
швид кого і ефек тив ного про ду ку вання нових мов них оди ниць, кому ні ка-
тивна сфера медіа спи ра ється на пошук меха ніз мів тво рення емо ційно-
експ ре сив них засо бів, що будуть скла да тися за уста ле ними моде лями. 
Най більш про дук тив ними серед засо бів вто рин ної номі на ції є лек сико-
се ман тичні транс фор ма ції.

1. Кос то ма ров В. Г. Рус ский язык на газет ной полосе: Неко то рые осо бен-
ности языка сов ре мен ной газет ной пуб ли цис тики / В. Г. Кос то ма ров. – 
Москва : МГУ, 1971. – 268 с.
2. Куд ряв цева Л. А. Моде ли ро ва ние дина мики сло вар ного сос тава языка : 
[мо ног ра фия] / Л. А. Куд ряв цева. – 2-е изд., испр. – Киев, 2004. − 208 с.
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Руда Тетяна Петрівна,
док тор філо ло гіч них наук
(Укра їна, м. Київ)

МА СО ВЕ МИС ТЕ Ц Т ВО: ПРО БЛЕ МА РЕЦЕП ЦІЇ

Ма сове мис тецтво роз ра хо ване на пев ний тип сприй няття і має свою 
власну ауди то рію. Воно звер нене до най шир ших кіл, спо жи вання його 
тво рів обу мов лене есте тич ними сма ками і пот ре бами чита чів і глядачів.

Де які дос лід ники вва жа ють, що про дук ція мас культу не має інте-
лек ту аль ної або худо ж ньої цін ності, інші, навпаки, стве р джу ють: 
ця про дук ція при но сить людям користь і має певну інте лек ту альну 
цін ність [1, с. 37]. Реци пі єнт, таким чином, або пос тає об’єк том мані пу-
ля ції з боку твор ців і по пуля ри за то рів масо вих текс тів, або ж є актив ною 
осо бис тістю, що оби рає бажа ний для себе спо сіб дозвілля.

Ма сове мис тецтво має свого адре сата, однак його твори можуть 
спо жи ва тися і людьми, орі єн то ва ними на «висо ку» куль туру; у такому 
разі йдеться про неа дек ватну рецепцію.

Ма со вий твір є текс том, адре со ва ним пев ній кате го рії реци пі єн тів. 
Він не пре тен дує на зво рот ний зв’я зок і є, по суті, моно ло гіч ним (не 
роз ра хо ва ним на діа лог з адре са том), і прос то лі ній ним. Адре сат його – 
поза текс то вий (зов ніш ній від носно текс ту). Твір мас культу не перед-
ба чає і «надад ре са та», який, за М. Бах ті ним, є вищим, неусві дом ле ним 
з боку автора, поці но ву ва чем худо ж нього тексту [2, с. 305–306].

Ма сова куль тура є «іншою»; вона орі єн то вана на сис тему сучас них 
ЗМІ з її необ ме же ними мож ли вос тями копі ю вання і транс ля ції. При сто-
со ву ю чись до запи тів ауди то рії, вона здатна екс плу а ту вати комер ційно 
вдалі про екти, ство рю ючи «кло ни» най по пуляр ні ших філь мів та теле се-
рі а лів, і має уста новку на роз ва жаль ність – усе це виклю чає будь-які 
«надзав дан ня» і «вищі цілі».

Зви чайно, твори т. зв. «елі тар ної» («висо кої») куль тури також мо-
жуть сприй ма тися інди ві дом, не налаш то ва ним на заглиб лення в текст, 
роз шиф ровку його «при хо ва них смис лів». Неа дек ватне сприй няття 
є праг ма тич ним збоєм, який від бу ва ється дедалі час тіше; людина 
сприй має лише вер х ній шар тексту (роз ви ток сюжету, сто сунки пер со-
на жів тощо). Кла сика перед ба чає активну рецеп цію: це має бути співт-
вор чість автора і адре сата. Кожне поко ління – при адек ват ному сприй-
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нятті – здатне роз кри вати у яви щах «висо ко го» мис тецтва щось нове, 
суго лосне сучас ним пог ля дам, есте тич ним сма кам, акту а лі зу вати раніше 
«при хо вані смис ли».

Якщо реци пі єнт не має від по від ного есте тич ного та інте лек ту-
аль ного дос віду, він сприй має кла сич ний твір як «масо вий»: «.зреш-
тою, вже настали часи, коли сама кла сика сприй ма ється в обгортці 
«масо вої куль ту ри»», – пише Т. Гун до рова [3, с. 43]. Збли женню кла-
 сики з мас куль том сприяє не лише спро щення її самим реци пі єн том, 
а й пере робка, адап та ція тво рів (напри клад, екра ні за ції).

Ви роб ники мас культу заці кав лені у перет во ренні чита чів/гля да чів 
на пасив них спо жи ва чів їхньої про дук ції. При чому пасив ність ауди то рії 
не озна чає пасив ності дії мис тець кого про дукту на спо жи ва чів. Масове 
мис тецтво може бути і доволі агре сив ним, активно мані пу лю ючи 
масо вою сві до містю (особ ливо цим пік лу ється теле ба чен ня).

Зви чайно, вплив масо вої про дук ції на реци пі єнта не обо в’яз ково 
мусить бути руй нів ним, навіть якщо йдеться про непри хо вану 
хал туру (хоча і користі вона не при не се). Слід зазна чити, що твори 
масо вого мис тецтва дуже неод но рідні за інте лек ту аль ним і худож нім 
рів нем, а деякі тексти вклю ча ються до нього необ ґрун то вано, лише 
за жан ро вими озна ками (детек тив, при год ниць кий роман/фільм). Існує 
велика кіль кість тво рів доб рот них, про фе сійно вико на них майст рами 
масо вих жан рів («кла сич ний» детек тив, юри дичні тріл лери Дж. Грі шема, 
кращі фільми-ка таст рофи – «Пекло в під не бес сі», «Пік Дан те» та ін.). 
В умо вах деваль ва ції моралі, доволі посе ре д нього в цілому куль тур ного 
рівня широ кої пуб ліки такі твори можуть вико ну вати не лише гедо ніс-
тичну, а й про світ ницьку функ цію (напри клад, лік ві ду вати про га-
лини в юри дич них знан нях), слу жити попе ре джен нями про загрози – 
тех но генні, еко ло гічні. Вони зна йом лять пуб ліку з пев ними сфе рами 
сус піль ного життя, як це робив А. Хейлі, що ство рив ряд рома нів – про 
фар ма цев тичну про мис ло вість, аеро порт, готель, банк, авто мо біль ний 
завод, лікарню, про сек рети і небез пеки різ них про фе сій, про сто сунки 
в пев ному про фе сій ному середо вищі.

Іс ну ють і твори, що пред став ля ють, так би мовити, «най ви щий 
ґату нок» масо вої худо ж ньої про дук ції й мис тецтва. Вони роз ра хо вані 
як на масо вого спо жи вача, так і на «урба ніс тичну елі ту», що іден ти фі кує 
себе з «висо кою» куль ту рою. При клади: «інте лек ту аль ний детек тив» 
(Є. Прю дом, А. Перес-Ро бертс), детек тив «пост мо дер ні стсь кого ти-
пу» (В. Коже лянко, Б. Аку нін) тощо.
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Нас лідки дії масо вої мис тець кої про дук ції неви со кої якості, 
зви чайно, можуть вияви тися небез не вин ними. Культ багатства, фізич ної 
сили, «кру тиз ни», нероз бір ли вість в інтим них сто сун ках; ідеал «людини, 
що спо жи ває» («homo consumens») – ось що про по нує наїв ному 
та неви баг ли вому спо жи ва чеві мас культ. Масове мис тецтво орі єн-
то ване на ство рення «іде аль но го» героя (міц ний, мус ку ляс тий супер-
мен, кра сень-мі лі о нер, що зако ху ється у «попе люш ку», безс траш ний 
і чес ний поліс мен), що міг би стати зраз ком для закомп лек со ва ного, 
при гні че ного соці аль ними або осо бис тими про бле мами оби ва теля. 
Вод но час це мис тецтво здатне про па гу вати – зви чайно у при мі тив ній 
формі – загаль но людські цін ності (вір ність, від да ність родині, готов ність 
до вза є мо до по моги, пат рі о тизм) – зга да ємо хоча б «мильні опе ри» типу 
«Санта-Бар ба ра», «Дал лас», «Не наро дися кра си вою» тощо.

Іноді вплив мас культу дає пара док сальні нас лідки. Спо жи вач його 
наївно вірить, що багатство, успіх і кохання можна виграти, як у лоте реї, 
слід лише не впус тити випа док. Така людина здатна втра тити межу між 
вір ту аль ним і реаль ним сві том, а її довір ли вість, як свід чить кри мі-
нальна хро ніка, при зво дить нерідко якщо не до тра ге дії, то до мате рі-
аль них збит ків. Орга ні за тори всі ля ких елект рон них афер орі єн ту ються 
на пси хо ло гію пере січ ної людини, вироб лену рек ла мою і масо вим 
мис тецт вом спо жи вацьку сис тему цін нос тей.

Твори масо вого мис тецтва можуть мати пси хо те ра пев тич ний ефект, 
стати сво є рід ним нар ко ти ком для реци пі єнта.
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Го ло ва тюк Вален тина Дани лів на,
кан ди дат філо ло гіч них наук
(Укра їна, м. Київ)

ВНЕ СОК К. МОШИН СЬ КО ГО 
В ДОС ЛІ ДЖЕН НЯ ДУХОВ НОЇ КУ ЛЬ ТУ РИ СЛОВʼЯН 

(ДО 130-РІЧ ЧЯ ВІД ДНЯ НАРО ДЖЕН НЯ)

В істо рію польсь кої етног ра фії етно лог і лінг віст К. Мошин-
сь кий (1887–1959) вхо див як ама тор сво їми пуб лі ка ці ями, озна че ними 
ним як крає знавчі. Перші тере нові дос лі дження він про ва див у Польщі 
в око ли цях Замостя. У 1912 р., пра цю ючи учи те лем у Василь ківсь кому 
повіті, зби рав етног ра фіч ний мате ріал на укра ї нсь кому Поліссі, що був 
опуб лі ко ва ний у часо пису «Ziemia» (1913) та вида ний окре мим від бит ком 
[1]. Праця моло дого дос лід ника діс тала високу оцінку та була від зна чена 
на кон курсі Польсь кого крає знав чого това риства.

За ці кав лення укра ї нсь ким тере ном К. Мошинсь кий обґрун то ву вав 
тим, що вже давно при тя гу вали його «русь кі» краї, «і хоча два роки тому 
мав мож ли вість від ві дати галицьке Поділля, а мину лого року Хелмську 
Русь, був то лише поча ток, який ще більше зао хо тив до пізнання спра в-
ж ньої Укра ї ни» [1, с. 3].

При під тримці Польсь кого крає знав чого това риства і каси ім. М’я-
 новсь кого у червні 1914 р. він виїз дить на Полісся. К. Мошинсь кий мав 
намір обсте жити мозирське та боб руйське поме жівʼя, але з почат ком 
пер шої сві то вої війни вче ному дове лося перер вати своє екс пе ди ційне 
від ря дження, яке пла ну ва лося на пів тора роки. Фоль к лорно-ет ног ра-
фіч ного мате рі алу, який вда лося зіб рати дос лід нику за шість тиж нів було 
замало, щоб скласти цілісну кар тину мате рі аль ної та духов ної куль тури 
полі щу ків, тому звер тався до інфор ма тора Ч. Пєт ке вича. За корот кий 
про мі жок часу мате рі али було опра цьо вано й під го тов лено до друку, 
але за бра ком кош тів праця «Polesie Wschodnie» вийшла дру ком лише 
у 1928 р. [2]. Роз гля да ючи мате рі альну та духовну куль туру полі щу ків, 
К. Мошинсь кий акцен ту вав увагу на регі о наль ній спе ци фіці та арха їч-
ності народ ної куль тури терену, обґрун то ву ючи ціліс ність опра цю вання 
етног ра фіч них моног ра фій. Зна ючи цілу Поль щу, – як зазна чав дос лід-
ник, – можу запев нити, що ніде у нас не знай деться закутка, який би 
стільки навчив етног рафа, як Полісся [2, с. 2].
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На ступні екс пе ди ційні екс кур сії на Полісся від бу лися у 1922–1924 та 
1926 рр. У цей період К. Мошинсь кий вирі шує при свя тити своє життя 
нау ко вій праці, спо чатку як асис тент, а зго дом як керів ник від ділу 
сло в’янсь кої етно ло гії Інсти туту антро по ло гії Вар шавсь кого нау ко-
вого това риства. З 1926 р. – він про фе сор Ягел лонсь кого уні вер си тету 
в Кра кові, керів ник пер шої у Польщі кафедри етног ра фії сло в’ян. Вче ний 
пос лі довно впро ва джу вав сис те ма тичне ста ці о нарне обсте ження обра них 
тере нів, пог либ лю ючи про бле ма тику та вдос ко на лю ючи методи дос лі-
дження. Він не лише про дов жив і роз ви нув харак тер ний для польсь кої 
етног ра фіч ної школи початку ХІХ ст. емпі рич ний напрям дос лі дження 
народ ної куль тури, але й під няв його на якісно вищий рівень. Його 
влас ний опи со вий метод був під по ряд ко ва ний тео рії ево лю ції куль тури, 
пере д у сім у дос лі дженні мате рі аль ної культури.

Зби ра ючи етног ра фіч ний мате ріал до пер шого тому май бу т ньої праці 
«Kultura ludowa Słowian», з 1922 по 1924 рр. К. Мошинсь кий осо бисто 
обсте жив бли зько 100 сіл, під го ту вав фото та ілюст ра тив ний ряд (схе ма-
тичні малюнки пред ме тів побуту, житла, одягу тощо). З допо мо гою 
анкет, роз роб ле них вче ним, до збору інфор ма ції залу ча лися також регі о-
нальні корес пон денти [3, с. 84–85]. Охо пивши сво їми дос лі джен нями 
най ближчі сло в’янські терени, а це не тільки тери то рія Польщі в її 
того час них полі тич них кор до нах, куди вхо дили західні час тини Біло русі 
та Укра їни, а й Бол га рія, Сер бія, Хор ва тія, Угор щина, та сис те ма ти зу вавши 
зіб ра ний мате ріал, вче ний видає першу час тину праці «Kultura ludowa 
Slowian» (1929). Вико рис то ву ючи порів няль ний метод дос лі дження, він 
залу чав до своїх сту дій мате рі али з різ них час тин світу, зок рема й Азії.

Ма те рі али з духов ної куль тури до наступ них двох томів видання 
нагро ма джу ва лися під час акції, що три вала з 1930 по 1932 рр., до якої 
залу ча лися пере д у сім нау ковці, асис тенти К. Мошинсь кого та студенти.

В остан ній етног ра фіч ній екс пе ди ції на Полісся у вересні 1932 р. 
разом з К. Мошинсь ким узяв участь Ф. Колесса. Обра ний для дос лі-
дження терен, а саме Луни нець кий район, район Сто ліна, Давид-Го родка 
заці ка вив вче них як пере хідна укра ї нсько-бі ло руська смуга [4, с. 190]. 
Пра цю ючи без по се ре д ньо у фоль к лор ному середо вищі дос лід ники 
нама га лися вичерп ніше пізнати його пере д у сім через охоп лення якнай-
шир шого кола інфор ман тів. У спіль ній екс пе ди ції про тя гом двох тиж нів 
у селах Хорос тів, Пужичі, Чоло нець, Берез няки, Віт чина було запи сано 
на фоно гра фічні валки 220 полісь ких пісень з мело ді ями та 24 інстру-
мен таль них мело дії [Ко лесса 1970, с. 409].
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Ре зуль тати успішно про ве де ної польсько-ук ра їнсь кої нау ко вої екс пе-
ди ції Мошинсь кий опуб лі ку вав на сто рін ках видання «Lud Słowiański» 
[1935, III, s. 70]. Укра ї нсь кий вче ний власні вра ження і висновки від 
спіль ної поїздки на береги При п’яті виклав у праці «Народна музика 
на Поліс сі» [5, с. 409–424].

Під го тов лена Ф. Колес сою поліська збірка пісень із ґрун тов ною 
перед мо вою та пара ле лями до мело дій і текс тів мала дру ку ва тись 
у Вар шаві, однак напе ре додні дру гої сві то вої війни час тину мате рі а лів 
було втра чено [4, с. 190]. Завдяки С. Гриці, яка доклала знач них зусиль 
для від най дення сло вес них текс тів, упо ряд ку вання й під го товки збір ника 
до друку праця «Музич ний фоль к лор з Полісся у запи сах Ф. Колесси 
та К. Мошинсь ко го» вийшла дру ком у 1995 р. У виданні подано два 
варі анти запису сло вес них текс тів пісень із збе ре жен ням полісь кої 
говірки – Колесси (кири ли цею) та Мошинсь кого (латин кою) [6, с. 3]. 
Пісен ність, інстру мен тальна музика у запи сах від омих вче них-сла віс тів, 
з терену, який етно логи та лінг вісти оці ню ють як час тину тери то рії 
етно ге незу сло в’ян, ста но вить значну цін ність для порів няль них сла віс-
тич них сту дій [6, с. 24].

К. Мошинсь кий чимало уваги при ді ляв про блемі наці о наль ної 
спе ци фіки, автох тон ності дос лі джу ва ного явища. Його праці вихо дять 
далеко за межі етног ра фії й фоль к ло рис тики, охоп лю ючи мовоз навство, 
музи ко знавство, архе о ло гію.

У своїх нау ко вих сту діях уче ний неод но ра зово наго ло шу вав на тому, 
що дос лі дження тра ди цій ної куль тури лише для опи со вості чи колек-
ці о ну вання фак тів зафік со ва них в одному селі, регі оні чи краї не має 
раці о наль ного обґрун ту вання. Тільки роз гляд цих фак тів на шир шому 
поза регі о наль ному, міжет ніч ному тлі допо може вияс нити нам те, про 
що праг немо в кін це вому резуль таті дові да тись. На цьому ґрунті пос тали 
два томи «Kultury duchowej» (1934, 1939) під загаль ною назвою «Kultura 
ludowa Słowian».

1. Moszyński K. Z Ukrainy / К. Moszyński . – Warszawa, 1914.
2. Moszyński K. Polesie Wschodnie. Materjały etnografi czne z wschodniej 
części b. powiatu mozyrskiego oraz rzeczyckiego / К. Moszyński. – Warszawa, 
1928. – 328 s.
3. Machnacz A. Siemianczuk H. Etnografi a Białorusi w opracowaniach 
badaczy krakowskich /A. Machnacz, H. Siemianczuk // Zeszyty Naukowe 
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Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCXXX. Prace Etnografi czne. – 2013. – 
T. 41. – Z. 2. – S.75–89.
4. Грица С. Й. Видат ний дос лід ник фоль к лору Сло в’ян щини / 
С. Й. Гриці // Фоль к лор у прос торі та часі. – Тер но піль : Астон, 2000. – 
С. 179–192.
5. Ко лесса Ф. М. Музи ко знавчі праці / Ф. М. Колесса. – Київ : Наук. думка, 
1970. – 460 с.
6. Му зич ний фоль к лор з Полісся у запи сах Ф. Колесси та К. Мошинсь кого 
/ Упор., вступна стаття, при мітки, перек лад з польсь кої С. Й. Грици. – 
Київ : Наук. думка, 1995. – 418 с.
7. Moszyński K. O badaniach muzyczno-etnografi cznych na Polesiu w r. 1932 
/ К. Moszyński // Lud Słowiański. – 1935. – T. III. – S. 60–79.
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Гон ча ренко Аліна Воло ди ми рів на,
(Укра їна, м. Київ)

НО МІ НА ЦІЇ ЗВАНЬ У ЦЕР КОВ НО-АД МІ НІ С Т РА ТИВ НІЙ 
ІЄРАР ХІЇ КИЄ ВО-ПЕ ЧЕР СЬ КО ГО МОНАС ТИ РЯ

Ін сти тут монас тирсь кого спів життя буду вався за при нци пом ієрар-
хії. Ця сис тема була досить склад ною. Сту пінь чер нецтва, яку займав той 
чи інший інок, визна чала його свя ще ниць кий чин. Тим часом монас тир 
був не лише духов ною, а й гос по дарсь кою орга ні за цією, яка перед ба чала 
наяв ність пев ної адмі ніст ра тив ної піра міди. Детальну інфор ма цію про 
особ ли вості монас тирсь кого побуту в дав ньо руську епоху надає збірка 
опо ві дей про поча ток Печерсь кого монас тиря і його чен ців «Києво-
Пе черсь кий пате рик».

На чолі монас тиря стояв «игу менъ». Вихідна семан тика цього 
гре цизму «про во дир, вожак» [1, т. 2, с. 289]. Релі гій ного зна чення, 
як вва жає П. Маць ків, лек сема набула в ХІ ст. [2, с. 67]. Ігу мен був 
про від ни ком монас тирсь кої бра тії. Кожне почи нання мало отри мати 
бла гос ло вення з його боку: «Възметь бла гос ло ве ніе от игу мена, тажде 
по сих пок лонься пред свя тым олта рем три краты до земля и тако 
свёщу въжегъ от свя таго олтаря и от того огнь възгнё тивъ» [3, 
с. 54–55].

Під впли вом уста ле них уяв лень про монас тир і його меш кан ців 
сто совно ігу мена в тексті пам’ятки вжи ва ються й інші назви. Печерська 
оби тель у сві до мості її чор но риз ців сприй ма лася як духовна сім’я, дім. 
Звідси назва ігу мена – «отець», а насель ни ків монас тиря – «чадо», 
«бра тія», «братъ»: «…бла же ный отець нашь /ео до сіе, при звавь всю 
бра тію, гла гола им: «что, чада, помы с лите в себё, еже дос тойну 
игу мену быти?» [3, с. 72].

Мо нас тир міг роз умі тися як свого роду пасо вище, вів чарня, де ігу мен, 
як «пас тырь», іде попе реду свого «свя того ста да» й при во дить «сло ве-
с ных овець» до роз уміння божест вен них істин. Про отця Фео до сія 
ска зано: «Сицева бё любы бла жен наго и сицево мило сер діе къ уче ни комь 
своим имяше, дабы ни единь от стада его отлу чился, но вся въкупё, яко 
пас тырь доб рый, пасяше: пасый и уча и утё шаа и сло весы увё ще ваа, 
душа их кор мяше пищею негиб лю щею живота вёч наго и напояя непрес-
танно от источ ника воды, и тём же и на божій разум при веде многы 
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и къ небес ному царст вію напра ви» [3, с. 56]. Така мета фора, за сло вами 
М. Баш ли ко вої, має при хо вані алю зії на тексти Свя того Письма [4, с. 73].

Мо нас тир порів ню вався і з міс цем навчання, де ігу мен висту пав 
у ролі «учи те ля», «настав ни ка», а бра тія – його «уче ни ковъ»: «…уче ни ком 
его разу мё в шим и обётъ свя таго отца въспо мя нувше, про сла виша Бога, 
яко такыя бла го дати спо до бися учи тель и настав никь ихь» [3, с. 74].

Пра вою рукою ігу мена з гос по дарсь ких питань був «келарь». 
Як видно з тексту, він заві ду вав скла дами: «…при иде келарь к сему 
бла жен ному, гла голя, яко въ сій день не имамъ что пред ло жити бра тіи 
на ядь, се бо ни сва рити что имам» [3, с. 56]. Лек сема є пря мим запо зи-
чен ням грець кого χελλάριος, похід ного від χελλίον – келія.

Ключі від монас тирсь ких при мі щень збе рі га лися в «полат ни ка», 
який, на думку Є. Харіна, «був у під по ряд ку ванні келаря, оскільки запи рав 
мона с тырскі запаси і храм, де збе рі га лось усе най цін ні ше» [5, с. 64]. 
Слово є дав ньо русь ким суфік саль ним утво рен ням від слова «пола ты» – 
«пала ти», «кім на та», «скарб ни ця».

Мо нас тирсь ким хором керу вав «демест ве никъ». Імо вірно, 
ця посада корис ту ва лася пова гою, оскільки демест ве ники навіть ста вали 
ігу ме нами: «Сте фана игу мена себё наре коша быти, демест ве ника 
суща цер ков на го» [3, с. 72]. Форма, у якій слово засвід чене в тексті 
«Києво-Пе черсь кого пате ри ка», є роз мов ним варі ан том від «демес тик» 
(гр. δομέστιχος), що нази ває цер ков ний сан.

За поряд ком у самій церкві сте жив «стро и тель цер ко в ный», 
або «поно марь». Він напов ню вав мас лом лам пади, готу вав вино для 
служби, дзво нив у било, скли ка ючи бра тію: «И се год бысть утрен-
нему пёнію, и поно ма реви по обы чаю възгла сившу «бла гос лови, отче», 
исп рошь бла гос ло ве ніе, начать кле пати утре нюю» [3, с. 52]. Спо чатку 
слово зву чало як «пара мо нарь» (гр. παραμονάριος), однак спрос ти лося 
до «поно марь» під впли вом народ ної ети мо ло гії.

На кухні пра цю вали «пова ра», «варя щие бра тья і пеку щие»: 
«…и нача помо гати пова ром и рабо тати на бра тію» [3, с. 187]; 
«…в пек ле ницю часто вхож даше и с пеку щими рабо та ше» [3, с. 46]. 
Ці назви пов’я зані з реа лі ями повсяк ден ного життя не лише цер ков-
ни ків, а й мирян і мають пито мий харак тер похо дження. Окрема посада – 
«про скур никъ». Виді лена лек сема утво рена суфік саль ним спо со бом 
від роз мов ного варі анта гре цизму «прос фо ра». Зго дом вона перейшла 
в роз ряд влас них назв – «Спи ри донъ Про скур никъ». Така ж ситу а ція 
спо сте рі га ється й у випадку з Алім пієм Ікон ни ком.
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Лі ку ван ням бра тії займався бла жен ний Ага піт, «сего ради про званъ 
бысть Лёчець, сему бо дарова Гос подь даръ исцё лё ніа» [3, с. 129]. Питоме 
слово «лёчець» збе рег лося лише у схід нос ло в’янсь ких мовах (пор. 
мора візм «балии» і схід но бол гарське «врачь»). Догля дом за хво рими 
займа лися «мниси же на то уст ро е нии, бол ным слу жи ти».

Най ниж чий сту пінь в адмі ніст ра тив ній ієрар хії монас тиря займав 
«вра тарь». Як зазна чає Є. Харін, на обряді оми вання ніг він навіть 
зобра жав Іуду. Імо вірно, це повя зано з тим, що вра тарь пере бу вав на межі 
між монас ти рем і миром [5, с. 68]. В ана лі зо ва ному тексті слово фік су-
ється винят ково у книж ній непов но го лос ній формі: «Таже вра таря 
възвавъ, пыташе его, егда кто, рече, при ходи къ вра том сію нощь» [3, 
с. 50].

Отже, адмі ніст ра тивна піра міда Києво-Пе черсь кого монас тиря 
у сво єму вер баль ному вира женні пред став лена як пито мими, так і головно 
книж ними назвами, часто видо змі не ними під впли вом роз мов ного 
мов лення схід ного сло в’янства.

1. Ети мо ло гіч ний слов ник укра ї нсь кої мови : у 7 т. / голов. ред. 
О. С. Мель ни чук. – Київ : Наук. думка, 1982–2012.
2. Маць ків П. В. Понят тєве поле «свя щенна осо ба» в мов ній кар тині світу 
/ П. В. Маць ків // Лінг віс тика. – 2010. – № 2 (20). – С. 64–71.
3. Аб ра мо вич Д. І. Києво-Пе черсь кий пате рик / Д. І. Абра мо вич. – Київ : 
Час, 1991. – 280 с.
4. Ба ш лы кова М. Е. «Паси овцы Моя…». Образ доб рого пас тыря в Киево-
Пе черс ком пате рике / М. Е. Баш лы кова // Рус ская речь. – 2005. – № 2. – 
С. 70–73.
5. Ха рин Е. С. Дав не рус ское мона шество в ХI–XIII вв.: быт и нравы : 
дис. … канд. ист. наук : спец. 07.00.02 / Харин Егор Сер ге е вич. – Ижевск, 
2007. – 191 с.
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Гу ме нюк Ольга Мико ла їв на,
кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент
(Укра їна, м. Київ)

ТИ ПО ЛО ГІЧ НІ СХО ДЖЕН НЯ І ВЗА Є МО В П ЛИ ВИ 
В МУЗИЧ НО МУ ФОЛЬ К ЛО РІ УКРА ЇН ЦІВ 

ТА КРИМ СЬ КИХ ТАТАР

Укра ї нсько-кримсь ко та тарські куль турні вза є мини мають давнє 
коріння й плідну, але ще мало ви вчену істо рію. Куль турна вза є мо дія двох 
сусід ніх наро дів вияв ля ється і в музиці, зок рема в музич ному фоль к лорі.

По ши рені в кримсь ко та тарсь кому фоль к лорі пое тичні епічні 
опо віді (деста ни), значна час тина яких при свя чена осяг ненню соці ально-
по лі тич них про це сів. Чи не най більш по пуляр ним зраз ком такої геро їч ної 
опо віді є «Чора-ба тир». Голов ний герой дає разючу від січ кривд ни кові 
його родини Алі-бею, а далі рушає дома га тися спра вед ли вості в Казань. 
Цей фоль к лор ний твір воче видь виник у часи роз паду Золо тої Орди 
й уне за леж нення Криму. Одна з вер сій дестану «Чора-ба тир» пода ється 
в збір нику Я. Шер фе ді нова, де вмі щено музич ний і пое тич ний тексти 
[8, с. 15–18]. Під не се ний поваж ний тон опо віді гар мо нійно узго джу ється 
з речи та тив ністю, яка в музиці окрес лю ється мак си маль ним роз вит ком 
мело дич ної лінії в межах кварто-квін то вих ходів з вико рис тан ням 
обіг ра вання (опі ву ван ня) однієї ноти (соль). Але за всієї інто на цій ної 
одно ма ніт ності, суго лос ної зга да ній під не се ній поваж ності, не втра ча-
ється яск раво вира жена східна орна мен таль ність, озна чена змі ною 
змі ша них рит мів чи не в кож ному такті, харак тер ним виспі ву ван ням 
окре мих скла дів із зави сан ням остан нього звуку (фер ма ти). Поєд нання 
уро чої прос тоти і вишу ка ної орна мен таль ності вияв ля ється як у музич-
ному, так і в сло вес ному тексті. Роз лога епічна мону мен таль ність раз 
у раз ожив ля ється емо цій ними сплес ками, екс пре сив ними інвек ти вами, 
мальов ни чими штри хами, що допо ма гає роз крити гли бин ний дра ма тизм 
опо віді, який вияв ля ється і у її сво є рід ній діа ло гіч ній орга ні за ції.

По е тичні геро їчні опо віді кримсь ких татар образ ним ладом і рит мо-
ме ло ди кою (поєд нання епіч ної під не се ності з дра ма тич ним напру жен ням 
та лірич ною про ник ли вістю, роз ло гість, речи та тив ність, наскрізне часто 
діє слівне риму ван ня) бли зькі до укра ї нсь ких народ них дум. Тут можемо 
гово рити й про такі спільні риси, як екс пре сивна емо цій ність епіч ного 
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викладу, уви раз нена нере гу ляр ним рит мом, поєд нання точ них і при-
 близ них рим, образні та зву кові повтори, бли зькі до лейт мо ти вів [3, 
с. 208–209]. На спільні риси дав ніх кримсь ко та тарсь ких пое тич них 
опо ві дей та укра ї нсь ких народ них дум звер нув увагу свого часу від омий 
укра ї нсь кий фоль к ло рист М. Гай дай [2, с. 101]. Цікаво, що дестани 
набули свого часу особ ли вого поши рення в ногайсь ких сте пах, власне 
на тере нах укра ї нсько-кримсь ко та тарського пог ра ниччя. Оче видно, 
що й назва укра ї нсь кого струнно-щип ко вого музич ного інстру мента 
кобзи неви пад ково спів звучна з назвою ана ло гіч ного музич ного інстру-
мента тюр ків – кобуз, кобиз, від омого з VІІІ ст. Про це, зок рема, пише 
дос лід ниця О. Чер ни шова [7, с. 11–12].

Ба гато спіль ного в лірич них піс нях. За всієї вираз ності схід ної 
рит міко-ме ло дій ної основи пере важ ної біль шості кримсь ко та тарсь ких 
народ них пісень (змі шані й мін ливі роз міри, тяжіння до син ко по ва ної 
рит міки, роз логі роз співи тощо) у пое тиці укра ї нсь кої та кримсь ко-
та тарсь кої народ ної пісні можна угле діти такі схожі риси, як широке 
звер нення до пое тич ного пара ле лізму, пере ва жання лагід ної мело дій-
ності, поєд нання ліризму й гумору тощо. Музи ко зна вець В. Пас ха лов, 
окрес лю ючи само бут ність кримсь ко та тарсь кої пісен ності, вка зує і на 
вплив на неї укра ї нсь кого фоль к лору: «Обру сіння чи, вір ніше, укра ї-
ні зу вання кримсь кого сходу не впли нуло руй нівно на кримську пісню, 
її спо кон вічні риси вияви лись не стер тими, навпаки, у деяких випад ках 
спо сте рі га ється не поз бав лена при над ності аси мі ля ція сти лів» [6, с. 9]. 
Як при клади такої «аси мі ля ції» дос лід ник нази ває пісні «Сен юру ген 
ёлы…» («Там, де ходиш ти…»), «Гюн дюз варал май ман, яврум» («Вдень 
ніяк не при йти, пта ше нятко моє»).

Особ ли вості кримсь ко та тарсь кої пісні, насам пе ред її ладове 
багатство, зумов лені не в останню чергу від чут ною в Криму плід ною 
вза є мо дією куль тур Сходу і Заходу, сло в’я но тю ркські, зок рема укра ї-
нсько-кримсь ко та тарські, вза є мовп ливи в галузі музич ної куль тури дос лі-
джу вав укра ї нсь кий фоль к ло рист К. Квітка у пра цях «Про похо дження 
хро ма тизму в народ ній музиці сло в’янсь ких наро дів», «До питання про 
тюрксь кий вплив» та ін. [4, т. 1]. Про це пишуть також кримсь ко та-
тарські дос лід ники, зок рема Я. Шер фе ді нов: на пісні Криму, особ ливо 
його сте по вих райо нів, «ціл ком імо вір ний вплив укра ї нсь кий з огляду 
на без по се реднє сусідст во» [9, с. 4]; «мотив пісні «Ай, чала шым» («Ой, 
мій курінь») веде своє похо дження від укра ї нсь кої пісні «Ох, чоботи, 
чобо ти»; оче видно, «Мен ана м нын бир къызы эдим» («Я у матері одна 
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була») також похо дить від укра ї нсь кої народ ної піс ні» [8, с. 8]. Ведучи 
мову про укра ї нські сліди в кримсь ко та тарсь кому фоль к лор ному мелосі, 
М. Велі джа нов вка зує також на пісню «Къара-къ ара казан лар» («Чорні-
чорні каза ни») [1, с. 11]. Це можна ска зати також про пісні «Къа лайлы 
къа зан» («Лудже ний казан»), «Сев дим сени» («Поко хав я») та ін.

Один з пер ших зби ра чів кримсь ко та тарсь кої народ ної пісні – укра ї-
нсь кий і російсь кий фоль к ло рист О. Олес ниць кий, укла дач вида ної 
1910 р. у Москві під мар кою Лаза ревсь кого інсти туту схід них мов збірки 
«Песни крымс ких турок», зго дом спів ро біт ник А. Кримсь кого у схо доз-
нав чому від ділі Все ук ра їнсь кої ака де мії наук. У перед мові він подає 
жан рово-те ма тичну кла си фі ка цію й харак те рис тику пісень кримсь кого 
Пів ден но бе режжя [5, с. VІІ–ХІ І]. У 1930–1932 рр. у греко-та тарсь ких 
селах При азо в’я бли зькі до кримсь ко та тарсь ких урумські пісні запи сує 
на фоно граф М. Гай дай, який звер тає увагу на їхні музичні особ ли вості, 
пише про пере вагу в них діа то ніч ного ладо вого стилю.

Кримсь ко та тарські ком по зи тори ХХ ст. А. Рефа тов, І. Бах шиш, 
Е. Нал бан дов, Я. Шер фе ді нов та ін. часто звер та ються до твор чого 
пере осмис лення фоль к лор ного мелосу, зок рема й до тих народ но пі-
сен них тво рів, у яких можна угле діти спільні риси, харак терні для 
кримсь ко та тарсь кої та укра ї нсь кої музич ної куль тури. Це, напри клад, 
опера А. Рефа това на основі епіч ної опо віді «Чора-ба тир» (спів ав тор 
ліб рето О. Акчок рак ли); музика І. Бах шиша до дра ма тич ної вистави 
«Бах чи са райсь кий фон тан» (тут вико рис тано еле менти укра ї нсь кого 
мело су); здійс нена Е. Нал бан до вим при зна чена для хору інтерп ре та ція 
жар тів ли вої народ ної пісні «Чал хораз» («Зозу ляс тий півень»).

1. Ве ли джа нов М. Къы ры м та тар халкъ йыр ла ры нынъ сёз лери акъ к ъ ы нда 
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с джит, 1996. – С. 5–57 [Ве лі джа нов М. Про слова кримсь ко та тарсь ких 
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Дя ди щева-Ро со вецька Юлія Бори сів на,
кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент
(Укра їна, м. Київ)

СУ ЧАС НЕ ТЛУ МА ЧЕН НЯ ФЕНО МЕ НУ ФОЛЬ К ЛОР НО ГО 
ПОВТО РУ В КИРИ ЛО-МЕ ФО ДІ ЇВ СЬ КО МУ ПЕРЕК ЛА ДІ 

«ПІС НІ НАД ПІСНЯМИ»

В. Топо ров зазна чав: «Хрис ти я ні за ція сло в’янсь ких наро дів у ІХ–
Х ст. про яви лася і в «хрис ти я ні за ції мови»» [1, с. 429]. На його думку, 
завдяки перек ла дам К. Філо софа «сло в’янство осяг нуло най вищі духовні 
цін ності, які візан тійська куль тура збе рі гала й роз ви вала, про дов жу ючи, 
з одного боку, античну тра ди цію, а з дру гого – хрис ти янську і через неї – 
опо се ред ко вано – ста ро за по віт ну» [1, с. 22].

Саме до таких дав ніх пам’я ток, що висту па ють у сві то вій сло вес ній 
куль турі пев ними меді а то рами духов ної й есте тич ної спад ко єм ності, 
нале жить збірка пісень «Пісня над піс нями (далі – ПП). За сучас ним 
трак ту ван ням, це – збір ник семітсь ких весіль них пісень, який зазнав 
вишу ка ного літе ра тур ного оформ лення (С. Аве рин цев). Що ж до цер ков-
но сло в’янсь ких її вті лень, то най більш дос ко на лим серед них є кирило-
ме фо ді ївсь кий перек лад, дос лі дження якого зали ша ється акту аль ним 
і доте пер. Ми зро бимо спо сте ре ження над повто рами у струк турі тексту 
цього перек ладу та спро бу ємо пока зати, як фоль к лорне похо дження 
реа лі за ції в ПП цього при йому спро щує функ ці о ну вання вира зів 
з пам’ятки в тво рах літе ра тури нового часу й сучас ному мовленні.

Д. Лиха чов наго ло шу вав на винят ко вій ролі «внут рі ш ньої повто рю-
ва нос ті», тобто пере гу ків у межах дав нього твору рефре нів, висло вів, 
худож ніх при йо мів, окре мих слів тощо, адже в давні часи «над пізнан ням 
нового пере ва жає упіз на вання вже зна йо мо го» [2, с. 9].

Ф. Мік ло шич у «Зобра жу валь них засо бах сло в’янсь кого епо су» 
серед восьми видів повто рів нази вав «зв’я зок ети мо ло гічно спо рід не них 
слів» і зазна чав, що «поруч із цим визна чен ням роз гля ду ва ного явища 
вжи ва ється ще й інше: «повто рення коре ня»» [3, с. 216]. Ф. Мік ло шич 
у «Зобра жу валь них засо бах сло в’янсь кого епо су» серед восьми видів 
повто рів нази вав «зв’я зок ети мо ло гічно спо рід не них слів» і зазна-
чав, що «поруч із цим визна чен ням роз гля ду ва ного явища вжи ва ється 
ще й інше: «повто рення коре ня»» [3, с. 216]. Такі конс трук ції зустрі ча ємо 
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і в ПП, напри клад «процъвлъ цвhтъ». Цей пле о назм ще й усклад ню ється 
таким кон текс том: «Аще процъвлъ ес(ть) виног рад, процъвлъ цвhтъ, 
про ц ъ в тош@ шип ци» (VІІ, 12). Це не дивує, адже ПП тісно пов’я зана 
з фоль к лор ною пісен ністю, де тав то ло гія є звич ним пое тич ним при йо-
мом. Такі повтори можуть під крес лю вати три ва лість чи інтен сив ність дії 
або висо кий сту пінь екс пре сії. Натрап ля ємо на повтори в ПП й у складі 
епі фор: «Бра туч#дъ мои съниде въ виног рад свои въ чhшах арw мать 
пасти въ врътог радhхъ, и съби рати кріна. Азъ бра то уч#доу моему 
и бра то уч#д мои мнh, пасыи въ крінhхъ» (VІ, 1). Було зафік со вано 
в ПП повто рення речень тотож ної син так сич ної конс трук ції. Напри клад, 
«±коже крінъ посрhд(h) тръніа, тако иск ро нhа моа посрhд(h) дъщерь. 
±ко аблко въ дрhвhх л@га, такw бра то уч#дъ мои посрhд(h) снwв» (ІІ, 
2–3). При вер тає увагу неод но ра зово повто рю ва ний образ: «пасыи 
въ крінhхъ» (ІІ, 16; VІ, 2), «пасома въ крінhхъ» (ІV, 1–5) або моди фі-
ко ва ний: «пасти в врътог радhхъ и съби рати крі на» (VІ, 1). Від зна чимо 
також повтори конс трук цій з витонче ними порів нян нями, на які натрап-
ля ємо в ситу а ції вибору одного об’єкта з-по між інших: «±коже крінъ 
посрhд(h) тръніа, тако иск р ъ нhа моа посрhд(h) дщерь. ±ко аблко 
въ дрhвhх л@га, такw бра то уч#дъ мои посрhд(h) снwв» (ІІ, 2–3).

Се ред повто рів окре мих слів у ПП особ ливе місце посі да ють варі а ції 
навколо семан тич ного гнізда «цвhтъ», «крин»  (квітка  – лілея): «Азъ 
цвhтъ пол’с кыи, крінъ @до л ныи»  (ІІ, 1)». «Крин сель ний», що  з’яв ля-
ється на  цьому місці в  піз ні ших цер ков но сло в’янсь ких перек ла дах, 
А.  Коваль за  його функ цією в  сучас ному мов ному й  літе ра тур ному 
кон тексті нази ває «кри ла тим висло вом» [4,  c. 124]. І  далі дос лід ниця 
про дов жує: «У  «Пісні пісень» цей вислів вжи ва ється при зма лю ванні 
краси Сула міфи  – коха ної царя Соло мона: «Як лілея між тере ном, так 
под руга моя поміж діва ми»  (ІІ, 2)». Варто додати, що  це  – тра ди ційна 
епі стема вибору однієї з-по між інших: «±коже крінъ посрhд(h) тръніа, 
тако иск р ъ нhа моа посрhд(h) дщерь» (ІІ, 1), ще й забарв лена пере гу ком 
«крінъ» – «иск р ъ н hа». А. Коваль уточ нює: «У пере нос ному зна ченні – 
це сим вол юності, краси, чис то ти» [Там само]. До цього можна було би 
додати, що піз ніше так нази вали Бого ро дицю. Як ілюст ра цію дос лід ниця 
наво дить фраг мент із  Шев чен ко вих «Царів»: «Бо була собі на  лихо / 
Най краща між ними, / Між дів ча тами, мов крин той / Сель ний при 
долині – / Між цві та ми».

Ці каво, що тут поет (вод но час носій тра ди цій ного фоль к ло ру) 
вико рис то вує для порів няння дів чини-са ман тя нини з квіт кою пле о нас-
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тичну конс трук цію «мов крин той / Сель ний при доли ні», де останні два 
ком по ненти є фак тично повто рен ням [пор. із ПП: крінъ @до л ныи (ІІ, 
1)]. Також при вер тає увагу в поемі пост по зи ція озна чення, типова для 
ста рос ло в’янсь кої мови: «крин сель ний». Пока зово, що Т. Шев ченко, 
як і в ПП, тут іде за фоль к лор ною тра ди цією – це тра ди цій ний при йом 
вибору одного об’єкта поміж бага тьма, на що, до речі, не вка зує А. Коваль 
ні в ПП, ні в цито ва ній ілюст ра ції з «Царів».

Та ким чином, ми спо сте рі гали, як у мов них, літе ра тур них і релі гій них 
зв’яз ках спад ко єм ності нової укра ї нсь кої сло вес ної куль тури сто совно 
ста ро за по віт ної від бу ва ється щось подібне до подвій ного буме ранга. 
Фоль к лорне похо дження при йо мів пое тич ної твор чості, вико рис тане 
авто ром ста ро за по віт ної ПП, полег шу вало запо зи чення з дав ньої поеми 
в укра ї нсь кому крас ному письменстві та мов ленні Нового часу, які збе рі-
га ють гене тичну пам’ять про спо соби обробки сло вес ного мате рі алу 
у віт чиз ня ній усній пісен ній тра ди ції. За посе ред ницт вом кирило-
ме фо ді ївсь кого перек ладу ПП усно-по е тичні тропи дав ньої поеми ніби 
«про рос та ють» на ниві укра ї нсь кої культури.

1. Топо ров В. Н. Свя тость и свя тые в рус ской духов ной куль туре / 
В. Н. Топо ров. – Т. 1. Пер вый век хрис ти анства на Руси. – Москва, 1995. – 
429 с.
2. Лиха чев Д. С. Поэ тика повто ря е мости в «Слове о полку Иго ре ве» / 
Д. С. Лиха чев // Рус. лит. – 1983. – № 4. – С. 9–21.
3. Мик ло шич Ф. Изоб ра зи тель ные средства сла вянс кого эпоса / 
Ф. Мик ло шич // Дав ности. Труды Сла вянс кой комис сии МАО. – Москва, 
1895. – Т. 1.
4. Коваль А. П. Спо чатку було Слово: Кри латі вислови біб лій ного 
похо дження в укра ї нсь кій мові / А. П. Коваль. – Київ : Либідь, 2001. – 
312 с.
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Жи гора Ірина Вале рі їв на,
кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент
(Укра їна, м. Кро пив ниць кий)

ТЕР МІ НО ЛО ГІЯ ПОХО ВАЛЬ НОЇ ОБРЯ ДО ВОС ТІ:
АРЕ АЛЬ НИЙ АСПЕКТ

 Сло в’янська лек сика, що нале жить до слов ника мови риту а лі-
зо ва них дій, репре зен тує цілий ком плекс про блем, роз в’я зання яких 
мож ливе в рам ках мовоз нав чих дис цип лін істо рич ного, ети мо ло гіч ного, 
типо ло гіч ного, етно лінг віс тич ного і власне діа лек то ло гіч ного спря му-
вання. Сьо годні можна опе ру вати неве ли кою кіль кістю мовоз нав чих 
праць, чиї автори зро били най більш ваго мий вне сок у вирі шення цих 
про блем (пор.: В. Топо ров, В. Іва нов, М. Толс той, В. Коноб родська, 
М. Дар чи єва, А. Бай бу рін) [1, 2, 3, 4; 6–8; 9], у зв’язку з чим будь-яка 
спроба тео ре тич ного осмис лення дос туп ного для ана лізу мате рі алу 
вида ється перс пек тив ною.

Про блема, заяв лена у назві допо віді, вима гає роз гляду саме як об’єкт 
істо рико-ді а лек то ло гіч них сту дій, оскільки пот рібна не лише аре альна 
дис три бу ція семан тики й струк тури мов них оди ниць, а й визна чення 
при чин, чому та сама лек сема в одному аре алі функ ці о нує як тер мін 
від по від ної номенк ла тури, а в дру гому поз бав лена цієї тер мі но ло-
гіч ної семан тики, для чого пот рібне звер нення до свід чень істо рії мови, 
істо рич ної лек си ко ло гії сло в’янсь ких мов.

 Для окрес лення аспек тів об’єкта дос лі дження пот ре бує уточ нення 
саме визна чення похо вальна тер мі но ло гія, яку ми роз гля да ємо 
як сис темну сукуп ність лек сем на поз на чення обря до вих дій, забо бо нів 
і атри бу тів, пов’я за них із харак те ром смерті, та спе ци фі кою риту а-
лі зо ва них актів, спря мо ва них на спо ря джання і про води помер лого. 
До складу похо валь ної тер мі но ло гії, на нашу думку, вхо дять і опи сові 
спо лу чення (сво є рідна «фра зе о ло гія» текс тів похо валь ного риту а лу), 
які мають спе ці а лі зо ване тер мі но ло гічне зна чення і від сутні за межами 
риту аль ного тексту (пор.: на божій пос телі ’на смерт нім одрі’, закарп. 
дошка судна ’кришка тру ни’).

 Про по но ва ний у допо віді алго ритм ана лізу перед ба чає: а) кла си фі-
ка цію укра ї нсь кої діа лект ної тер мі но ло гії похо валь ного обряду; б) визна-
чення ізо лекс усе ре дині укра ї нсь кого діа лект ного кон ти ну уму; в) визна-
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чення випад ків аре аль ної дифе рен ці а ції лек сем за при нци пом наяв ності 
від по від ного тер мі но ло гіч ного зна чення або нульо вої тер мі но ло гіч ної 
семан тики (пор.: бучина, яке має зна чення ’труна з буко вого дере ва’ лише 
в окре мих говір ках, тоді як у решті іді о мів уза галі пере бу ває за межами 
мови цього риту а лу).

 Дос від попе ре д ньої кла си фі ка ції похо валь ної тер мі но ло гії дає 
змогу виді лити такі групи слів. 1. Поз на чення про цесу вми рання 
і його резуль тату (смерті як фак ту). Ця кате го рія лек сем пред став лена 
як реф лек сами пра сло в’янсь ких діє слів із вже сфор мо ва ною семан-
ти кою вми рання, так і діє сло вами, де ця семан тика виникла як аре альна 
інно ва ція. Перша група діє слів сфор мо вана в ети мо ло гічно-сло вот-
вір них гніз дах *vьrt-, *mer-/*mьr-/*mir-, *kon-, *dъx-/*dyx-, *krQt-, пор.: 
вивертáтися, виз ди хати, вúко нати, вúмерти, вимірáти, омертвíти, 
під мéрти, пови мірáти, поко нати, померти, помéртися, помірáти, 
скінчúтися, ско нати, скру ти тися, умерти, умéртися, умірáти [5]. 
З-по між цих діє слів при вер та ють увагу ті, що мають корені верт-, крут-, 
де зна чен нє вий мета фо рич ний зсув ’(с)кру ти ти(ся)’/’(за)вер ну ти(ся)’ 
®Бай бу рин А. К. Ритуал в тра ди ци он ной куль туре. Струк турно-се ман-
ти чес кий ана лиз вос точ нос ла вянс ких обря дов [Элект рон ный ресурс] 
/ А. К. Бай бу рин. – Санкт-Пе тер бург : Наука, 1993. – Режим дос тупа: 
http://www.cultinfo.ru /arts/folk/demo/books/baybur/baybyr.htm. – Загл. 
с экрана (дата обра ще ния: 15.11.2016).
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Кар пі ловська Євге нія Ана то лі їв на,
док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
(Укра їна, м. Київ)

ПО ЛІТ КО РЕ К Т НІСТЬ У СУЧАС НІЙ 
СЛО В’ЯН СЬ КІЙ НОМІ НА ЦІЇ

Не об хід ність обго во рення про явів у сучас ній укра ї нсь кій і в цілому 
сло в’янсь кій номі на ції політ ко рект ності [по лі тич ної корект ності, 
явища, що сфор му ва лося в межах аме ри кансь кої і захід но євро пейсь кої 
куль тури (англ. political correctness (correctitude), politically correct)] 
є пере кон ли вим дока зом ради каль них змін у житті сло в’янсь ких наро дів, 
зру шень у їхній сві до мості та кому ні ка тив них прак ти ках. Політ ко рект-
ність згідно з уста ле ними визна чен нями трак ту ємо як «праг нення знайти 
нові спо соби мов ного вира ження на заміну тих, що зачі па ють почуття 
й гід ність інди ві ду уму, утис ка ють його людські права звич ною мов ною 
нетак тов ністю та/або пря мо лі ній ністю сто совно расо вої і ста те вої належ-
ності, віку, стану здо ро в’я, соці аль ного ста тусу, зов ні ш нього вигляду 
тощо» [3, с. 216]. 

Дотри мання політ ко рект ності пот ре бує від мовця кому ні ка тив ної 
та куль тур ної ком пе тен ції, належ ний сту пінь яких і забез пе чує без конф-
ліктне спіл ку вання в пев ному середо вищі.

По няття політ ко рект ності орга нічно вза є мо діє, а інколи й ото тож-
ню ється з понят тями вихо ва ності, толе рант ності, делі кат ності, корект-
ності, чем ності, ввіч ли вості, такту, тобто перед ба чає наяв ність у мовця 
того, що вкла да ють у загаль ніші поняття «вихо вання осо бис тос ті» 
та «куль тура осо бис тос ті». Мов ним вті лен ням політ ко рект ності ста ють 
такі засоби при хо вання пря мих най мену вань реа лій і понять, неба жа них 
для поро зу міння спів роз мов ни ків у пев них ситу а ціях, як евфе мізми, 
периф рази, інак о мов лення, іншо мовні вкрап лення, але го рії (пор. старі 
укра ї нські назви в’яз ниці: темна, холодна; пси хічно хво рих людей: 
наві же ний, ска же ний, одер жи мий, при чин ний, спри чи не ний, цап ле ний, 
як не свій, роз мовні: нама ха ний, пове де ний. Новизну поняття політ ко-
рект ності, зок рема, для сві до мості сучас них укра їн ців вба ча ємо саме 
в озна ченні політ- (полі тич на), яке під крес лює соці о куль турну його 
роль, ста тус склад ника полі тики дер жави, спря мо ва ної на забез пе чення 
зла годи в сус піль стві, реа лі за ції прав кож ного його члена.
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Про яви політ ко рект ності в сучас ній укра ї нсь кій кому ні ка ції 
дово дять усві дом лення мов цями її сус піль ної і дер жав ної ваги. 
Вод но час у деяких сфе рах її вияву, пере д у сім у ген дер ній, виразна 
й інша тен ден ція, зако рі нена в спе ци фіці сус піль них змін в Укра їні 
і Сла вії вза галі, спри чи нена зрос тан ням соці аль ної ролі жінок. Активне 
тво рення й ужи вання фемі на ти вів засвід чу ють, що укра ї нські жінки, 
як і пред став ниці жіно чої статі інших сло в’янсь ких країн, не сприй-
ма ють нага ду вання про їхню ста теву належ ність як вияв «чоло ві чого 
сек сиз му», а, навпаки, трак ту ють його як доказ своїх успі хів на бага тьох 
тра ди ційно чоло ві чих ділян ках сус піль ної та дер жав ної діяль ності. 
Про це свід чать такі нові укра ї нські назви осіб жіно чої статі, як біз нес-
менка, спон сорка, нар депка, [4, с. 437], лідерка, пре м’єрка, держ сек-
ре тарка, дизай нерка, детек тив ниця, твор чиня. Вони орга нічно 
вхо дять в активно попов ню ва ний фонд фемі на ти вів, спіль ний з іншими 
сло в’янсь кими мовами (пор. болг.: пре ми ерка, кон грес менка, пре зи-
дентка, боди гардка або чес. premiérka, manažerka, ergoterapeutka) [1, с. 
191–193]. Уни кання фемі на ти вів, зок рема в офі ційно-ді ло вому мов ленні, 
у так зва ному «титуль но му» іме ну ванні осіб, ряд авто ри тет них дос лід-
ни ків укра ї нсь кої мови, напри клад О. Поно ма рів, вва жа ють пору шен ням 
мор фо лого-сти ліс тич них норм укра ї нсь кої мови [2, с. 164]. Таку ж поляр-
ність у став ленні до фемі на ти вів демон стру ють й інші сло в’янські мови 
з дав ньою тра ди цією їх тво рення та вжи вання. Про це свід чить, напри-
клад, спе ці альна ухвала Ради польсь кої мови сто совно жіно чих форм 
назв про фе сій і звань від 19.03.2012 р., у якій під крес лено необ хід ність 
в ужи ванні таких назв вра хо ву вати мету й харак тер кому ні ка тив ної ситу а-
ції. Автори цього ціка вого доку мента нашої доби нага ду ють, що мові 
не можна нічого нав’я зати – лише прак тика спіл ку вання спо ну кає мов ців 
до тво рення пев них назв і під три мує їх вжи вання [5].

Якщо фемі на тиви викли ка ють дис ку сії й сум ніви щодо їхньої 
доціль ності в мові, то політ ко рект ність непря мих назв осіб за наці о-
наль ною, расо вою належ ністю, віком, ста ном здо ро в’я, особ ли вос тями 
пове дінки, зов ніш ності, сек су аль ної орі єн та ції і вза галі «особ ли віс тю», 
«інак шіс тю» не викли кає запе ре чень, стає дедалі актив ні шою в укра ї-
нсь кій і в цілому сло в’янсь кій номі на ції та кому ні ка ції. Ще не так давно 
в місь кому транс порті можна було почути й про чи тати ого ло шення 
типу: «Пос ту пай теся міс цем паса жи рам похи лого віку, вагіт ним 
жін кам, паса жи рам з дітьми та осо бам з явними озна ками інва лід-
ності чи інва лі дам». Нині вони зникли або зни ка ють разом з пря мими 
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вка зів ками на всіх, хто за тими чи тими сво їми озна ками від хи ля ється від 
дію чої сус піль ної норми, є іншим, чужим: слі пих, глу хих, німих, пси хічно 
хво рих, роз умово від ста лих, нуж ден них, пред став ни ків інших рас 
чи секс мен шин. У тво ренні політ ко рект них назв таких осіб вза є мо ді ють 
різні засоби непря мої номі на ції як дифе рен цій ної (негро ма дя нин, замість 
імміг рант, чужи нець, іно зе мець, біже нець, при їжджий, від ря дже ний), 
так і периф рас тич ної (діти з особ ли вими пот ре бами, непов носп равні 
діти, замість діти-ін ва ліди, пор. пол. osoby z niepełnosprawnościami 
чи про блемні діти, замість мало(недо-, неповно-)літні зло чин ці).

Ак тив ність тен ден ції політ ко рект ності в сучас ній укра ї нсь кій 
номі на ції засвід чує не лише активне вхо дження Укра їни до євро пейсь ких 
соці о куль тур них про це сів, а і є важ ли вим дока зом демок ра ти за ції укра ї-
нсь кого сус піль ства, у якому забез пе чено права кож ного його члена. 
Вод но час такі назви вияв ля ють нові явища в соці аль ній дифе рен ці-
а ції укра ї нсь кої мови, у тво ренні для пев них ситу а цій спіл ку вання, 
соці аль них груп і про блем спе ці аль ного ресурсу номі ну вання. Знання 
його складу, при зна чення й умов вжи вання убез пе чить сус піль ство від 
кон ф лік тів і напру ження, ство рить спри ят ли вий політ ко рект ний ґрунт 
для здійс нення прав та обо в’яз ків усіх чле нів сус піль ства, а також 
завдяки цьому для успіш ного його розвитку.
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Кі ма ко вич Ірина Іго рів на
(Укра їна, м. Київ)

ФО ЛЬ К ЛО РИС ТИ КА ЯК ІДЕ О ЛО ГІЧ НА
НА У КО ВА ДИС ЦИП ЛІ НА

Су часну фоль к ло рис тику в Укра їні сьо годні фор му ють дос лід ники 
в рам ках так зва ної ака де міч ної науки – нео по зи ти візму. Як і всі інші 
гума ні тарні нау кові дис цип ліни й нау кові дис цип ліни про мис лення 
людини, фоль к ло рис тика «вибу до вує» нау кову модель світу спе ци фічно, 
зва жа ючи на основні пос ту лати істо рич ного та діа лек тич ного мате рі а-
лізму. Разом з тим основ ним пред ме том вивчення гума ні та ріїв є людина 
як суб’єкт дії з його мис лен ням як такого, а гума ні та рії вивча ють 
мис лення як таке, що начебто існує поза кон к рет ним мов цем, поза кон к-
рет ним носієм-ді єв цем фоль к лору. З цієї точки зору тер міни «колек тивна 
уява», «колек тивна пам’ять», «сус пільна сві до мість», «соці альне бут тя» 
є міфе мами, за посе ред ництва яких нау ковці роз мір ко ву ють про уза галь-
не ний суб’єкт, якого ніколи й ніде не існу вало, не існує та не існу ва тиме.

На у кова міфо ло гія фоль к ло рис тики пот ре бує корек ції, оскільки 
фоль к ло ристи фор му ють фруст ро ва ного читача, який візу а лі зує у своїй 
уяві вір ту альні реа лії, що до його реаль ного життя зде біль шого пря мого 
сто сунку не мають. Полі тичні міфи, у яких від сутня людина як інди від, 
інди ві ду аль ність і гро ма дя нин, дос лід ники часто фор му ють неусві-
дом лено. Автор хоче в цій праці пока зати п’ять спо со бів мані пу ля ції 
нау ков цем його читачем.

1. Від во лі кання уваги читача від кон к ре ти ки
Пред мет дос лі дження фоль к ло риста – фоль к лорна особа як така, 

а не її текст. Поняття «фоль к лор ний твір» – це фоль к ло рис ти ко ло гема 
на озна чення вір ту аль ного об’єкта як реаль ного об’єкта, що існує виключно 
в уяві нау ковця, який фор мує цей твір з текс тів, які є в його роз по ря дженні.

Об’єкт дос лі дження фоль к ло риста – фоль к лорна сві до мість ін-
ди віда. Вивчення ж мен таль ності народу є нау ко вий міф, оскільки 
і перше, і друге поняття є уза галь ню ючими: у кож ного інди віда – влас ний 
жит тє вий дос від, його стра те гія життя – вро джена, а так тики знач ною 
мірою сфор му вав він самос тійно під впли вом свого оточення.

2. Від во лі кання уваги читача від від нос ності нау ко вого знан ня
Сьо годні соці о логи виді ля ють три групи гро ма дян: так звані малі, 
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середні та великі соці альні групи; пси хо логи-по зи ти вісти став лять 
питання про пси хо ло гію пред став ни ків сти хій них рефе рент них групп; 
пси хо логи-пост мо дер ністи ана лі зу ють вісім стра те гій людей, виді ля ючи 
до двох десят ків їхніх жит тє вих так тик. Разом з тим питання про те, 
що мен таль ність у кож ного пред став ника етно су/на ції різна, оскільки 
кожна людина – інди ві ду аль ність, фоль к ло ристи почасти ігно ру ють. 
Тільки остан нім часом у рам ках так зва ної вико навсь кої тео рії фоль к лору 
питання про вико навця фоль к лору пос тало як основне питання фоль к-
ло рис тики, оскільки врешті-решт фоль к ло ристи зро зу міли, що фоль к-
лор ний текст не існує поза його вико нав цем, а роз гля дати автен тич ність 
тексту поза жит тє вим дос ві дом його автора-ви ко навця не можна.

Вво дячи в нау ко вий обіг тер міни «фоль к лорна осо ба» та «суб’єкт 
куль ту ри», «суб’єкт фоль к ло ру», «носій-ді є вець куль тури тра ди цій ного 
типу», автор праці хоче повер нути фоль к ло рис тів до обго во рення питань 
самос ві до мості суб’єкта, який виріс у тра ди цій ній сім’ї/ро дині, а тому 
має тра ди ційні уяв лення про роз по діл ролей у сім’ї/ро дині, тра ди ційні 
уяв лення про ген дер і транс ген дер.

3. Від во лі кання уваги читача від акту аль них соці аль них про блем
Фоль к ло рис тика як напрям сучас ної соці аль ної антро по ло гії була 

й зали ша ється нау ко вою дис цип лі ною про есте тику фоль к лору. І серед 
тра ди цій них авто- і гете рос те ре о ти пів укра їн ців багато таких, які 
стри му ють роз ви ток соці уму, біль шість із них автор праці поці но вує 
позив ними, оскільки їх виро бив укра ї нсь кий етнос/на ція в про цесі свого 
ста нов лення. З цієї точки зору норма й анти норма – це основні кате го рії 
не тільки есте тики та етики, а і фоль к ло рис тики.

4. Основ ним еле мен том керу вання людьми є акцен ту вання їхньої 
уваги на про бле мах мину лого, а не сьо го дення. Інфор ма цій ний прос тір 
фоль к ло ристи фор му ють, роз гля да ючи фоль к лорні твори з транс фор-
ма цією їхніх сюже тів, а не фоль к лор них осіб, які транс фор му ють свої 
твори від по відно до пев них сте ре о ти пів сві то сприй няття, сві тост рук ту-
ру вання і сві то оці ню вання. Разом з тим і про блема сві то мо де лю вання 
у фоль к лорі є показ ни ком фруст ро ва ної нау ко вої моделі світу, оскільки 
ця модель зав жди нале жить кон к рет ному нау ковцю, а не всім одразу.

Мо дель світу й дос лід ника, який вивчає фоль к лорну особу, 
і фоль к лор ної особи, яку як збірну (колек тив ну) пер сону чи яку 
як пер сону (інди ві ду аль ність) вивчає нау ко вець, має одна кову струк-
туру: «я» – «не-я», при цьому всі «я» людини фор му ють всі її «не-я». 
Тим-то фоль к ло ристи повинні виро бити пра вильні пове дін кові так тики 
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для моло дого поко ління, а не вивчати фоль к лорні твори як само до статні 
сут ності з ціка вими сюжетами.

Кожне поко ління мусить пере чи ту вати істо рію свого народу, щоб 
самос тійно вста нов лю вати межі добра та краси. І фоль к ло ристи мусять 
ста вити питання, які акту а лі зу вали предки, а не гнати народ «з поля 
у хлів, як тва рин», роз по ві да ючи, що там сухе сіно, як влучно ска зав 
Ноам Хомсь кий у книзі «Тиха зброя для спо кій них воєн».

5. Нау ковці ство рю ють про блеми, а потім про по ну ють спо соби 
їх роз в’я зання. Цей метод рек ла місти нази ва ють «про блема – реак ція – 
роз в’я зан ня». Так, фоль к ло ристи остан нім часом акту а лі зу ють про блему 
масо вої сві до мості. Хіба гро ма дян нази вати масою зі спіль ною сві до-
містю корект но?! Про блеми сус піль ної сві до мості, мов ної сві до мості, 
фоль к лор ної сві до мості – це полі тичні міфи, які десу б’єк ту ють інди віда 
як єди ного носія сві до мості, точ ніше, самос ві до мості.

Са мос ві до мість інди віда не існує поза інди ві дом, сві до мість 
інди віда – це виключно його влас ти вість як істоти, яка мис лить, яка 
усві дом лює, хто вона. Тим-то роз мір ко ву вання нео по зи ти віс тів про 
соці альне буття як таке – це полі тич ний міф, оскільки соці альне буття – 
це стан існу вання кон к рет ного суб’єкта, і соці альне буття поза реаль ною 
люди ною, яка усві дом лює себе «тут і зараз», не існує. Тільки жива 
людина може усві дом лю вати минуле та май бутнє, оскільки пере бу ває 
в сучас ному.

6. Мовець, який роз мов ляє кон к рет ною мовою, без у мовно, має 
пог ляди, харак терні й іншим мов цям, тому що уяв лення, які фор му ють 
його кар тину світу, він засвоїв від інших мов ців. Та, наго ло шує автор 
праці, кож ний кон цепт і кожна його мис лен нєва конс трук ція – це його 
вто рин ний умов ний реф лекс; слово мовця поза мов цем не існує: слово 
не може бути суб’єк том дії тому, що задля того, щоб воно про зву чало, 
його мусить виго ло сити мовець. І справа не в тому, мис лить носій-ді-
є вець тра ди ції, звер та ю чись до іншого вго лос чи до себе (так зва ний 
внут ріш ній діа лог) мовчки, а в тому, що мис лить реально за посе ред-
ництва слів людина, тим-то поза живою люди ною з її біль ш-менш 
здо ро вим тілом, яка осмис лює себе по від но шенню до людей, що її 
ото чу ють, гово рити про сві до мість як таку – нонсенс.

Те о рія мен таль ності народу і його одно ви мір ної кар тини світу 
пагубна тим, що ця тео рія ніве лює різ но век тор ність пог ля дів гро ма-
дян, стве р джу ючи пасив ний харак тер народу і, зок рема, кож ного, хто 
асо ціює себе з понят тям «народ» («пред став ник наро ду»). Справа 
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не в тому, що кож ний спі ває укра ї нські пісні в Укра їні, а в тому, що така 
пове дінка є нор ма тивна для кож ного, хто поці но вує себе укра їн цем. 
Без у мовно, вико рис то ву ючи слова й син так сичні конс трук ції укра ї нсь кої 
мови, мовці пев ним чином засвід чу ють подібні пог ляди на певні реа лії. 
Та вони демон стру ють подібні, а не тотожні сте ре о типи само виз на чення 
в типо вих ситу а ціях. І ця типо вість і є тим, що дос лід ники озна ча ють 
як тра ди ційна куль тура. Та знову ж таки куль тура – це влас ти вість 
інди віда, і тільки таким чином – групи, у якій він живе, і соці уму в цілому.

Уза галь нення нау ков ців про етнічну кар тину світу пот рібні, але 
слід мати на увазі, що такі уза галь нення і є нау ко вими міфами, тому 
що ніве лю ють інди ві ду альне – інди віда з його пер со наль ним дос ві дом 
та пер со наль ною від по ві даль ністю за свій сце на рій життя. Разом з тим 
такі уза галь нення нау ков ців шкід ливі й тим, що спри чи ня ють уяв лення 
про народ як рушійну силу соці уму, а рушій ною силою, як від омо 
з прак тики, є не соці альні актори, а полі тичні.

Саме хариз ма тики, які мають добру освіту і від носну фінан сову 
сво боду (капі тал), здатні іні ці ю вати й реа лі зо ву вати реформи в соці умі, 
а їх такими фор мує не стільки ото чення, скільки вони при хо дять у життя 
з пев ними акцен ту а ці ями. І таких на кож них 100 ново на ро дже них, 
за різ ними під ра хун ками, наро джу ється двое-п’я теро. Саме при рода, 
так би мовити, «регу лює» кіль кість осіб, здат них до слу жіння гру пам, 
інте реси яких пред став ляє в різ них орга нах управ ління дер жа вою, тим-то 
нарі кання на деге не ра тив ність наших полі ти ків – це також полі тич ний 
міф: народ має тих іде о ло гів, яких «поро джує».

Та ким чином, фоль к ло рист як іде о лог мусить сам пройти про цес 
інди ві ду а ції: усві до мити, хто він, щоб мати змогу опи су вати іншого – 
фоль к лорну особу з її народ ними піс нями й народ ними анек до тами, задля 
того щоб від реф лек ту вати цін нісні орі єн та ції та цін ності цієї особи, які 
вона репре зен тує, спі ва ючи пісню чи роз по ві да ючи анек дот іншому.
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Куз нє цова Олек сандра Мико ла їв на,
кан ди дат філо ло гіч них наук
(Укра їна, м. Чернівці)

ЄВАН ГЕ ЛЬ СЬ КІ СЮЖЕ ТИ ТА ОБРА ЗИ У СВІ ТО ВО МУ 
ЗАГА ЛЬ НО КУ ЛЬ ТУР НО МУ ПРОС ТО РІ

Біб лія є депо зи том релі гій ного, міфо ло гіч ного, істо рич ного й екзис-
тен цій ного дос віду тися чо літь і тво рить най ширше інтер текс ту альне 
поле, «це єдина книга, яка об’єд нує біль шість про блем літе ра тур ної 
кри тики у єди ному фоку сі» [5]. Н. Фрай вка зує, що біб лійна семі ос фера 
є кодом буття, «гра ма ти кою архе ти пів» худо ж ньої літе ра тури.

Лі те ра тура ХХ–ХХІ ст. вияв ляє без у мов ний інте рес до внут рі-
ш нього світу осо бис тості, праг нучи по-но вому осяг нути й дати своє 
трак ту вання кате го рії сак рально-міс тич ного в людині. У цьому кон тексті 
вини кає поняття біб лій ного міфу, який роз умі ється і як ком по нент сві до-
мості, і як спо сіб сві то гляду, і як сло вес ний вит вір (твір) та «пер со нальна 
рито рика внут рі ш ньої та зов ні ш ньої дії», як «лик осо бис тос ті» (тер мін 
О. Лосєва [2]). О. Тата ри нов роз гля дає Єван ге ліє як міф, який має 
на меті «поз ба вити читача (слу ха ча) суб’єк тивно-об’єк тив них від но-
син, від сприй няття себе як есте тич ного чи юри дич ного об’єкта та стає 
сві том, у якому сві до мість, яка сприй має, – учас ник свя щен них подій» [4, 
с. 53–54]. Вод но час, пот рап ля ючи з Єван ге лія-міфу у Єван ге ліє-лі-
те ра туру, читач вияв ляє від нос ність демі фо ло гі зо ва них смис лів, які 
від різ ня ють при роду худо ж нього слова. Автор нази ває художні тексти, 
які при свя чені ново за віт ним подіям, «міфом про від сут ніть міфу» [4, 
с. 173]. Це пояс ню ється тим, що сама форма єван гель сь кого сюжету 
робить міфо твор чість неми ну чою.

Єван ге ліє являє собою непо вторну та само бутню жан рову струк-
туру (поєд нання епосу, лірики, драми тощо). Як наслі док, жан рова 
кла си фі ка ція рома нів на єван гель ську тема тику різ но ма нітна і про дик-
то вана різ ними домі нант ними озна ками від тво рення худо ж нього 
світу: опо ві дання, повісті, драми, романи (істо ричні, духовні, хрис ти-
янсь кі). О. Тата ри нов зазна чає, що сво є рід ністю єван гель сь кого сюжету 
«є пози тивна агре сія, якій під да ється істо рич ний час, що при ре че ний 
шукати себе у Новому Завіті та від кри ва ючи Новий Завіт у собі. <…> 
Сюжет роз кри ва ється назу стріч будь-якому тексту, часу та сві до мос ті» 
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[4, с. 31]. Жан рова полі фо нія рецеп ції єван гель сь кого мате рі алу вод но час 
має дру го рядне зна чення в аспекті вияв лення сюжет ного кон такту 
з кано ніч ним пер шо дже ре лом.

Нове про чи тання єван гель сь кого мате рі алу – від криття при хо-
ва ного недо ка за ного, лако ніч ного, яке осмис лює нова істо рична епоха. 
Єван гель ська проза фік сує не без по се ре д ньо подію, а реак цію на неї 
в кон тексті ста нов лення сві то вої літе ра тури. Най по ши ре ні шими фор мами 
та спо со бами пере осмис лення тра ди цій них струк тур А. Нямцу нази ває 
такі: допи су вання, про дов ження, обробки, художні пере кази кано ніч них 
текс тів, нау кові тлу ма чення та трак ту вання, фор мально-зміс тове осу час-
нення, наці о нально-іс то рична кон к ре ти за ція хро но топа, «літе ра турні 
єван ге лія» та апок ри фі за ція. Дос лід ник зазна чає: «Форми «вторг нен ня» 
в кано ніч ний сюжетно-об раз ний мате ріал над зви чайно різ но ма нітні 
та визна ча ються не лише іде о ло гіч ними та філо софсько-ес те тич ними 
нор мами кон к ретно-іс то рич ної епохи, а і сво є рід ністю худо ж нього сві то-
ба чення худож ника, його твор чою мане рою, осо бис тими сим па ті ями 
тощо. Ці сво є рідні єван ге лія, як пра вило, зосе ре джені на реко нст рук ції 
життя Христа, а також на роз витку ново за віт них мета фор і замов чу вань, 
ледь окрес ле них ситу а цій, які у нових варі ан тах отри му ють емо ційно-
пси хо ло гічне та пред метно-по бу тове напов нен ня» [3, с. 208–209].

З дру гої поло вини ХХ ст. саме жанр літе ра тур них єван ге лій стає 
по пуляр ним у сві то вому літе ра тур ному кон тексті. Вихід за рамки 
кано ніч ного тексту й залу чення додат ко вих мате рі а лів стає осно вою 
фор мально-зміс то вого осу час нення тво рів на єван гель ські події (В. Ко-
рот ке вич «Хрис тос при зем лився в Городні. Єван ге ліє від Іуди», 
М. Помі ліо «П’яте Єван ге ліє», Г. Панас «Єван ге ліє від Іуди», Т. Брі нгс вер 
«Єван ге ліє від Мат вія», Х. Бор хес «Єван ге ліє від Мар ка» та ін.). Харак-
тер ною рисою єван гель сь кої прози (як ХХ ст., так і сучас ної) є саме мотив 
морально-пси хо ло гіч ного вибору героя, який опи нився в склад ній екзис-
тен цій ній ситу а ції. Дра ма тизм цього вибору поси лю ється побу тово-іс то-
рич ною кон к ре ти за цією, що й пояс нює по пуляр ність жанру істо рич ного 
роману й літе ра тур ного єван ге лія.

У сучас ній літе ра турі під впли вом істо рич ної школи роз по чався 
про цес актив ної худо ж ньої істо ри за ції єван гель сь ких пер со на жів, 
їх пере осмис лення в інтерп ре та цій них подан нях, соці ально-пси хо-
ло гічна кон к ре ти за ція і, як резуль тат, інше духовно-етичне напов-
нення. Як зазна чає А. Нямцу, «функ ці о нальна актив ність тра ди цій ного 
сюжету (образу, моти ву) в літе ра тур ному творі визна ча ється і «здійс ню-
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єть ся» сис тем ною сукуп ністю інтег раль них ознак: широ тою інтерп ре-
та цій ного діа па зону, різ но ма ніт ністю форм і спо со бів транс фор ма ції, 
потен цій ною бага тоз нач ністю семан тики тра ди цій ної струк тури і т. д.» 
[3, с. 12–13].

Єван гель сь кий мате ріал прой шов бага то е тап ний про цес пере осмис-
лення істо рич них реа лій, щоб у наш час досягти пред метно-по бу то вої 
та морально-пси хо ло гіч ної кон к ре ти за ції. Сучасні літе ра турні інтерп-
ре та ції ново за віт них подій демон стру ють праг нення до пси хо ло гіч ної 
та побу то вої кон к ре ти за ції. У худож ніх текс тах про єван гель ські події 
релі гійно-іс то рична осо бис тість, яка над ілена сак раль ною реа ліс тич-
ністю, стає героєм і почи нає від по ві дати зако нам худо ж ньої роз по віді. 
Іуда та Пон тій Пілат, Марія Маг да лина й Петро, Варавва і Клав дія 
Про кула, не поки да ючи стис лої фабули канону, набу ва ють або роз гор-
ну тої біог ра фії роман ного типу, або роз ши ре ного прос тору рід ного 
епі зоду, який захоп лює нові пози ції у струк турі сюжету [3, с. 36]. 
Поруч з тер мі нами «єван гель сь кий роман» і «літе ра турне єван ге-
ліє» в сучас ній літе ра турі виок рем лю ють жанр духов ного роману. Так, 
напри клад, Т. Бов су нівська вка зує: ««Духов ний роман» лише умовно 
можна зара ху вати до жанру роману, оскільки він настільки виразно 
тяжіє до сак раль ної пое тики, що іноді пов ністю перет во рю ється його 
художня струк тура: пси хо ло гіч ний пор т рет засту па ється духов ним, 
стра те гія письма – при нци пами біб лій ного пара ле лізму, ори гі наль ність 
тро піки – уста ле ністю сим во лот во рення про біб лій ного зразка, яке не має 
ори гі наль ність і вина хід за певну пере вагу. Основна риса «духов ного 
рома ну» – праг нення окрес лити не соці альну, еко но мічну чи пси хо ло-
гічну роль пер со нажа, а його духовне пок ли кання, до того ж з дотри-
ман ням тра ди цій ного (іудейсь кого чи хрис ти янсь кого – не настільки 
важ ли во) телео ло гіч ного спря му ван ня» [1, с. 62–63]. Дос лід ниця 
виок рем лює твори укра ї нсь кої письмен ниці Г. Пагу тяк: «Повість про 
Марію Маг да ли ну» (1982), «Писар Схід них воріт При тул ку» (1999–
2001), «Записки білого пташ ка» (1999) як при клад акту а лі за ції нового 
«духов но го» жанру.

Проте поряд з поши ре ним у ХХ ст. і сучас ній літе ра турі понят тям 
літе ра тур ного єван ге лія або єван гель сь кого роману часто автори дають 
своїм тво рам визна чення істо рич ного роману, що, на нашу думку, про дик-
то вано метою досягти гра нич ної реа ліс тич ності зобра жу ва них єван гель-
сь ких подій та кри те рію прав до по діб ності (Г. Дани ловсь кий «Марія 
Маг да ли на», Л. Анд реєв «Іуда Іска рі от», А. Зве рин цев «Син гро му», 
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Б. Вуд «Свитки Маг да ли ни», У. Хеф нер «Завіт Хрис та», А. Міха лос 
«Майс тер та Маг да ли на», К. Мак го уен «Таєм ниця Маг да ли ни», А. Мей 
«Дру жина Пілата, або Таєм ниця про ку ра то ра», П. Лагерк віст «Варав ва» 
та ін.). Отже, літе ра тура ХХ–ХХІ ст. зна ме ну ється актив ним пошу ком 
нового роз уміння єван гель сь ких мак сим і спо со бів їх інтерп ре та ції. 
Нама гання роз гле діти в пос та тях Христа, Іуди, Марії Маг да лини, Пон тія 
Пілата, апос то лах перш за все людину в сукуп ності усіх морально-пси-
хо ло гіч них супе реч нос тей стає під ґрун тям для літе ра тур ної фан та зії 
авто рів єван гель сь кої белет рис тики.
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Ку че ренко Світ лана Воло ди ми рів на
(Укра їна, м. Одеса)

«СВЯ ТЕ ПИСЬМО РІД НОЮ МОВОЮ»: ЮРІЙ ЛИПА
ПРО УКРА Ї Н СЬ КУ МОВУ ЯК ДЖЕ РЕ ЛО ВІД РО ДЖЕН НЯ

На зву статті під ка зала праця письмен ника-пуб лі циста Ю. Липи [1], 
напи сана у 1939 р. під впли вом укра ї нсь кого перек ладу Біб лії, здійс-
не ного про фе со ром І. Огієнком.

Мета статті – знайти у тексті реф лек сії щодо дже рел укра ї нсь кого 
від ро дження, якому Ю. Липа над авав виключ ного зна чення в про цесі 
ста нов лення укра їн ців істо рич ним наро дом-на цією, «расою» (за його 
тер мі но ло гі єю), сві до мою свого мину лого, гото вою до сучас них викли ків 
і від по ві даль ною за своє майбутнє.

«Святе Письмо рід ною мовою» Ю. Липи знане в огі єн коз навстві 
як рецен зія [5; 6]. До речі, у 1958 р. мит ро по ли том Іла рі о ном було здійс-
нено її пере друк [2] Є. Сохацька вва жає це дани ною пам’яті про автора, 
адже набли жа лося 15-ліття його заги белі (1944–1959), а також 20-ліття 
самої праці (1939–1959).

На зва праці також нага дала про кирило-ме фо ді ївську тра ди цію, 
у вито ках і ста нов ленні якої вирі шальне зна чення мала цер ков но сло-
в’янська мова. З поя вою одной мен ного братства у ХІХ ст. воск ресла 
тра ди ція спри яла утве р дженню укра ї нсь кої наці о наль ної ідеї [4]. 
Роз витку кирило-ме фо ді ївсь кої тра ди ції в ХХ ст. спри яла укра ї нська 
мова.

Озна чена праця – не просто від гук, це обґрун ту вання «веле тенсь кого 
завдан ня» у шести частинах:

1. Слова і думки («слова репре зен ту ють думки, й завдяки сло вам 
впли ва ємо на людей. Як же важко вміти їх від по відно висло ви ти»).

2. Ритм і вимова («не тільки слова, але ще в біль шій мірі ритм, 
збли жує читача до божесь кої гли бини думки. Як же мусять по це пам’я-
тати перек ла да чі!»).

3. Перек ла дачі св. Письма («це книга най глибша і най силь ніша, 
це книга наро дів і рас, – слаба людина нехай не при сту пає до його перек-
ла ду!»).

4. Пот реба нового укра ї нсь кого перек ладу («зрос тає пот реба вислов-
лення перед Богом усієї гли бини людсь кої душі рев ними укра ї нсь кими 
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сло ва ми… але до укра ї нсь кого перек ладу св. Письма треба бути нат-
хнен ним перек ла да чем»).

5. Проф. Іван Огі єнко («перек лад Огі єнка зву чить, і то зву чить 
чисто і маєс та тично. Та вели ча вість, що випли ває з його гли бо кої 
прос тоти, виріз няє цей перек лад від усіх інших укра ї нсь ких перек ла дів»).

6. Мова перек ладу Івана Огі єнка («від ціль ності душі похо дить 
і ціль ність мови його перек ладу, її устій не ність, вираз ність, дозрі лість 
і пев ність пов’я зан ня») [1].

При хиль ни кам збе ре ження ста рос ло в’янсь кої мови Свя того Письма 
як тра ди цій ної про ти став лено аргу мент про швидке зни кання ста рос ло-
в’янсь кої тра ди ції і в куль турі, і в щоден ному житті, у тому числі через 
анти ре лі гійну полі тику і прак тику біль шо ви ків, тому «тепер пев ним 
насиль ст вом було б, власне, від ки дати укра ї нську мову як посе ред ника 
між укра їн цем і Богом». Про тив ни кам укра ї нсь кої мови у Біб лії на закид, 
що буденна мова не може висло вити натхнення молитви дана одноз начна 
від по відь: «натхненна мова гово рить там, де гово рить натхненне 
сер це» [2, с. 3].

Ю. Липа був вра же ний здат ністю І. Огі єнка «гноб ленню про ти венств 
і болю сучас ного жит тя» про ти ста вити «ясність думки та прос тоту 
висло ву», «спо кій та про зо рість св. Письма» і захоп ле ний від по віддю 
перек ла дача на виклики: «На упід лення людське і на нахабну пиху гно би-
те лів і їх при слу га чів, на тих, що ошу ку ють не одного «з малих сил», – 
чим від по вісти? Тільки сло вом гуч ним як сурма, тільки опо віддю ясною 
як радісна новина, тільки запе ре чен ням силь ним як виб лиск леза. І власне 
в цьому напру женні духа зро дився ритм нового перек ладу св. Письма» 
[2, с. 4].

Ю. Липа порів няв мову перек ладу з піс нею, міс те рією, леген дою, 
пое мою і від зна чив: «Ця рит міч ність мови Огі єнка в св. Письмі – 
це най біль ший наш скарб, який діс та ємо в укра ї нсь кій куль турі остан ніх 
часів, бо це праг нення сили, й то сили Божої для укра ї нсь ких людей!.. 
То не м о в а щ о д е н н о с т і, – це мова укра їн ців у м о л и т в і» 
[2, с. 5].

У під сумку ним дано зна чення Свя того Письма для мови народу: «Мова 
перек ладу св. Письма (коли цей перек лад справді був вели кий і в чис тоті 
серця, і в чис тоті мови) зав жди була в и р і ш а л ь н и м чин ни ком 
у ста бі лі за ції літе ра тур ної мови яко гось народу чи нації… Бо ж народи 
кла дуть ув основу своєї літе ра тур ної мови, – мову свого св. Письма. 
Це часто най важ ні ший кри те рій, що ним спра в джу ють пра виль ність, 
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зна чення й пов’я зання слів, а також наго лосу й рит міч ної вимо ви» [2, 
с. 5].

Ли пине «Веле тенське завдан ня…» було опуб лі ко вано в горез віс ному 
1939 р. у вар шавсь кому часо писі «Рідна мова», тобто через чотири роки 
після появи його збірки «Бій за укра ї нську літе ра ту ру» (1935 р.), де серед 
іншого чита ємо: «… Слово було на початку як ознака людини. Воно 
звіс ту вало єдність на початку нації… То чудесне Слово, що дає мож ли-
вість зро зу міти людину, впли ва ючи на неї, і від неї брати най де лі кат ніше 
і най див ніше з-по се ред ЛЮД СЬ КИХ річей – психе людини – її душу. 
Слово не як пред мет гра ма тики, дидак тики, але, гово рячи за ґені яль ним 
Потеб нею, форми сві до мости, що їх нічим не можна засту пи ти». Слово, 
вираз най глиб шого інстинкту нації, Слово «не тільки як одна із сти хій 
нації, але як її най до вер ше ніше облич чя» [3, с. 94].

Тоді Ю. Липа в есеї «Рідна мова і рідна немо ва» писав, що багатство 
мови – це багатство мов них інди ві ду аль нос тей, яких шукав в істо рії 
укра ї нсь кого письменства: «Даймо нашої теп лої крови, нашої радости 
і при хиль ности позичмо мину лому, а вони всі ожи вуть і при йдуть нам 
на поміч, нашій волі до вислов лення себе. При йдуть як вислов ники 
най глиб шого інстинкту нації. Бо ж голос їх – то голос інди ві ду аль-
нос тей, що хотіли утвер ди тися в будуч чині. І тепер ми, будуч чина, 
з ними роз мов ля ємо. І, може, не один голос з тих дале ких голо сів 
допо може нам самим утвер ди ти ся» [3, с. 97].

А у «Веле тенсь кому завдан ні…» він акцен ту вав на все ук ра їнсь-
кості мови і звер нувся до мов ної інди ві ду аль ності сучас ника. Попри 
інші чес ноти й пере ваги І. Огі єнка, Ю. Липа визнав його «одним 
з най біль ших знав ців укра ї нсь кої мови та її зако нів», який багато пра цює 
над її «вод нос тай нен ням», що разом з його від чут тям мови дало чудо вий 
вислід: перек лад став уні каль ним під сум ком діяль ності про фе сора «як 
пуриста й про па га тора чис тоти рід ної мови». Укра їнці у складі чужої 
дер жави, під тис ком чужого ото чення отри мали мож ли вість «вчи тися 
все ук ра їнсь кої літе ра тур ної мови, вивча ючи просто на пам’ять уривки 
з Єван ге лії в його перек ла ді», «куль ти ву вати мову чисту, як криш таль» 
[2, с. 5].

Свій «бій» за укра ї нську літе ра туру і мову як її носія Ю. Липа ніколи 
не при пи няв, тож працю «Веле тень ске завдання: Святе Письмо рід ною 
мовою» слід вва жати новим наступом.
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Ла бай Кате рина Воло ди ми рів на
(Укра їна, м. Чернівці)

ФА УС ТІВ СЬ КИЙ СЮЖЕТ У НАЦІ О НАЛЬ НИХ ЛІТЕ РА ТУ РАХ

Тра ге дія І. Гете «Фауст» осмис лю ється як духовно-цін ніс ний орі єн тир 
для нації, яка хоче збе регти і при мно жити власну куль туру. Духовні запити 
сус піль ства й соці ально-по лі тичні катак лізми ХХ ст. зумов лю ють активне 
вико рис тання тра ди цій них сюже тів і обра зів наці о наль ними літе ра ту рами. 
Від кри тість леген дарно-мі фо ло гіч них струк тур, упіз на ва ність і бага тоз-
нач ність сприяє новим літе ра тур ним інтерп ре та ціям.

А. Нямцу зазна чає: «Вико рис тання наці о наль ними літе ра ту рами 
яки хось загаль но куль тур них обра зів або архе ти піч них тем і моти вів 
дає мож ли вість вияв ляти й роз гля дати кон тактно-ге не тичні зв’язки 
та різ но ма нітні типо ло гічні схо дження, які вини ка ють у про цесі три ва-
лого пері оду аку му лю вання загаль но куль тур ного дос віду, що не зав жди 
оче вид ний і про яв ля ється виключно різ но ма ніт но» [5, с. 13]. При чини 
поши рення німець кого сюжету про Фауста в інших наці о наль них літе ра-
ту рах базу ються на сприй нятті того, що в основі цього сюжету лежала 
саме угода з дия во лом, легенди про яку були тією чи іншою мірою від омі 
в різ них куль ту рах євро пейсь ких наро дів. При йн яття іно на ці о наль ною 
літе ра ту рою німець кого сюжету визна чене тим, що в куль турі-ре ци пі єнті 
були пере д у мови щодо такого роду функ ці о ну вання.

В епоху Серед ньо віччя магія, аст ро ло гія, чор нок ниж ництво були досить 
поши рені. При цьому ті, хто цим займався, уже при вер тали до себе увагу, 
істо рії про них були спов нені різ ними под ро би цями. Як зазна чає Е. Бер зін: 
«Усяка легенда – це резуль тат уза галь нення. Справа тут не в одному кон к-
рет ному магу й фокус нику. Справа в тім, що в той час не кон к рет ний Фауст, 
а багато хто, вірячи й не вірячи в Бога, кину лися до магії як засобу досяг-
нення без меж ної влади: влади над при ро дою, влади над усім людст вом» 
[1, с. 123]. У Чехії в період ХIV–XV ст. жив чарів ник Жито, легенди про 
трюки якого мали схо жість з істо рі ями про Фауста з «Народ ної кни ги» 
Шпіса (напри клад, іден тич ний випа док про дажу сви ней, які зго дом стали 
сіном; начак лу вав лицарю оле нячі роги при дворі короля Вац лава IV).

У Польщі заро ди лася легенда про свого героя угоди з дия во лом – 
Твар довсь кого, де істо рії та образ іден ти фі ку ються за наці о наль ною 
озна кою: геог ра фічні най мену вання міст, де він бував, опис його життя 
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від по відно до реа лій місця про жи вання – усе це вка зує на при чет ність 
до кон к рет ної тери то рії. Фаус тівсь кий сюжет має свою істо рію ста нов-
лення й роз витку, а сюжет про пана Твар довсь кого має свої тра ди ції 
у функ ці о ну ванні. Ці два сюжети ґрун ту ються на угоді з дия во лом, 
а іден ти фі ка ція за наці о наль ною озна кою ще більше уко рі няє їхню 
само бут ність в істо рії своїх народів.

У тво рах дав ньо русь кої літе ра тури також зустрі ча ється роз по-
відь про угоду з дия во лом, що супро во джу ється фак том богоз ре чення. 
Учас ник угоди – Сава Груд цин. На грі хов ний шлях він сту пив через 
бажання воло діти жін кою. На від міну від інших варі а цій угоди з дия во лом 
у цій голов ний герой – юнак і його від мова від Бога не є сві до мою, 
просто плотське бажання затьма рює його віру. І він гото вий під пи сати 
що завгодно, аби тільки бути ближче до об’єкта своєї при страсті.

Г. Гессе зазна чив, що «за всіх часів існу вали смі ливі, неза ля кані 
люди, які не під да ва лися впливу свя ще ни ків і ско ріше дозво ляли собі 
всту пити у зв’я зок з Дия во лом, ніж бути поне во ле ними й заля ка ни ми» 
[2, с. 10]. Вихо дячи зі спе ци фіки дого вору з дия во лом, саме після 
укла дання угоди й ста ва лося свого роду перет во рення людини на раба. 
По-перше, людина ста вала залеж ною в силу пев них умов дого вору; 
по-друге, смерт ний спо кон вічно після угоди стає рабом своїх бажань, 
які й визна ча ють його подальші вимоги до пред став ника інфер наль них 
сил. Страх повер тався до людини, коли набли жався тер мін закін чення 
дого вору, і цей страх смерті є при род ним для всього живого. Смі ли вість, 
про яку гово рив Г. Гессе, дійсно влас тива людям, які йшли на угоду 
з дия во лом, але ця риса також гра ни чить з нероз суд ли вістю.

А. Нямцу зазна чає, що «у худож ній прак тиці рідко зустрі ча-
ються чисті варі анти транс фор ма ції кла сич ного мате рі алу. Тому при 
роз гляді гене тич них, кон такт них і типо ло гіч них зв’яз ків і схо джень між 
літе ра тур ними яви щами [.] необ хідно вра хо ву вати не тільки еле мен-
тарно-на очні сили вза є мо дії між ними [.], але й ті гли бинні опо се ред-
ко вані зв’язки, які виникли в про цесі твор чого осво єння пам’ят ни ків 
мину лого й далеко не зав жди усві дом лю ються самими авто рами [4, 
с. 47]. Від штовху ючись від цього тве р дження, автор праці вва жає, 
що при дос лі дженні фаус тівсь кого сюжету слід звер нути особ ливу увагу 
не тільки на попе редні твори, об’єд нані фаус тівсь кою темою, а також 
на різні мотиви укла дання дого вору, де Фауст не фігу рує, але наявна 
схожа колізія.Час тина назв дос лі джу ва них авто ром тво рів ХХ ст. має 
прямі вка зівки на імена Фауста, Мефіс то феля або Гомун ку луса, що вка зує 
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на те, який кон к ретно аспект фаус тівсь кого сюжету роз кри ва ється 
радянсь кими письмен ни ками О. Лева дою «Фауст і смерть», М. Елі ним 
і В. Каша є вим «Помилка Мефіс то фе ля», С. Альо ши ним «Мефіс то фель», 
Б. Фрад кі ним «Гомун ку лус», І. Вар шавсь ким «Гомун ку лус».

А. Нямцу зазна чає, що «най більш інтен сивно про дов жу ються тра ди-
ційні струк тури, побу до вані на при нципі «нани зу ван ня» колі зій і ситу а-
цій, скріп ле них наскріз ним геро єм» [3, с. 94]. У фаус тівсь кому сюжеті 
цей аспект роз па да ється на кілька век то рів. Авто рів може ціка вити різні 
скла дові цього сюжету і від по відно різні герої: Фауст, Мефіс то фель, 
Мар га рита, Гомун ку лус (два останні сто су ються функ ці о ну вання без по-
се ре д ньо тра ди ції Гете, адже ці образи отри мали своє акту альне зву чання 
саме завдяки тра ге дії «Фауст»). 

Образи Фауста й Мефіс то феля (ширше – дия во ла) не мають чіт кої 
орі єн та ції на якийсь кон к рет ний твір, фор му лю ючи, таким чином, 
сим во лічне поєд нання, фор мально вби ра ючи в себе ознаки наскріз ного 
героя. Лю дина для досяг нення своїх цілей готова йти на різ ного роду 
хит ру вання і в цьому аспекті. Це явище уні вер сальне, харак терне для 
людей різ них куль тур. Щоправда, варто зга дати про релі гійну скла дову 
цього сюжету: угода з дия во лом засно вана на хрис ти янсь кій вірі, і саме 
тому цей сюжет по пуляр ний у Європі, Аме риці, де біль шість віру ю чих 
спо ві ду ють саме хрис ти янство.
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  Ле щ енко  На талія  Мих ай л івна,
(Укр аїна, м.  Київ)

ІЗ З БИ РА ЦЬКОЇ ПРАК ТИКИ 
 Ч ОР НОБИ ЛЬ СЬ КОГО  ФО Л ЬК ЛОРУ

 Ч ор нобиль ська  ка т а ст рофа як  одна з н ай біль ших  т ех ног енних 
 ка т а строф л ю д ства у г ло ба лі зац ій ному с віті так чи  ін акше  за че пила 
 чи мало к раїн,  п евним  чином  т о рк ну лося  к ож ного.

 Саме  тому з бир ання  ч ор нобиль ських  усних  на ра тивів як  вияву 
 м ік р о іс торії є спр и ят ливим з  п ог ляду  того, що  ін ф ор ма то рами  можуть 
с та вати  ши рокі  кола  людей. П ер шо ч ер говим  завд анням с ьо г одні с тоїть 
 д ос лі дити те  коло  р ес п он д ентів, які  пе ре жили  пе ре сел ення (так з вані 
 пе ре се л енці) або  по в ер ну лися  жити на  в ід се лені  те ри торії,  з ок рема 
до  зони  в ід чуж ення (так з вані  са мо сели). Ц ін ними  ін ф ор ма то рами для 
нас є  люди с т ар шого  по кол іння, які  пам’я тають  ар х а їчні з вичаї та  об ряди, 
їх  за ли ши лося  мало.  До д ат ково о пи т уємо так з ваних  ав т ох тонів –   людей, 
які  живуть  поряд із  зоною  в ід чуж ення, не  ви се ля лися та  к он т ак тують 
із  са мо се лами, і  людей із сіл, де  по бу до вані  по сел ення для  пе ре се л енців.

Для  к ожної  ка те горії  р ес п он д ентів скла дено окремий  за пи таль ник. 
 Деякі  пит ання  пов то рюю ться. Під час о пи тув ання  пе р ес лі д уємо  мету 
в  п ершу ч ергу  за ф ік су вати  усну  б і ог рафію  самої  лю дини,  ви ко р ис то в уючи 
 метод  суціль ного  за пису. Під час  інт ерв’юв ання в  р оз по віді  на ра тора 
 ви яв ляє ться  п евний  ж ан ровий спектр: сни,  пер ед бач ення,  пер едч уття, 
п ро віщ ення з нам ення,  в ір шо вані  р ядки,  ле г енди про п ри чини  ви буху, 
п р ис лів’я та п ри к азки про  р ідний край ( Ба ть к ів щину),  го лос іння,  д умки 
про  ра д іацію.

 На ве демо у загаль нений  ва ріант  за пи таль ника про  Ч ор нобиль ську 
 ка т а ст рофу з  дея кими п р ик ла дами  в ід по відей:

– Як  люди с та ви лися до  п ояви  Ч ор нобиль ської АЕС до а варії? 
Чи  пам’я т аєте час,  коли  по чали  бу ду вати с т анцію? ( Р оз по віді про 
 ма совий  виїзд  єв реїв; схвал ення  м ож ли в ості п ра ц ев л аш тув ання,  г арної 
 заб ез пе че н ості м. П рип’ять).

– Як і  коли  д із на лися про а варію? ( Р ес п он д енти  ч асто  р оз по ві дають 
про  за м ов чув ання в ладою  си т уації;  дехто  бачив як  го ріло: « Вогонь 
як  ре шето!»; з г адки про те, що « к ар т опля  по м е рзла», де про йшла 
 ра д іац ійна х мара).
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– Як в ва ж аєте,  чому с т ався  вибух? ( Іс нують  р ізні  в ерсії: а ме рик-
анські ш пи гуни;  по гане або п рок ляте  м ісце, де  по бу ду вали с т анцію: 
«…над ним  навіть п тахи не  лі тали»;  р оз по від і-в ерсії про  по м илки 
 обс лу го в ую чого  п ер со налу с т анції;  баж ання з ни щити укр а їнсь кий  народ 
 тощо).

– Чи  во ро жили у  селах  ци г анки? ( Ч асто з га дують с лова  ци ганок: 
«Не  жи тимеш у цій  хаті», «У цій  хаті не вмреш!», « Да лека  до рога», 
 потім  пе ре ходять на  інші п ро р о цтва,  пе ре ка з уючи  Н о ст ра да муса,  В ангу, 
 Одк ров ення від  І оана).

– Що  таке  ра д іація? (Це «як д рова  горять», «як дощ іде, то  піна 
у  воді», « ко ліна к рутить», «як к ро пивою по  ногах  пече», « ж арко стає»…).

– Чи стр ашно  було  п ісля  ви буху?  Б оялись  ра д іації? («А  чого 
її  б оятись? Її ж не  в идно! Не стрі ляють же!»).

– Чи  да вали  ре ко м ен дації  щодо  х ар чув ання? (« Мо локо  пити т реба, 
але щоб  в і дс т оялось, щоб  ра д іація о сіла на дно», « Пити  ба гато  го р ілки!»).

– Як  на зи вають г ро шову  до по могу  ч ор нобиль цям? («Г ро бові»).
– Як вас  на зи вають  м іс цеві? (« Ч ор нобиль ці», « пе ре се л енці», « бє ж-

енці», « за раж онниє», « наб роди», « гуни»…).
– Чи  б оя лися вас  люди  через те, що ви з Ч ор но биля? ( Ч асто з га дують 

 ви п адки, як на  ба зарі, у  са на торії чи на  но вому  м ісці п ро жив ання  люди 
 на ма га лися  об хо дити « за раж онних», щоб не  наб рати від них  ра д іації).

–  Чому  по в ер ну лися у своє  село? (Н ай ч ас тіше  р ес п он д енти  го ворять, 
що не з м огли  по ки нути  р ідні краї, але є й  такі, які із  с ер й озних п ричин 
не п ри жи лися на  но вому  м ісці).

– Чи сни ться  ваша  хата? ( По ки нута  хата та  село сня ться усім 
 р ес п он д ентам).

– Як п ро ща лися із  хатою? ( Р оз повідь  ч асто  суп ро воджує ться 
у р ив ками  го лосінь;  мо но ло гами п рощ ання з  хатою,  де ре вами в  с адку 
 тощо;  р ес п он д енти  р оз по ві дають  ри туал  за лиш ення  хати, під час я кого 
п ік лую ться про те, щоб піч не  ли ша лася  по р ожньою, щоб на с толі 
 ли ша лася,  нап риклад, сіль; з  жалем  р оз по ві дають, як  до ве лося  за ли шити 
 до м ашніх т варин  нап риз во ляще).

 Саме ці  пит ання  да вали  м ож ливість  за пи сати н ай де таль нішу 
о повідь.  Інт ерв’ю п ро во ди лися з  тими, хто б ез по се р едньо  пе режив  біду, 
 пов’я зану з а ва рією,  пе ре сел ення.  Часом  р ес п он д енти  б оя лися  р оз мови, 
 ч асто  ка зали  на п ів ж ар тома,  м овляв, їх  тепер « по садять у  т юрму». 
 Вони  ці ка ви лися  до ку м ен тами тих, хто брав  інт ерв’ю, і  нас то ро жено 
 к о нт ро лю вали  р оз мови з  лю дьми  по хи лого  віку.
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Під час  ро боти з  р ес п он д ен тами  м ожна п рос те жити  п евні  ха р ак т ерні 
о по в ідні  риси, які  до по можуть г ру пу вати й у загаль ню вати  за пи сану 
 ін ф ор мацію.

 Р із ниця між  пе ре се л ен цями й  са мо се лами п рос те жує ться в  наст роях 
 р оз по віді.  П ерші  дем онст рують  тугу за втра ченою  Ба ть к ів щиною [« ро-
диной», «я го дам и-г ри бами» (чит. рос.  мовою)  р ідних  лісів, за  рибою 
 р ідних  річок]. У  їхніх  р оз по відях і д еа лі зо ваний, м айже р айсь кий  образ 
 р ід ного краю, що є  ц ілком п ри р одним. Той факт, що  хати в  по сел еннях 
 пе ре се л енців з н ачно  більші,  га зи фі ко вані,  село  ас фаль то ване зі з р учною 
т р а нс п о ртною  ко му ні ка цією, а  з емля  часом  на ба гато  ро дю чіша, ніж 
на  Ба ть к ів щині, е моц ійно не к ом п ен сують втрати. Адже ці  люди 
з в икли  жити в  лісі, з в икли до угідь,  по бу ду вали  нав коло ц ього своє 
ж иття. П си хо ло г ічний стан  ба тьків і  ч исл енні  р оз по віді про « малу 
 Ба ть к ів щину»  пе ре даю ться  дітям.  Пе ре се л енці  ч асто  по чи нають 
з  на рікань на своє ж иття, в ба чають у з би ра чеві  лю дину, яка  до по може 
їм  пе ре дати с к арги,  ін ф ор мацію до в л адних стр уктур. Як  в идно,  туга 
за  р ідним к раєм і  пе ре житий стрес впли нули на  за галь ний п си хо ло г-
ічний стан  ін ф ор ма тора.

Так з вані  са мо сели  живуть  тепер в о с об ливих у мовах, які  д иктує 
їм  пе ре був ання на  те ри торії  зони  в ід чуж ення. С таном на 2017 р. у  селах 
 зони  за ли ши лося по  кілька  м еш к анців ( разом 64), у м.  Ч ор нобиль  також 
 живуть  люди (85 п  ост ійних  жи телів).  Са мо сели  ведуть п ри са д ибне 
 г ос под а р ство,  їздять у  ба з арні дні до м. І в анків і до  ц е ркви у Ч ор но-
билі.  Біль шість з них –   люди  по хи лого  віку, які вже не  від’їздять  да леко 
від с воєї  хати.  Їхні  на ра тиви  досить ж ит тєст в е рдні,  я ск раво  п оз на чені 
 п овним  іг но рув анням  ра д іації та  ве ликою п рив’я за н істю до  м ісця 
п ро жив ання,  не баж анням до  по лиш ення  на житих місць.

С т арші  люди як у  зоні, так і в  м ісцях п ро жив ання  пе ре се л енців 
о пи сують  події  ко ло р ит ніше та « фо л ьк л ор ніше» на  в ід міну від о б із на ного 
і п р аг ма т ич ного  мо л од шого  по кол іння.  Р оз по віді  ба гаті на  по ясн ення, 
 по р івн яння, ф ра з ео ло г ізми.  Р оз по ві дають о хоче, тут спрац ьовує п ри -
р одне  баж ання з  кимось  по го во рити, що є спр и ят ливим для збирача.

Ок ремо  м ожна  ви ді лити  г ен д ерний  аспект о по відей.  Ін ф ор ма тори – 
  чо ло віки й  ж інки  мають свою о по в ідну с пе ци фіку.  Чо ло віки  ла ко н іч ніші 
та  ч іт кіші у  вис л ов люв аннях, більш  т очно  по дають  г е ог ра ф ічну 
 ло ка лі зацію  подій, менш  с ен ти м ен тальні.  Ж інки  дем онст рують  більше 
е моц ійних о цінок,  більше  го ворять про  сім’ю, у  їхніх  р оз по відях  ро дина 
м айже з авжди в центрі у ваги, в од ночас  чо ло віки с хильні  да вати  більше 
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а на лізу  по літ ичних  подій,  вис л ов лю вати своє с т авл ення до  ві домих осіб, 
 по са д овців,  ч ітко  на зи вати  їхні прізвища.

У п ро цесі  за пису  на ра тивів про  Ч ор нобиль ську  ка т а ст рофу  м ожна 
 в и ок ре мити не  лише  ж анри й  теми практик  на ра торів, а і с ф ор му вати 
 ч іткі  ти пові  об рази б ез по се р едньо  но сіїв  ін ф ор мації.  На ра тиви  можуть 
з ба га тити  за галь ний  д освід  за пи сув ання  ін ф ор мації від груп  людей, 
що  пе ре жили  сильні  п от ряс іння та трагедії.



186

Мех  На талія О л ек с а нд р івна,
 д октор  фі ло ло г ічних  наук, п ро фесор
(Укр аїна, м.  Київ)

С ЛОВ’ЯН СЬКИЙ СВІТ І УКР А ЇН СЬКИЙ
 М ОВН О-КУ ЛЬ Т УРНИЙ П Р ОСТІР:  ДУ Х ОВНИЙ  ВИМІР

П ри йн яття х р ис ти я н ства – це, без  пе ре біль ш ення, е по хальна  ін т е-
г ра т ивна та об’єд навча подія для всього сло в’янсь кого світу, що дала 
мож ли вість Київсь кій дер жаві увійти в коло країн хрис ти янсь кої циві лі-
за ції, стати час ти ною їх інте лек ту аль ного й духов ного надбання.

Хрис ти янство як релі гійна сис тема доко рінно змі нила хід роз витку 
дер жав ності, духов ності й куль тури схід них сло в’ян, усього їхнього 
сус пільно-по лі тич ного життя. Вона мала не лише суто релі гійні, 
а й нере лі гійні нас лідки. Хрис ти янство при йшло в Русь-Ук ра їну не лише 
як релі гія, а і як нові куль тура, мораль, циві лі за ція. За вдяки його при й-
н яттю Київ став одно часно і полі тич ним, і релі гій ним центром серед ньо-
 віч ної Русі-Ук ра їни. При чому між на род ний авто ри тет Києва із часом 
настільки зріс, що його стали порів ню вати із «свя щен ним гра дом» Єру са-
ли мом і з «новим Єру са ли мом» – Кон с тан ти но по лем. «Через хрис ти янство 
Укра їна отри мала змогу також долу чи тися до бага тої спад щини антич ної 
куль тури, спад ко єм ни цею якої була Візан тія. Крім того, після при йн яття 
хрис ти янства східні сло в’яни від чули на собі куль тур ний вплив Бол га рії, 
через яку здійс ню ва лися кон такти Русі-Ук ра їни з Візан ті єю» [1, с. 65].

У «Повісті мину лих літ» зна хо димо під тве р дження дав ніх 
куль тур них зв’яз ків Київсь кої дер жави зі сло в’янсь ким сві том: «Був 
єди ний народ сло в’янсь кий: і ті сло в’яни, які сиділи на Дунаї і яких 
під ко рили угри, і морави, і чехи, і ляхи, і поляни, яких нази ва ють Руссю. 
Для них же пер ших, для морав, були перек ла дені книги і ство рена 
азбука, яка нази ва ється сло в’янсь кою гра мо тою. Ця ж гра мота і на Русі, 
і в бол гар дунайсь ких. Коли морави жили вже хре ще ними, їхні князі 
пос лали мужів до царя грець кого Михайла, кажучи:

– Земля наша хре щена, та нема в нас учи теля, який би настав ляв 
нас, і пов чав, і витлу ма чу вав Книги Святі. Бо ми не роз умі ємо ні грець кої 
мови, ні латини. Одні ж бо вчать нас одного, інші – іншого. А ми 
не роз умі ємо ні образу букв, ні сили їх. При шліть нам учи теля, який би 
від крив нам книжні слова і смисл їх…
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По чувши про те, цар Михайло скли кав усіх філо со фів і пере дав 
їм слова сло в’янсь ких кня зів. І ска зали філософи:

– В Селуні єсть муж, іме нем Лев, є в нього сини, які зна ють 
сло в’янську мову, два сини у нього, Кирило й Мефо дій, вправні філо софи. 
Почувши про те, цар пос лав по Кирила і Мефо дія в Селунь і, коли вони 
при йшли, ска зав їм такі слова:

– От при слала до мене пос лів сло в’янська земля. Про сить учи те лів 
собі, які могли б витлу ма чити Святі Книги. Бо того вони прагнуть.

І умо вив їх цар, і пос лав їх у сло в’янську землю до мора вів і бол гар. 
Коли ж брати при йшли, почали вони скла дати азбуку сло в’янську 
і перек лали Апос тола і Єван ге ліє. І ради були сло в’яни, коли почули 
своєю мовою силу і муд рість писан ня» [2, с. 20–21].

З істо рич них дже рел від омо, що святі рів но а пос тольні Кирило 
та Мефо дій від ві дали Кон с тан ти но поль 11 квітня 863 р. Там від бу ва лося 
свят ку вання від нов лення міста. Потім вони «зі сво їми чис лен ними 
учнями та спів ро біт ни ками виру шили у вели кий та епо халь ний путь, 
маючи на меті хре щення сло в’янсь ких наро дів. Це був най біль ший 
місі о нерсь кий про ект кон с тан ти но польсь кої церкви в усій її істо рії. …
Але на шляху до Риму у Вене ції Кон с тан тин (Кири ло) і Мефо дій мали 
сер йозну супе речку з при біч ни ками три мов ності, котрі заки дали їм: 
як вони можуть про по ві ду вати сло в’янсь кою мовою, що не нале жить 
до жод ної зі свя тих мов (дав ньо єв рейсь кої, латини, дав ньог рець кої). 
Але Кос тян тин від по вів, що не має ні свя тих, ні про кля тих мов, тому 
що мова – це дар, який Гос подь дає всім, як і інші дари; а потім пере ра-
ху вав їм мови, а від по відно і народи, які про слав ля ють Бога сво їми 
мовами; серед них і абіс сінці, які прак ти ку ють це ще з апос тольсь ких 
часів» [3, с. 37].

Пра ведні труди бра тів були добре сприй ня тів Римі, куди вони 
при були після 40 міся ців важ кої та напо лег ли вої про світ ниць кої діяль-
ності. Мощі свя того Кли мента Римсь кого були при не сені ними у Рим 
із Херсо неса. Святі Кирило й Мефо дій «отри мали бла гос ло вення 
на подальшу місі о нерську роботу та службу сло в’янсь кою мовою, яка 
стала чет вер тою сак раль ною мовою в євро пейсь кому аре а лі» [там само].

Святі рів но а пос тольні Кирило й Мефо дій трохи більше ніж за три 
роки своєї місі о нерсь кої діяль ності заклали основи неза леж ної від Риму 
наці о наль ної сло в’янсь кої церкви з влас ними цер ков но сло в’янсь кими 
кни гами. Мова цих бого служ бо вих текс тів зго дом стала спіль ною мовою 
пра вос ла в’я. Цер ков но сло в’янська мова ніколи не була повсяк ден ною, 
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роз мов ною мовою. Це мова для бого слу жінь – духовне й куль турне 
над бання всього сло в’янсь кого світу.

Од нією з най важ ли ві ших ознак мови є її духовна сут ність. На думку 
В. Гум боль дта, мова не лише займає про міжне поло ження між двох сві тів: 
зов ні ш нього – навко ли ш ньої дійс ності і внут рі ш нього – світу людини. 
Вона вби рає в себе особ ли вості обох сві тів, пере дає їхній вза є мо з в’я зок 
і вза є мо зу мов ле ність. Як уні вер сальне схо вище сус піль ного знання, 
набу того сто літ тями колек тив ного дос віду мова впли ває на людину, 
тобто вона міс тить у собі інфор ма цію про сис тему цін ніс них орі єн та цій, 
про спо сіб життя й мис лення народу, міс тить гли бинні сенси.

Ус ві дом лю ючи всю склад ність сут ності при роди мови, укра ї нсь кий 
уче ний О. Потебня був суго лос ним з В. Гум боль д том у тому, що «мова 
заро джу ється у таких гли би нах людства, що її ніяк не можна вва жати 
вит во ром наро дів. Немож ливо реду ку вати сут ність мови тільки до людсь-
кого чин ника. Для обох уче них поза людсь кою сут ністю мови зали ша-
ється якийсь важ ков ло ви мий, склад но фор му льо ва ний «поза людсь кий 
зали шок». Однак, на від міну від В. Гум боль дта, О. Потебня смі ливо 
фор му лює тезу про вищу сут ність мови як від обра ження Божест вен ного 
Логоса. На його думку, «оскільки мова не може виво ди тися з народ-
ного духу, то, оче видно, і мова, і дух повинні мати вище начало, вищу 
внут рішню єдність» [4, с. 197].

Зу силля В. Гум боль дта утри мати не тільки для прак тики, а й для 
тео рії людське похо дження та роз уміння сут ності мови є мар ними, 
на думку О. Потебні, оскільки немож ливо в людсь кому дусі, з якого 
німець кий уче ний виво дить мову, уявити нічого вищого від нього самого, 
нічого такого, з чого б поряд могли випли вати мова й духовні особ ли-
вості народу. І звідси пос тає, наго ло шує Ф. Баце вич, най важ ли ві ший для 
всієї кон цеп ції О. Потебні «висно вок про те, що мова є спра вою божест-
вен ною, при чому не в тому сенсі, у якому можуть бути названі божест-
вен ними всі вит вори, які неод мінно вини ка ють із влас ти вос тей людсь-
кого духу (напри клад, пое зія): мові немає нічого рів ного, крім самого 
духу; разом з духом вона сягає Божест вен ного нача ла» [Там само].

Давні сло в’яни були щирими і від кри тими до гли бин них хрис ти-
янсь ких істин, до Єван ге лія, до Божого одкро вення. Тому для мови 
сло в’ян харак тер ним є чут ли вість до від обра ження духов ної реаль-
ності, її змісту, гли бина смис лів. Про це свід чить і художня твор чість 
схід них сло в’ян. Хрис ти янство на схід нос ло в’янсь ких зем лях «зав жди 
супро во джу ва лося його вза є мо дією з таким видом наці о наль ної худо ж-
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ньої твор чості, як спів. Цер ков ний спів у Візан тії, в основі якого лежала 
хрис ти янська дог ма тика, на той час являв собою досить струнку 
й довер шену сис тему. Одначе без набли ження візан тійсь кої цер ков ної 
музики до звич ного для сло в’ян ладу та інто ну вання вона не могла 
набути широ кого впро ва дження. Тому подаль ший роз ви ток куль то вої 
прак тики укра ї нсь кого пра вос ла в’я харак те ри зу вався при сто су ван ням 
візан тійсь кого цер ков ного співу до наці о наль них особ ли вос тей пісен ної 
куль тури схід них сло в’ян.

Од нією з харак тер них особ ли вос тей пра вос лав ного куль то вого співу 
в цілому й укра ї нсь кого зок рема було те, що про відна роль нале жала 
не мело дії, як у като ли цизмі, а слову. Музика від іг ра вала допо міжну 
роль. Пра вос лав ний цер ков ний спів – це пере д у сім сло вес ний текст, 
зміст якого пере да вався й під си лю вався за допо мо гою музич них засо бів. 
Він не сприй мався неза лежно від молитви. Мело дія і зміст у пра вос-
лав них піс нес пі вах висту па ють як єдине ціле при домі ну ю чій ролі 
текс ту» [1, с. 117–119].

Сьо годні нау ковці дедалі час тіше роз гля да ють куль туру як текст. 
При рів ню ючи куль туру до тексту, її вва жа ють текс том вищого порядку 
й навіть най ви щим рів нем мови. Під не сення куль тури на якісно новий 
рівень не можна здійс нити без залу чення і вір ного засво єння всього 
багатства хрис ти янсь кої спад щини. Долу чення до сак раль них скар бів 
є запо ру кою нашого духов ного зрос тання, роз ши рення обріїв нашої 
сві до мості, само пі знання та бого піз нання.

1. Шуба О. В. Релі гія в етно на ці о наль ному роз витку Укра їни (полі тич ний 
ана ліз) / О. В. Шуба. – Київ : Кри ниця, 1999. – 324 с.
По вість мину лих літ [Лі то пис]. – Київ : Веселка, 1989. – 224 с.
2. Ка ле зич Діміт ріє. Сло в’янсь кий світ у сфері візан тійсь кої духов-
ності / Діміт ріє Кале зич // Пра вос ла в’я – циві лі за цій ний стри жень 
сло в’янсь кого світу : зб. наук. пр. / ред кол. П. П. Толочко [та ін.]. – Київ : 
Фенікс, 2011. – 288 с.
3. Ба це вич Ф. С. Філо со фія мови: істо рія лінг во фі ло софсь ких учень : 
під руч ник / Ф. С. Баце вич. – Київ : Ака де мія, 2008. – 240 с.
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Мов чун Анто ніна Іванівна,
кан ди дат педа го гіч них наук, доцент
(Укра їна, м. Київ)

БО РИС ГРІН ЧЕН КО І СЛО В’ЯН СЬ КИЙ СВІТ

Об шир нау ко вої й худо ж ньої спад щини Б. Грін ченка настільки 
широ кий, що для наших сучас ни ків чимало аспек тів його твор чої діяль-
ності зали ша ється ще мало вивче ним і майже недо слі дже ним. Доволі 
неві до мим є питання наяв ності праць Б. Грін ченка та від омос тей про 
нього в сло в’янсь ких часо пи сах.

Мета статті – допов нити жит тє пис Б. Грін ченка мало ві до мими 
фак тами про його вза є мо з в’я зок зі сло в’янсь ким куль тур ним прос то ром 
та пус тити їх в нау ко вий обіг. Доку мен таль ними дже ре лами цього 
пові дом лення є неопуб лі ко вані архівні мате рі али, що збе рі га ються 
в Інсти туті руко пису НБУВ.

У євро пейсь кому куль тур ному світі Б. Грін ченко стає від омим уже 
в 90-х роках ХІХ ст. Одна із пер ших його робіт, що поя ви лася дру ком 
за кор до ном, була стаття «Нарід в нево лі» (1895). Цю працю письмен ник 
про чи тав на одному із засі дань Чер ні гівсь кої Гро мади. І. Франко високо 
оці нив її, як спробу вивести най бо лю чіші про блеми роз витку укра ї нсь кої 
куль тури, зок рема цен зурні її утиски, «перед широ кий форум євро пейсь кої 
пуб лі ки». Тож він зре фе ру вав її польсь кою мовою і захо дами редак ції 
«Житє і сло во» опуб лі ку вав. М. Пав лик вба чав цін ність статті в тому, 
що вона винесла справу укра ї нсь кого письменства «з вов чої кошари 
на широке євро пейське поле» [1].

Ма те ріал про Б. Грін ченка почав з’яв ля тися у сло в’янсь ких часо пи сах 
після виходу однієї з його най кра щих фун да мен таль них праць «Этног ра-
фи чес кие мате ри алы, соб ран ные в Чер ни говс кой и сосед ней с ней губер-
ни ях». Завдяки їй укра ї нська етног ра фія при несла євро пейську славу 
не тільки Грін чен кові, а й нашому наро дові. Так, рецен зії на «Этног-
ра фи чес кие мате ри а лы…» були опуб лі ко вані в кра щих того час них 
сло в’янсь ких часо пи сах «Revue des traditions populaires (Paris)». – 1897. – 
Tome XII. – № 2. – С. 123–124 та «Archiv für slavische Philologie (Berlin)». – 
1899. – Т. XXI. – С. 263–270 [4, с. 607–608].

Ре цен зенти Х. Вовк та І. Полівка наго ло шу вали на висо кому нау ко-
вому рівні упо ряд ку вання етног ра фіч них мате рі а лів. Оцінку книг «Из 
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уст народа. Мало рус ские расс казы, сказки и пр.» Чер ни гов, 1900 р. 
і «Лите ра тура укра инс кого фоль к лора 1777–1900. Опыт биб ли ог ра фи-
чес кого ука за те ля», Чер ни гов, 1900 р. дав М. Спе рансь кий в часо писі 
«Archiv fur slavische philologie». – 1902. – № 24. – С. 306–307 [4, 
с. 607–608].

Ук ла да ючи біб лі ог ра фіч ний покаж чик укра ї нсь кого фоль к лору, 
Б. Грін ченко гли боко про ана лі зу вав чеські та польські часо писи, ввів 
у покаж чик наявні в них дос лі дження та ана ліз робіт, при свя че них укра ї-
нсь кому фоль к лору, при чому подав їх польсь кою чи чесь кою мовами.

Пуб лі ка цію чер ні гівсь кої збірки Б. Грін ченка «Думи коб зарсь кі» 
при ві тала польська преса. Пові дом лення про її вихід зна хо димо 
у нови нах газети «Wisla» 1898 р. [2].

Та чи не най час тіше Б. Грін ченка перек ла дали і циту вали чехи. 
У листі до бать ків від 18.11.1900 р. Б. Грін ченко зазна чає: «В этног ра-
фи чес ких уче ных изда ниях рус ских, чешс ких, немец ких (не говоря 
о мало рус ских) пос то ян ные ссы лки на мои этног ра фи чес кие книги, 
это мне при ятно, конечно, и делает меня изве с т ным за гра ни цами 
Мало рос сии (чехи, впро чем, давно уже пере во дят мои повести и расс ка-
зы)». Так, повість «Соняч ний про мінь» вийшла в Чехії окре мим 
видан ням 1896 р. У чесь ких часо пи сах ще за життя Б. Грін ченка вийшли 
дру ком також і опо ві дання в перек ла дах чесь кою мовою: міні а тюра 
«Ліс» в «Ловець кій бесід ці» 1895 р., «Вітер» – в «Сло в’янсь кому обзо рі» 
1895 р., «Хата» – в «Дель ні ку» 1895 р., «Хатка в бал ці» – в анто ло гії «На 
возику в іно зем них письмен ни ків» 1910 р., а також 1913 року «Пань ко» – 
у «Чесь кому сло ві» та «Голод» – в «Людо вих нови нах».

Б. Грін ченко лис ту вався з чесь кими дія чами, зок рема з Ф. Рже -
гор жем (1857–1899) – етног ра фом; дос лід ни ком укра ї нсь кого народ-
ного побуту, народ ної меди цини і фоль к лору в Гали чині, з перек ла да чем 
Ф. Гла ва че ком. Лис ту вання Б. Грін ченка та Ф. Рже горжа (збе рег лося 
кілька лис ті вок у фон дах ІР НБУВ) свід чить про їхню творчу спів працю 
та щирі дружні стосунки.

У 1894 р. письмен ник над си лає Ф. Рже горжу як пода ру нок для 
кни гоз бірні Чесь кого музею у Празі понад п’ят де сят при мір ни ків книг 
укра ї нсь кою мовою, серед яких і ство рені Б. Грін чен ком перек лади 
та пере кази Д. Дефо, Л. Толс того, З. Топе лі уса. У фон дах Сло в’янсь кої 
біб лі о теки Наці о наль ної біб лі о теки Чесь кої рес пуб ліки (м. Прага, Чехія) 
нині налі чу ється майже 150 книг Б. Грін ченка, вида них у різні роки – 
з 1885 р. і до 1990 р.
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22 травня 1910 р. над домо ви ною Б. Грін ченка на Бай ко вому кла до-
вищі в Києві серед інших висту пів лунали про щальні слова польсь кою 
та біло русь кою мовами. Од польсь кого гро ма дянства про мов ляв 
польсь кою мовою Є. Вольсь кий. Він від зна чив, що укра ї нсь кий народ 
втра тив Б. Грін ченка, а польсь кий в цей час свого діяча – Е. Ожешко, 
яку хоро ни ти муть наступ ного дня 23 травня в м. Гродно. Від імені 
польсь кого народу про мо вець від зна чив велику працю Б. Грін ченка, 
для якого «про від ною зір кою в пра цьо ви тім житті була любов 
до наро ду». Польсь кий про сві тя нин запев нив, що «роз вій сві до мости 
і кожне про світне огнище, що пос тало під впли вом тво рів, які лишив 
Б. Грін ченко, будуть для нього міц ні шим од бронзи мону мен том…» [3, 
с. 115].

У про мові кер ма нича біло русь кої «Про сві ти» А. Бульби, який гово рив 
біло русь кою мовою, від зна чено євро пейські орі єн тири Б. Грін ченка: 
«Він не запро дався всев лад ним та силь ним, не шукав оплес ків, а йшов 
шля хом тер нис тим, мозоль ним, пра цю вав над рід ною мовою, над рід ною 
шко лою, пока зав, що скарби думок вели ких людей Заходу мають пев ний 
ґрунт на укра ї нсь кій землі. І в той час, коли ви, брати-ук ра їнці, хова єте 
свого най кра щого гро ма дя нина і коли ваші голови схи ли лись од горя, 
котре вас при гні ти ло, – ми схи ля ємо наші перед чоло ві ком і наро дом, 
що таких синів має…» [3, с. 116].

На адресу вдови Б. Грін ченка, письмен ниці М. Загі р ньої, та редак ції 
газети «Рада» над ійшли телег рами спів чуття з євро пейсь ких міст: 
Відня (Авст рія), Арка шон (Фран ція), Вар шави (Поль ща), Риги (Лат вія), 
Дор пат (нині м. Тарту в Есто нії) та ін.

Отже, Б. Грін ченко був від омим у сло в’янсь кому світі, він 
гли боко роз умів важ ли вість спів ро біт ництва сло в’янсь ких наро дів. 
Наве дені при клади є кон к рет ними свід чен нями куль тур ної при сут ності 
як Б. Грін ченка, так і всього укра ї нства у сло в’янсь кому світі.

Письмен ник закли кав: «Почуймо себе чле нами усес ві т ньої людсь кої 
сім’ї і візь мімо собі все гарне, прав диве, високе і людяне, що виро била 
за свого життя людсь кість, візь мімо й зро бімо його час ти ною нашої душі 
., але попе реду над усім зоста вай мося самими собою, будьмо укра їн-
цями-ру си нами дум кою, мовою, ділом» [5].

1. «Марія Грін чен кова і Арка дій Вер зи лів. Чер ні гів і Пів нічне Ліво бе-
режжя. Огляди, роз відки, мате рі али / Під редак цією голови сек ції ака де-
міка Михайла Гру шевсь ко го». – Дер жавне видав ництво Укра їни. – 1928.
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2. Лите ра тура укра инс кого фоль к лора: 1777–1900: Опыт биб ли ог ра фи-
чес кого ука за теля / Сост. Б. Д. Грин ченко. – Чер ні гів – 1901. – 317 с.
«Над моги лою Бориса Грін ченка: Авто бі ог ра фія, похо рон, спо мини, 
статті. Упо ряд ку вав С. Єфре мов». Київ, 1910 р., у вид-ві «Вік», (С. 87–94).
«Боль шая энцик ло пе дия. Сло варь обще дос ту п ных све де ний по всем 
отрас лям зна ния. // Под ред. С. Н. Южа кова. – Санкт-Пе тер бург, 
1903. – Т. 7. – С. 607–608).
3. Грін ченко Б. Перед широ ким сві том / Б. Грін ченко. – Київ, 1907
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Ні коль чук Інна Воло ди ми рів на,
аспі рантка ІМФЕ ім. М. Т. Рильсь ко го
НАН Укра ї ни
(Укра їна, м. Київ)

НОР МА ЗВИ ЧА Є ВО ГО  ЗА КО НУ В
КАЛЕН ДАР НІЙ ОБРЯ ДО ВОС ТІ. ІГРИ ТА ПІС НІ

Об ряди дав ніх укра їн ців міс тять у собі певне смис лове наван та-
ження, яке пояс нює всю сут ність обряду. Зга да ємо язич ни ків, в уяві яких 
боги займали певне місце. Ієрар хічне роз та шу вання богів визна ча лося 
за зна чен ням та силою впливу і поді ля лися вони на три рівні: висо кий, 
серед ній та ниж чий. Такий поділ від обра жа ється у сус піль стві будь-якої 
дер жави. Кожна група богів вико ну вала свою функ цію. Б. Риба ков виді ляє 
три основні функ ції – «гос по дарську, війсь кову, риту ально-юри дич ну» 
[2, с. 43]. Отже, модель побу дови дер жави була закла дена ще в уяві 
наших пра щу рів. У сучас ному соці умі зако но давча та вико навча функ ції 
поді ля ють людей на від по відні групи, які ство рю ють закони та керу ють, 
обе рі га ють та забез пе чу ють умови роз витку насе лення, так від бу ва лося 
і в сус піль стві наших пра щу рів, які роз по ді ляли вище на ве дені функ ції 
на силу богів. Уяв лення дав ніх сло в’ян стало пере д у мо вою для ство рення 
сис теми дер жави та зако но дав ства в ній.

Спо чатку люди вірили у богів та вико ну вали різні обряди аби 
задоб рити їх, зго дом обряд напов ню вався від по від ними текс тами, які 
до нашого часу перет ранс фор му ва лися у пісню та гру. В. Бєлінсь кий 
визна чає: «пое зія народу – це дзер кало, у якому від обра жа ється його 
життя з усіма харак тер ними від тін ками й родо вими озна ками. Оскільки ж 
пое зія є не що інше, як мис лення обра зами, то пое зія народу є ще і його 
сві до міс тю» [1, с. 7].

Ево лю ція пое зії пройшла дов гий шлях, в якому укра ї нська сві до-
мість змі ню ва лася, удо ско на лю ва лася, транс фор му ва лася. Різні жит тєві 
та полі тичні обста вини змі ню вали народ та пісню, за допо мо гою якої 
людина вира жала свої емо ції – внут ріш ній стан (кохання, нена висть, 
зрада, помста образи, туга за рід ною зем лею, пере жи вання за бать ків-
щи ну…). Пер винна пое зія була ство рена на основі зви чаю та обряду. 
Пісні, як магічні тексти, забез пе чу вали бажа ний резуль тат для вико нав ців. 
Біль шість бажань несли в собі мате рі альну пот ребу та май нові від но-
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сини. Як зазна чає О. Дей «Кращі зразки зви ча єво-об ря до вої пое зії – 
пое тично довер шені твори неста рі ю чого сус пільно-етич ного змісту, 
багаті емо ційно і есте тич но» [1, с. 14]. І. Франко народну пое зію 
роз гля дав не лише як мис тецьке явище «…але й гро мадське зна чення, 
як один з об’єд ну ю чих людей чин ни ків, полег шу ю чих їх орга ні за цію 
і спів працю для справи народ ного від ро джен ня» [3, с. 248].

Дже рела виник нення зви ча єво-об ря до вої пісен ності беруть свій 
поча ток з доби Київсь кої Русі. Сучасна фоль к ло рис тична наука успад-
ку вала від пер віс но об щин ного ладу схід них сло в’ян та сис теми дер жави 
Київсь кої Русі обряди та зви чаї. Віру вання та тру дова юри дична прак тика 
народу у сво єму поєд нанні ство рила сві до мість сучас ної людини. 
Пра щури вірили у силу богів та пок ло ня лись їм, при но сили богам різні 
дари як жертву, в замін на це чекали милос тині від сил при роди, яка 
забез пе чу вала стат ком, доб ро бу том, бла го по луч чям. Віру вання, магічні 
дії, услав лення над при род них сил все це поро дила уява та сві до мість 
людини, яку про во ку вали мате рі альні блага та мате рі альні від но сини 
у сус піль стві. Хоча і пос ту пово хрис ти янство нама га лося зни щити 
зви чай, та це було не так просто, адже все тру дове життя народу тісно 
пов’я зане із зви чаєм, який часто супро во джу вався пев ним обрядом.

Ка лен дарна обря до вість над ілена бага тим зміс том і різ но ма ніт ністю 
сюже тів, у ній від чутні від го лоски права, зви чаю та обряду, як зазна чав 
О. Дей «Ця пое зія дихає жит тям тру до вого народу, в ній крізь ліричні 
тони про би ва ється довга істо рія чис лен них поко лінь, що зафік су вали 
в піс нях свої почуття і пог ляди, свої бажання й мрії. У них б’ється живий 
пульс народ них праг нень до спра вед ли вості й краси, щастя й доб ро бу ту» 
[1, с. 47].

1. Ігри та пісні. Вес ноно-літня пое зія тру до вого року / упо ряд. і перед-
мова О. І. Дея. – Київ: Вид-во Ака де мії наук Укра ї нсь кої РСР, 1963. – 
С. 670.
2. Ку шинська Л. А. Зви ча єве право та його ево лю ція у схід нос ло-
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Ра децька Анеля Бог да нів на,
ма гістр куль ту роз навст ва
(Польща, м. Вроцлав)
Radecka Aniel Bogdaniwna,
Mgr
(Polska, Wrocław)

EKOKRYTYKA I KRYTYKA FEMINISTYCZNA 
W KONTEKŚCIE UKRAIŃSKIM. WYBRANE PRZYKŁADY

Współczesne literaturoznawstwo krajów Europy Środkowej i Wscho-
dniej, ponad ćwierć wieku po upadku ZSRR, przyswaja i reprezentuje wiele 
globalnych trendów. Już w latach dziewięćdziesiątych do ośrodków badaw-
czych, które wcześniej znajdowały się po wschodniej stronie żelaznej kurtyny, 
zaczęły docierać zachodnie idee intelektualne i nowe prądy badawcze.

Prężnie rozwijające się na Ukrainie gender studies dały możliwość 
reinterpretacji utworów ukraińskiego modernizmu z przełomu XIX i XX 
wieku, ale ich instrumentarium przydatne jest również w kontekście analizy 
współczesnej ukraińskiej prozy. Jedną z cech literackiego postmodernizmu 
w latach dziewięćdziesiątych na Ukrainie było wyraźne zaznaczenie płci autora 
w tekście, widoczne zwłaszcza u pisarzy – mężczyzn, ale także u kobiet (zob. 
Badania terenowe nad ukraińskim seksem Oksany Zabużko). Nie bez 
powodu w swojej wypowiedzi zwracam uwagę na kobiety autorki i ich prozę 
po 1991 roku. Złożoną sytuację kobiet i feminizmu w krajach postsowieckich, 
a konkretnie w Rosji, Białorusi i Ukrainie, Ewa Kraskowska uzasadnia nie 
tylko sytuacją polityczną, ale także osobliwymi procesami, jakimi podlegał 
rodzimy patriarchat: z jednej strony mamy bowiem do czynienia z ewidentną 
degradacją i degeneracją męskości w wymiarze prywatnym (alkoholizm, 
bezrobocie, rosnąca rola kobiety jako jedynej żywicielki rodziny lub coraz 
częstsze samotne macierzyństwo z wyboru), z drugiej zaś – z nasilającym się 
kultem wartości męskich w życiu publicznym (rządy «silnej ręki»), a z innych 
obszarów życia – dewaluacja kobiecości przejawiająca się daleko posuniętą 
komercjalizacją kobiecego ciała i seksistowską retoryką mass mediów) [1, 
c. 19].

Ukraińskie autorki w swojej prozie po 1991 roku podejmują tematy 
dotąd przemilczane lub pomijane, często narażając się na krytykę ze strony 
pisarzy-mężczyzn bądź krytyków literackich. Proza autorstwa kobiet przed-
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stawia kobiety jako pełnoprawne podmioty, mające prawo do opisywania 
swoich doświadczeń własnym głosem oraz konstruowania własnej pamięci 
historycznej. Często zabieg ten przybiera formę herstorycznego monologu, 
zarówno u prekursorki ukraińskiej prozy kobiecej po 1991–Oksany Zabużko, 
ale także wśród pisarek następnego pokolenia, takich jak Sofi ja Andruchowycz 
czy Irena Karpa. Zasadnym więc będzie zastosowanie instrumentarium 
proponowanego przez krytykę feministyczną w odniesieniu do współczesnej 
ukraińskiej prozy kobiecej. Metoda ta koncentruje się m. in. na języku 
wypowiedzi, somatyczności tekstu, odczytaniu twórczości w kontekście walki 
z patriarchatem (co niezwykle ważne, w kontekście ukraińskim możemy 
mówić o patriarchacie kolonizatora, ale również o rodzimym, antykolo-
nialnym/neonarodnickim patriarchacie), etc.

Jednym ze stałych motywów współczesnej prozy kobiecej na Ukrainie 
jest przyroda i poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. 
Biorąc pod uwagę totalną wręcz eksploatację środowiska przyrodniczego 
w trakcie istnienia ZSRR, brak świadomości ekologicznej jego mieszkańców 
oraz rozmiar katastrofy ekologicznej, jaką był wybuch w elektrowni atomowej 
w Czarnobylu, nie dziwi fakt, iż temat ten jest obecny we współczesnej prozie. 
Ekokrytyka jest praktyką zaangażowaną, stanowi bowiem odpowiedź na kryzys 
ekologiczny, podobnie jak krytyka feministyczna jest reakcją na marginalizację 
kobiet w porządku symbolicznym. Podczas gdy krytyka feministyczna 
zakłada, że istnieje jakiś rodzaj związku między tekstualnymi reprezentacjami 
kobiecości a realnym życiem podmiotów zwanych «kobietami», ekokrytyka 
wyrasta z przeświadczenia, że lepsze zrozumienie mechanizmów, które 
zawiadują literackimi przedstawieniami «natury», będzie miało przełożenie 
na naszą życiową praktykę, ponieważ doprowadzi do wykształcenia nowych 
narracji objaśniających miejsce człowieka w świecie naturalnym, narracji mniej 
destrukcyjnych niż te, które wynikają z instrumentalnego racjonalizmu dużej 
części zachodniej fi lozofi i nowożytnej [2].

Aby wydobyć na powierzchnię świadomości ogółu rozmaite formy 
ucisku i przemocy, jakich doświadczają poszczególne jednostki, ale i jakie 
występują w relacji człowiek-natura (nadmierna eksploatacja środowiska 
naturalnego, degradacja przyrody, etc.), sięgnąć należy również do instru-
mentarium ekofeminizmu.

W swojej pracy pragnę skupić się na tych utworach współczesnych 
ukraińskich autorek, które nie pozostają obojętne wobec panującego patriar-
chalnego porządku oraz dostrzegają przemocową formę eksploatacji natury 
przez człowieka (zwłaszcza człowieka sowieckiego czy też postsowieckiego).
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Пет ри кова Вален тина Тео до рів на,
кан ди дат істо рич них наук, доцент,
(Укра їна, м. Харків)

ТРА ДИ ЦІЯ І ТРА ДИ ЦІЙ НІСТЬ У СУЧАС НІЙ МЕТО ДО ЛО ГІЇ 
БІБ ЛІ О ЛО ГІЧ НО ГО ЦИК ЛУ НАУК: ДО ПИТАН НЯ

ПРО ГЛО БА ЛІ ЗА ЦІЙ НІ ПРО ЦЕ СИ 
В НАЦІ О НА ЛЬ НІЙ ГУМА НІ ТА РИС ТИ ЦІ

У сучас ному світі науки гло ба лі за ція роз гля да ється з пози цій 
сут ніс них ознак у сис темі філо софсь кого знання та, одно часно, як сучасна 
тен ден ція роз витку сві то вого соці уму. Дуа ліс тич ність, мож ливо і полі се-
міч ність, поняття «гло ба лі за ція» ста ють за акту аль ність роз гляду про яву 
її зміс тов ності в кож ному соці аль ному явищі в межах істо рич ної генези 
та реаль ного існу вання сучас ного соці уму. З пози цій філо софсь кого 
знання гло ба лі за ція пози ці о ну ється як мето до ло гія роз гляду пред метно-
об’єкт ної сфери в сис темі науки в межах набли же ності сві то вого 
знан нє вого потен ці алу людства до кри те ріїв істин ності знання, ство рення 
єди ного нау ково-ко му ні ка цій ного прос тору. Сучасне сус піль ство знання 
пот ре бує виві ре ного з пози цій уні вер са лі за ції при род ни чого і гума ні-
тар ного знання та його успад ку вання людст вом. Сут тє вою ж озна кою 
біль шості галу зе вих напря мів сучас ної гума ні та рис тики зали ша ється 
дис кур сив ність, незва жа ючи на факт дав нього істо рич ного запо чат ку-
вання цього напряму нау ко вої діяль ності. Таке поло ження в сучас ному 
гума ні тар ному знанні не є нега тив ним з точки зору про гресу знання, 
але все ж таки пот ре бує уваги виві ре ність мето до ло гії дос лі дження. 
На від мін ність від при род ни чого знання, гума ні тарне знання зав жди 
від зна ча лось як іді ог ра фічне знання з доволі знач ним рів нем іде а лі за ції 
пред мета дос лі дження. Іде а лі за цію, як головну харак те рис тику пред мета 
дос лі дження гума ні та рис тики, закла дено при ро дою сис тем них від но-
шень «людина – сус піль ство – куль ту ра». На рівні медо ло гіч них вимог 
до гума ні тар ного знання кожне дос лі дження має цільову ознаку пошуку 
інди ві ду аль них і уні каль них харак те рис тик пред мета та спів від но шення 
цих харак те рис тик до уста ле них цін нос тей соці уму. Від знаки гума ні-
та рис тики – іде а лі за ція, інди ві ду а лі за ція, опи со вість якіс них ознак 
об’єктно-пред ме то вої сфери, які визна чені істо рі о со фією цього напряму 
пізнання світу, не спів від но сяться з голов ним при нци пом сучас ної 
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гло ба лі за ції – уні фі ка цією сві то вого соці уму в його мате рі а лі зо ва ному 
та духов ному побу ту ванні. Як і кожне явище соці аль ного порядку гло ба-
лі за ція пот ре бує деталь ного нау ко вого осмис лення з пози цій впли во вості 
на сис тему «людина – сус піль ство – куль ту ра» на рівні кри те ріїв пози тив-
ності та нега тив ності, зміни цін нос них орі єн ти рів сис теми, пере важно 
духов них. Духов ний вимір сучас ного сві то вого сус піль ства, най більш 
дос лі джу ва ний гума ні та рис ти кою і у світі вимог нау ко вої інди ві ду а-
лі за ції має тен ден цію до пар ти ку ля ри за ції. У реаль ному побу ту ванні 
соці уму пар ти ку ля ри за ція пов’я зана з про це сом збе ре ження духов них 
цін нос тей етнічно-на ці о наль них фор му вань світу. Такі духовно-цін нісні 
орі єн тири кож ної нації у світі мають у бага тьох галу зе вих напря мах 
гума ні та рис тики вер баль ний вираз – «духовні цін нос ті»,«духовні тра ди-
ції», «пам’ят коз навст во» та ін. Про ти леж ність пар ти ку ля ри за цій них 
про це сів у сві то вому соці умі про цесу гло ба лі за ції є обґрун то ва ною 
з пози цій філо со фії науки.

Ду ховні цін ності у вигляді писем них дже рел най більш атри бу то вані 
гума ні тар ним знан ням. Бага тоз міс тов ність дос лі джень сві то вої науки 
з вивчення істо рії писем ності, кіль кіс них та якіс них харак те рис тик 
письмо вої спад щини окре мих етнічно-на ці о наль них груп сприяє фор му-
ванню уста ле них у науці та реаль ному побу ту ванні нау ко вих сен тен цій, 
таких як «істо рія наці о наль ної кни ги», «істо рія наці о наль ного кни го-
д ру ку ван ня» з визна чен ням духов них цін нос тей в уза галь не ному понятті 
«писемні тра ди ції». У межах про яву гло ба лі за цій них про це сів ще на 
етапі істо рії фор му вання нау ко вого знання про наці о нальні писем ності 
слід роз гля дати бажання нау ко вої спіль ноти в різні істо ричні часи уні фі-
ку вати (або наслі ду ва ти) назви галу зе вих цик лів наук за при нци пом 
дореч ності фор му вання нау ко вого прос тору для спіл ку вання. При кла дом 
такого об’єк тив ного про цесу при фор му ванні єди ного нау ко вого 
прос тору є вве дення в нау ко вий обіг назв галу зе вих наук «Кни го-
з навст во», «Біб лі ог ра фоз навст во», «Біб лі о те коз навст во», «Доку мен то-
з навст во», «Біб лі о ло гія». Такий галу зе вий роз по діл є дани ною тра ди ції 
ста нов лення, роз витку та сучас ного стану сис тем ної науки про вер бальні 
дже рела інфор ма ції. Пози ці о ну вання озна че них нау ко вих галу зей 
в Укра їні в пов ному обсязі вияв ля ється не тільки дани ною тра ди ції 
наслі ду вання істо рич ного знання, але також надає євро пейсь кості наці о-
наль ному нау ко вому прос тору. Озна кою пар ти ку ля ри за цій них тен ден цій 
у сис тем ному знанні про книгу в сучас ній Укра їні слід вва жати сукупну 
дос лід ницьку працю нау ко вих шкіл з удо ско на лення зміс то вого напов-
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нення озна че них галу зе вих ком плек сів нау ко вими фак тами сто совно 
наці о наль них особ ли вос тей фор му вання книж ко вої куль тури. Фак то ром 
наслі ду вання тра ди ціям євро пейсь кого знання мож ливо роз гля дати 
від ро дження в сучас ній наці о наль ній лек сич ній сис темі науки про книгу 
кон цеп ту аль ного поняття «біб лі о ло гія». Така кон цеп ту альна єдність 
роз гля да ється як циві лі за ційне зру шення в бік гло ба лі зо ва ного нау ко-
вого прос тору, який, до речі, перед ба чає гар мо нійне спі віс ну вання 
гло баль ного й локаль ного. Наці о нальне знання всього біб лі о ло гіч ного 
циклу займає пози ції локаль ного (за Ю. Лот ма ном) знання із збе ре-
жен ням зміс тов них ознак поняття «тра ди ційна куль ту ра».

У межах наці о наль ної біб лі о ло гіч ної тра ди ції нау ко вий прос тір 
Укра їни вдос ко на лю ється за фак том мето до ло гіч ного осу час нення 
дос лід ниць кої роботи. Удо ско на лення моти ву ється такими рисами 
«гло ба лі зо ва нос ті» і «тра ди цій нос ті»: атри бу ція голов них ком по нен тів 
кла сич ної моделі біб лі о ло гіч ної куль тури; осу час нення уста ле ної моделі 
біб лі о ло гіч ного знання на під ставі інфор ма ційно-ана лі тич ної прак тики 
опра цю вання писем них дже рел в їх типо ло гіч ному визна ченні та тео рії 
соці аль них кому ні ка цій; вве дення в нау ко вих обіг нових галу зе вих 
напря мів біб лі о ло гіч ного циклу; пер со ні фі ка ція біб лі о ло гіч ного знання 
за істо рич ним часом. Реальні нас лідки дос лід ниць кої праці нау ков ців 
Укра їни в пере лі че них зміс тов них напря мах дають мож ли вість інтег-
ру вати наці о нальне знання, від зна чене нау ко вою ори гі наль ністю, 
у єди ний сві то вий (євро пейсь кий) кому ні ка цій ний прос тір. До таких 
нау ко вих кон цеп цій, із від зна кою нау ко вого вина ходу в наці о наль ній 
гума ни та рис тиці, слід від нести тео ре тичні обґрун ту вання, на рівні 
сві то вих вимог стан дар ти за ції тер мі но сис теми гума ні та рис тики, нових 
галу зе вих напря мів тра ди цій ної науки про писемні дже рела – «коди ко-
ло гії», «коди ког ра фії», «біог ра фі ки», «біог ра фіс ти ки».

У про цесі транс фор ма ції наці о наль них куль тур до єди ного кому ні-
ка цій ного прос тору за умов гло ба лі за ції вияв ля ються не тільки пози тивні 
фак тори впливу на локальні куль тури, а й нега тивні нас лідки, які поз на-
ча ються на зміс тов них озна ках локаль них куль тур, у першу чергу 
на їх тра ди цій ній куль ту рот ранс лю ючій час тин: ніве лю вання наці о-
наль них духов них цін нос тей. Соці о ло гія куль тури кон с та тує наяв ність 
анти но мій (супе реч нос тей) у про цесі гло ба лі за ції світу. Єди ний сві то вий 
кому ні ка цій ний прос тір як явище цілісне вияв ля ється більш нау ко вою 
та соці аль ною мета фо рою. Під ста вою такого тве р дження є соці альні 
реа лії світу: склад ність про цесу адап та ції гло баль ного до локаль ного, 
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три ва лість цього про цесу в часо вому вимірі, існу вання наяв них 
та при хо ва них супе реч нос тей щодо наці о наль ної куль тури. Реальні 
зміс товні ознаки гло ба лі за ції в сьо го денні пози ці о ну ються пере важно 
в соці аль ному про шарку носіїв масо вої куль тури. Тому є доціль ним 
сприй няття філо со фії гло ба лі за ції як нау кову пара дигму сві то вої спіль-
ноти з метою тео ре тич ного визна чення сис теми якіс них транс фор ма цій 
у локаль них куль ту рах, яка буде, перш за все, спри яти вдос ко на ленню 
двох ієрар хіч них рів нів кому ні ка тив ного прос тору в напрямі гар мо нії, 
виклю ча ючи тен ден цію домі ну вання.



203

Ру да кова Юлія Кос тян ти нів на,
кан ди дат істо рич них наук
(Укра їна, м. Київ)

НЕ СВІ ЗЬ КА БІБ ЛІЯ: ВИДАН НЯ ТА ПРИ МІР НИ КИ

У рам ках від зна чення 500-річчя про тес тан тизму при вер та ють увагу 
різ но ма нітні книж кові пам’ятки, які від дзер ка лю ють пос туп цієї хрис ти-
янсь кої кон фе сії, зок рема видання текс тів Свя того Письма. Серед них 
належне місце займає Біб лія, видана в Несвіжі (нині місто в Мінсь кій 
обл., Біло русь) в 1570–1572 рр. у перек ладі польсь кою мовою про тес-
та нтсь кого тео лога, письмен ника, про сві ти теля Симона (Шимо на) 
Буд ного (бл. 1530–1593) – пос лі дов ника про світ ниць ких ідей біло русь кого 
пер шод ру каря, про сві ти теля Фран циска Ско рини (до 1490 – не піз ніше 
1551).

За га лом у XVI ст. було здійс нено декілька перек ла дів Біб лії та її 
час тин сло в’янсь кими мовами, при зна че них для різ них цільо вих ауди то-
рій. Деякі перек лади зго дом неод но ра зово пере ви да ва лися, адже існу вала 
сус пільна пот реба в широ кому роз по всю дженні та дос туп ності при мір-
ни ків Свя того Письма для щоден ного корис ту вання.

Не сві зька Біб лія стала одним з ета пів осмис лення біб лій ного 
тексту в середо вищі каль ві ніс тів Вели кого кня зівства Литовсь кого. 
Її було над ру ко вано в потуж ному в 1530-х–1560-х роках центрі каль ві-
нізму, який пере бу вав під про тек цією князя Мико лая Радзи вілла 
Чор ного (1515–1565). Дру карня в Несвіжі діяла в 1560-х роках. Від омі 
два її видання кири лич ним шриф том (тоді ш ньою русь кою мовою) 
та понад 10 – латинсь ким (польсь кою та латинсь кою мова ми). У 1571 р. 
влас ник дру карні – наміс ник князя Мико лая Радзи вілла Чор ного 
Мачей (Мат вій) Каве чинсь кий (бл. 1530–1572) був зму ше ний вивезти 
її на вимогу наступ ного гос по даря Несвіжа Мико лая Кшиш тофа Радзи-
вілла Сирітки (1549–1616), який перей шов на като ли цизм і зайняв 
непри ми ренну пози цію щодо пред став ни ків інших кон фе сій. Біб лія 
стала най біль шим і най знач ні шим видан ням дру карні М. Каве чинсь кого.

Ос новну роботу над перек ла дом тексту Свя того Письма для видання 
в Несвіжі здійс нив С. Буд ний. Він був каль ві ніс том, зго дом соци ні а-
ни ном (польсь ким бра том) і при хиль ни ком антит ри ні та ри стсь ких пог ля-
дів. Про дов жу ючи тра ди ції Ф. Ско рини, він обсто ю вав ідею поши рення 
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знань серед широ ких верств насе лення за допо мо гою дру ко ва них тво рів, 
напи са них зро зу мі лою чита чеві мовою, зок рема біло русь кою та польсь-
кою. У 1562 р. видав «Кати хи сісъ» (по суті, перек лад люте рівсь кого 
кате хі зису ста ро бі ло русь кою мовою), у якому, серед іншого, під крес-
лю вав необ хід ність вико рис тання біло русь кої мови в літе ра турі. Про по-
ві ду вав кри тичне став лення до тексту Свя того Письма, мож ливе лише 
при дос ко на лому знанні ори гі налу. Тому вба чав за необ хідне здійс нити 
дос лів ний перек лад книг Біб лії з ори гі наль них грець ких і геб райсь ких 
текс тів, а не з офі ційно затвер дже ної в като лиць кій церкві Вуль гати, 
а також про ко мен ту вати всі супе реч ливі з його точки зору моменти. 
Вва жа ється, що С. Буд ному нале жить перша у сві то вій літе ра турі спроба 
все біч ної кри тики текс тів Нового Завіту.

Працю С. Буд ний роз по чав із книг Нового Завіту та ста ро за віт них 
апок ри фів (згідно з про тес та нтсь ким біб лій ним кано ном), перек лади 
яких було видано в 1570 р., не чека ючи на закін чення роботи над текс том 
усієї Біб лії. Щоправда, М. Каве чинсь кий, який не поді ляв пов ною 
мірою ради каль них пог ля дів С. Буд ного, вніс у текст цен зурні правки 
та вилу чив при мітки. Вже в 1572 р. вийшов дру ком пов ний перек лад 
Біб лії з при міт ками. Місце закін чення друку неві доме, ним вва жа ються 
Заславль, де на той час пере бу вав С. Буд ний, або Узда – воло діння 
Каве чинсь ких (нині міста в Мінсь кій обл., Біло русь). За інфор ма цією, 
вмі ще ною в самому виданні, після смерті М. Каве чинсь кого друк завер-
шу вався під керів ницт вом і за фінан со вої під тримки його бра тів Гек тора 
та Аль б рехта. Видання при свя чено канц леру Вели кого кня зівства 
Литовсь кого князю Мико лаю Радзи віллу Рудому (1512–1584), остан-
ньому з роду Радзи віл лів про тек тору каль ві ніс тів.

У 1574 р. та бли зько 1589 р. у Лоску (нині село в Мінсь кій обл., 
Біло русь) С. Буд ний самос тійно видав ще дві редак ції перек ладу Нового 
Завіту. Перша від по ві дала його почат ко вому перек ладу без пра вок 
М. Каве чинсь кого, була допов нена при міт ками та комен та рями. Друга 
була більш помір ко ва ною, оскільки перек ла дач від мо вився від ряду своїх 
тве р джень з огляду на те, що вони не під кріп лю ва лися руко пис ними 
дже ре лами, а також під впли вом середо вища польсь ких братів.

За га лом Несві зьку Біб лію харак те ри зу ють як дуже нова торську для 
свого часу. Дос лів ність перек ладу, нама гання якнай точ ніше пере дати 
зна чення тер мі нів, тра нск ри бу вання геб райсь ких і грець ких імен і назв, 
осу час нення деяких понять для акту а лі за ції тексту Свя того Письма, 
чис ленні нео ло гізми, вве дені, зок рема, для замі щення латинсь ких слів, 
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які зреш тою увійшли в польську мову, стве р дження небо жест вен ності 
Ісуса Христа, вибір для перек ладу най більш від по від них тео ло гіч ним 
пог ля дам перек ла дача текс тів, роз логі комен тарі – най ви раз ніші ознаки 
Біб лії С. Будного.

Пе рек лад С. Буд ного не був сприй ня тий у про тес та нтсь кому 
середо вищі, його засу дили як єре тич ний пред став ники інших кон фе сій. 
Біль шість при мір ни ків Несві зь кої Біб лії заги нула в часи контр ре фор-
ма ції.

Ви дання Біб лії 1572 р. над ру ко вано фор ма том у 4°. Скла да ється 
з трьох час тин: Ста рого Завіту, Апок ри фів і Нового Завіту. Має загаль ний 
титуль ний аркуш-форту та окре мий титуль ний аркуш Нового Завіту. 
Біб лі ог ра фіч ний опис видання:

Biblia. To iest, księgi starego y nowego przymierza, znowu z ięzyka 
ebreyskiego, greckiego y lacińskiego, na polski przełożone. – [Nieśwież ; 
Zasław (lub Uzda)] : Drukowano w drukarni y nakładem… Macieia 
Kawieczyńskiego… przez Daniela drukarza z Łęczyce, 1572. – [12], 468, 121 
[i. e. 122], 143 [i. e 144], [6] k. ; 4°. – Біб лі ог ра фія: Estreicher, Bibliografi a 
polska, t. 13, s. 17–18; Wierzbowski, Bibliographia Polonica, 318.

Ви дав ців, дру каря та час закін чення друку зазна чено напри кінці 
остан нього аркуша:

Drukowano wdrukarni (!) y nakładem godney pamięci Pana Macieia 
Kawieczyńskiego Starosty Nieświeskiego. A skończono za pilnym 
staraniem (pośmierci ieo) y nakładow dołożeniem, braciey ieo, Pana Hektora 
y Pana Albrychta Kawieczyńskich, przez Daniela drukarza z Łęczyce. Roku 
od narodzenia syna Bożeo. 1572. miesiąca Czerwca. 15. dnia.

Ви дання міс тить при святу та перед мову до читача. При святу князю 
Мико лаю Радзи віллу під пи сали брати Гек тор і Аль б рехт Каве чинські 
в Узді 30 червня 1572 р. Перед мову напи сав С. Буд ний у Заславлі 
Литовсь кому з датою 7 травня 1572 р.

Сиг на турна фор мула видання: A4,b–c4,A–Z8,Aa–Vv8,Xx4,Yy–Zz8,AA–
NN8,a–o8,p10,A–S8,T6. На 4-му аркуші в зоши тах із чоти рьох арку шів, 
на 6-му, 7-му та 8-му арку шах у зоши тах з восьми арку шів сиг на тури 
не над ру ко вано. Помі чено такі помилки в сиг на ту рах: у Ста рому Завіті 
замість Eij над ру ко вано Dij, замість Oiiij – Niiij, замість Aaiiij – Aaiij, замість 
Ddiiij – Deiiij, в Апок ри фах сиг на тури bv, ciiij не над ру ко вано.

У фолі а ції є помилки, які різ няться в різ них при мір ни ках (дос лі-
джено два при мір ники, в одному з них немає Ста рого Заві ту). У Ста рому 
Завіті помі чено помил кові колон цифри на 10 арку шах: замість 10–01, 
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замість 196–199, замість 211, 212, 213, 214–20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 
замість 240–230, замість 310–3010, замість 316–3016, замість 452–451. 
В Апок ри фах: замість 26–92 в одному при мір нику; двічі колон цифра 86, 
замість 118–811 в обох при мір ни ках. У Новому Завіті: замість 20–22, 
замість 22–20, замість 58–53, двічі 90, замість 130–103 в обох при мір-
ни ках; замість 124–125 колон цифри 123–124 в одному при мір нику 
та замість 125–124 в іншому.

Ви дання над ру ко вано дріб ним готич ним шриф том. Воно має 
скромне художнє оформ лення: загаль ний титул – форта, титул Нового 
Завіту – рамка з ліній і вилив них при крас, друк у дві фарби; гра фічні 
іні ці али, смужки та кін цівка з вилив них при крас. Текст над ру-
ко вано у дві шпальти, крім при святи, перед мови до читача та кіль кох 
неве ли ких фраг мен тів основ ної час тини. Кожна сто рінка – у ліній ній 
рамці, кожна шпальта з обох сто рін також додат ково окрес лена ліні ями. 
Вер х ній колон ти тул і колон цифра під крес лені ліні ями, рядок із кус то-
дами та сиг на ту рами також від ді ле ний від тексту лінією (крім арку шів 
пер шого зоши та).

При співс тав ленні видань 1570 (дос тупне в елект рон ній копії) 
та 1572 р. при вер тає увагу тотож ність друку Апок ри фів. Дос лі дженню 
цього питання при ді лив увагу кс. Р. Пєт кє вич (ks. Rajmund Pietkiewicz) 
у дисер та цій ній роботі під назвою Pismo Święte w języku polskim w latach 
1518–1638. Sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa bibli-
jnego (Вроц лав 2002), у якій один з під роз ді лів при свя чено перек ла дам 
С. Буд ного (с. 251–270). Автор склав порів няльну таб лицю арку шів 
обох видань, з якої випли ває, що для видання 1572 р. вико рис тано такі 
аркуші видання 1570 р.: в Апок ри фах усі аркуші – сиг на тури a–o8,p10; 
у Новому Завіті майже весь зошит В – аркуші В1,3–6,8, пов ністю зошити 
C–G і J–R, а також поло вина зошита H – аркуші H3–6. Таким чином, для 
видання 1572 р. над ру ко вано заново всі аркуші зоши тів А, S, T, а також 
аркуші B2,7, H1–2,7–8. На замі не них арку шах зоши тів A, B міс титься значна 
час тина конт ро вер сій ного перек ладу Єван ге лія від Мат вія, зошита H – 
фраг менти Єван ге лія від Іоанна, зоши тів S, T – Апо ка ліп сис і пере лік 
поми лок на п’яти остан ніх арку шах. Замі нені аркуші різ няться набо ром, 
іні ці а лами, напи сан ням окре мих слів, скла дом кон кор дан цій, наяв ністю 
комен та рів і перек ла дом, особ ливо 1–11 роз діли Єван ге лія від Іоанна. 
Питання про те, були ці заміни іні ці йо вані видав цем або перек ла-
да чем, зали ша ється недо слі дже ним. Подібно зали ша ється нез’я со ва ною 
при чина вико рис тання у виданні 1572 р. майже 92 % арку шів видання 
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1570 р., що ста но вить бли зько 32 % арку шів видання 1572 р. Най більш 
віро гід ним пояс нен ням вида ється те, що значну час тину при мір ни ків 
видання 1570 р. не було роз про дано. У будь-якому випадку це при ско рило 
друк пов ного тексту Біблії.

За інфор ма цією Є. Неми ровсь кого, при мір ники Несві зь кої Біб лії 
нині збе рі га ються в біб лі о теці Наці о наль ної уста нови ім. Оссо лінсь ких 
у Вроц лаві, Наці о наль ній біб лі о теці у Вар шаві, Біб лі о теці Польсь кої 
Ака де мії наук у Кур нику, Ягел лонсь кій біб лі о теці в Кра кові, РГА ДА 
в Москві.

У Наці о наль ній біб лі о теці Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого вияв лено 
два при мір ники видання. Один із них (у від ділі ста род ру ків та рід кіс них 
видань, шифр In 5641) міс тить лише Апок рифи (бра кує арк. 57–63, 
84) та Новий Завіт (бра кує 5 остан ніх арку шів з пере лі ком поми лок). 
При мір ник без оправи, збе рег лися залишки шкі ря ного корінця 
з фраг мен том тис нення назви: «BIB[LIA] POLS[KA] 2.». Віро гідно 
Ста рий Завіт було оправ лено в окре мий том. При мір ник без про ве ні-
єн цій.

Дру гий при мір ник (у від ділі біб лі о теч них зіб рань та істо рич них колек-
цій, шифр Reg.II,65 a) пов ний, похо дить з колек ції остан нього польсь кого 
короля Ста ніс лава Августа Поня товсь кого, хоча запис на зво роті 
титуль ного аркуша свід чить про те, що книгу було при єд нано до коли ш-
ньої коро лівсь кої біб лі о теки на початку ХІХ ст., коли її пода ру вав біб лі-
о теці Кре ме нець кого ліцею луцько-жи то мирсь кий єпис коп-ко а д’ю тор, 
піз ніше віленсь кий єпис коп Ієро нім Строй новсь кий (1752–1815): «Tę 
Biblią JW. Tadeuszowi Czackiemu, do Biblioteki Gymnazyum Wołyńskiego 
w Krzemieńcu ofi aruie Hieronim Stroynowski w Wilnie dnia 30. Maia 1806.». 
У складі біб лі о теки Кре ме нець кого ліцею при мір ник увій шов до біб лі-
о теки уні вер си тету св. Воло ди мира, про що також свід чать від по відні 
печатки. Також на зво роті титуль ного аркуша міс тяться біб лі ог ра фічні 
нотатки, зроб лені кіль кома почер ками, у яких, зок рема, наго ло шу ється 
на над зви чай ній рід кіс ності книги: «Tłumaczenie Biblii Socyniiańskie.», 
«Edycya niezmiernie rzadka. w Zasławiu Litewskim 1572. Recensyą tey 
Biblii znaydziesz w pismie Sylv. Wilh. Ringeltaube Nachricht von Polnischen 
Bibeln, ktorą recenzyą tak zaczyna «Ist ein Buch rar in Polen; so ist es, 
Gott sey Dank! diese Bibel welche eigentlich denen Socinianern öff entlich 
zukommt. & &.», «Patrz o niezmierney rzadkosci tego dzieła, w dzienniku 
Wileńskim, w Miesiącu Pazdzierniku na karcie 60.», «To dzieło wydru-
kowane na 7 dni przed śmiercią Żygmunta Augusta. Tomasz Sokolowicz 
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był pomocnikiem Szymona Budnego w przekładzie tey Biblii.». На фор заці 
міс титься запис із мож ли вим прі зви щем влас ника: «риди[гъ] ген варя 29. 
1793.» (або 1743?). Оправа при мір ника дату ється XVI–XVII ст.: дошки, 
обтяг нуті світ лою шкі рою з тис нен ням. Вер хню кришку при кра шає 
орна мен таль ний серед ник у рамці зі сму жок з медаль йо нами та напи сом 
BIBLIA, нижню – смужки з медаль йо нами. Залишки мета ле вих засті бок, 
обріз червоний.

Не сві зька Біб лія стала одним з ета пів реа лі за ції про тес та нтсь кої 
ідеї про набли ження Свя того Письма до пере січ ного віря нина. Вона 
була кро ком у від по відь на перші польсь ко мовні перек лади Біб лії та, 
одно часно, сти му лю вала про дов ження праці перек ла да чів, які, таким 
чином, про па гу вали своє трак ту вання кано ніч них сюже тів. Не діс тавши 
широ кого визнання та поши рення, вона однак є уні каль ним дже ре лом для 
дос лі дження тео ло гіч них пог ля дів одного з най виз нач ні ших біло русь ких 
про сві ти те лів XVI ст. і зага лом про тес та нтсь кого середо вища того часу. 
Видання при хо вує ще багато зага док, і його при мір ники пот ре бу ють 
подаль шого вияв лення та все біч ного ком плекс ного дос лі дження.
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Са пего Яро слав Кос тян ти но вич,
(Укра їна, м. Харків)

ЗА ГА ЛЬ НА ХАРАК ТЕ РИС ТИ КА УКРА Ї Н СЬ КО ГО 
НАРОД НО ГО ТАН ЦЮ

Се ред дос лід ни ків укра ї нсь кого народ ного танцю в XX ст. можна 
назвати В. Вер хо винця, А. Гуме нюка, А. Нага чевсь кого (Кана да), 
Р. Гара сим чука, А. Бого рода, В. Куп ле ника та ін. Кла си фі ка ції укра ї-
нсь ких тан ців, запро по но вані дос лід ни ками, ще не можуть вва жа тися 
дос ко на лими. Першу кла си фі ка цію запро по ну вав В. Вер хо ви нець, 
поді ливши всі укра ї нські танці на масові, парні та сольні. Музи ко знавці 
кла си фі ку ють їх за харак те ром музич ного супро воду: гопаки, козачки, 
польки, мазурки, кад рилі тощо. Між хоре ог ра фами побу тує кла си фі-
ка ція і за назвами тан ців: «Риб ка», «Коваль», «Швець», «Гор ли ця». 
А. Гуме нюк у книжці «Укра ї нські народні тан ці» поді ляє їх на хоро води, 
сюжетні й побутові.

Го во рячи про укра ї нські народні танці, слід зазна чити, що часто 
той самий танець у різ них міс це вос тях може мати різні назви. Напри-
клад, від омий нині укра ї нсь кий танець «Гопак» має інші назви: «Гоцак», 
«Козак», «Коза чок», «Тро пак» тощо. Танці отри му ють назви з різ них 
при чин. Напри клад, за яки мось сло вом, що часто вжи ва ється у пісні, під 
яку тан цю ють: від пісні «Ой дів чина – гор ли ця» назвали танок «Гор ли-
цею». Те ж саме з назвою «Поль ка», що також похо дить від пісні, а не 
від того, що ніби він польсь кий танець: він побу тує в Укра їні та в деяких 
кра ї нах Європи [2, с. 32].

В одній із таких пісень, яка є супро во дом до танцю, зок рема спі ва-
ється: «Біда польку спо ку сила – пішла полька за руси на» [1, с. 23].

Так отри мали назви і деякі весільні танці: «Дудоч ка» («Діду, мій 
дуда рику.»), «Жура вель» («Уна дився жура вель, жура вель до баби них 
коно пель.»). Деякі танці нази ва ються за міс це вістю, де вони побу ту ють: 
«Коло мий ка» (від м. Коло мия), «Гуцул ка» (від Гуцуль щи ни), «Мику ли-
чин ка» (від с. Мику ли чин), «Лючин ка» (від річки Лючин-ки), «Сан жа-
рів ка» (від м. Сан жа ри). Іноді танці нази ва ють від назв рухів, які в них 
пере ва жа ють: «Уви ва нець», «Тро пак», «Гай дук» (при сяд ки) тощо.

Крім назв танців, у народі існує ряд назв тан цю валь них рухів. 
В. Вер хо ви нець запи сав кілька з них: доріжка, при сядки, навпри сядки, 
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вихи ляси, «бач, як заплів» (піз ніше названа пле тін кою), «от завер нув», 
«от загрі ба», «пла зу нець». Нині від омі й інші народні назви рухів: гопаки, 
вити нанки, під скоки, пгдтупи, дрібні скот, тро паки, закрутки, голубці.

Най дав ні шими з укра ї нсь ких народ них тан ців є насам пе ред 
обря дові, риту альні хоро води. Вико нання хоро вод них тан ців, як пра вило, 
супро во джу ва лося обря до вими діями або діями, що ілюст ру вали текст 
хоро вод ної пісні. Хоро води поді ля ють на кілька видів: вес нянки, гаївки, 
танки, танки-ігри. Нині хоро води втра тили своє релі гійне зна чення 
і в народі побу ту ють як зви чайні забави. Від ро джу ється релі гійне 
зна чення хоро во дів лише в гро ма дах Рід ної Віри [2, с. 12].

Су часні дос лід ники в окрему групу виді ля ють сюжетні танці, 
що навряд чи пра во мірно. Сюжет ними вони ста ють лише завдяки 
вве денню теат раль ної дра ма тур гії в укра ї нські танці. Серед фоль к-
лор них тан ців можна назвати сюжет ними лише хоро води, та й то лише 
умовно. Пере важна біль шість укра ї нсь ких тан ців побу до вана на одних 
і тих самих рухах, які вит во ри лися з наці о наль ного тем пе ра менту, міс це-
вого коло риту, одягу.

В Укра їні і за кор до ном укра ї нське тан цю вальне мис тецтво репре-
зен тує пере важно «Гопаю», культ якого склався на початку XX ст. 
Такій по пуляр ності спри яло насам пе ред вико рис тання народ них тан ців 
у спек так лях кори феїв укра ї нсь кого театру, під хоп лене шоу-гру пами 
і навіть окре мими вико нав цями. Ось як про це писав М. Садовсь кий: 
«Гопак був дове де ний до таких шедев рів, що його вита н цьо ву вали пар 
по десять тан цю рис тів, одяг не них у таке вбрання, якого ніколи ніхто 
не бачив і яке нашому наро дові ніколи не сни ло ся» [3, с. 41].

Го пак був пере важно соль ним чоло ві чим тан цем, в основі якого 
лежала імпро ві за ція і зма гання. На думку дос лід ника козаць ких 
тан ців В. Куп ле ника попе ред ни ком гопака був танець «Козак», і лише 
вна слі док забо рони Кате ри ною II самої назви коза ків та подаль ших 
цен зур них утис ків танець змі нив назву. Про неаби яку по пуляр ність 
«Коза ка» ще в XVII ст. гово рить його поши рення не тільки в Укра їні, 
але й у Польщі, Мос ко вії (варі ант «Коза чок») та інших євро пейсь ких 
кра ї нах. Так, у Фран ції в 60–70-х роках XVII ст. був від омий укра ї нсь кий 
тан цю валь ний театр під назвою «Па де Козак», який вже тоді репре зен-
ту вав укра ї нське мис тецтво танцю.

Особ ливе місце серед чоло ві чих тан ців нале жить риту аль ному 
війсь ко вому танцю «Аркан», який тан цю вали опришки перед війсь-
ко вими висту пами. Танець мав на меті пере ві рити на міц ність і витри-
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ва лість чоло віка-во їна: хто не витри му вав і роз ри вав руки, того 
не при ймали до танцю (це було сво є рід ною пере вір кою на готов ність 
до бою). Віро гідно, «Аркан» був сво є рід ною пси хо ло гіч ною під го тов кою 
до вирі шаль них дій, над ихав, давав силу, енер гію, під ні мав бойо вий дух 
[1, с. 54].

Танці типу «Коло мий ки» і «Гуцул ки» тан цю ються пере важно 
по колу і в парах. «Поль ки» та «Кад ри лі» схожі за мело дій ною побу до-
вою, але від різ ня ються за ком по зи цією та рухами. Усі укра ї нські танці 
важко пере лі чити, для нього пот рібна спе ці альна нау кова праця, ство рена 
зусил лями не одного нау ковця, етног рафа, музи ко знавця, хоре ог рафа. 
Поки ще не пізно, слід спо ря дити для запису тан цю валь ного фоль к лору 
спе ці альні етног ра фічні екс пе ди ції, осна щені сучас ною апа ра ту рою 
і сфор мо вані з дос від че них фахівців.

Слід пам’я тати, що укра ї нська наці о нальна куль тура, діючи 
як при род ний фак тор, збе рі гає і нако пи чує енер гію своєї нації. Від рив же 
від своєї гео куль тури не тільки сприяє при лу ченню до чужої куль тури, 
але й при зво дить до від току наці о наль ної енер гії на користь іншого 
етносу.

1. Бо римська Г. В. Самоц віти укра ї нсь кого танцю / Г. В. Боримська – Київ: 
Мис тецтво, 1974. – 158 с.
2. Ва си ленко К. Ю. Танці Київ щини / К. Ю. Васи ленко. – Київ : Мис тецтво, 
1982. – 180 с.
3. Ва си ленко К. Ю. Укра ї нсь кий народ ний танець / К. Ю. Васи ленко – 
Київ : Мис тецтво, 1981. – 155 с.
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Шев чук Тетяна Мико ла їв на,
кан ди дат філо ло гіч них наук
(Укра їна, м. Київ)

ТЕКСТИ СНОТ ЛУ МА ЧЕНЬ НА ЧУДО ТВОР НИХ ІКО НАХ

1. У Воз не сенсь кому чоло ві чому монас тирі м. Пере яс лава (нині – 
Пере яс лав-Хмель ниць кий), у церкві Різдва Бого ро диці в грудні 1881 р. 
на іконі Божої Матері було вияв лено рід кіс ний запис снот лу ма чення кінця 
XVII ст. [1, с. 191–192]. З тексту дові ду є мося, що попаді Федорі Кар писі 
Лагу тисі, яка була при кута до ліжка через хво робу ніг, при снився сон: 
у ньому Божа Мати закли кала її поно вити ікону, що висіла в шкіль ній 
кім наті. Жінка роз по віла про цей сон «кри вому маля ру» Івану – той 
почис тив ікону Божої Матері, поно вив її, у резуль таті чого й попадя 
Федора, і маляр Іван видужали.

2. У дос лі джен нях іко но пису зазна чено, що в XVI–XVII ст. 
з чудо твор ними іко нами пов’я зу ва лося чимало опо від них текс тів, у яких 
снот лу ма чення від іг ра вали роль кон с тант них моти вів. Сфор му вався 
навіть окре мий жанр – видіння, що поши рю вався в складі житій них 
повіс тей, а також шля хом зобра ження на іко нах. У них важ ли вими були 
мотиви, харак терні для візан тійсь ких тво рів (напри клад, мотив дива від 
іко ни) [2, с. 106].

3. Сучасні дос лід ники тра ди цій ної куль тури в рам ках про блеми 
«текст як семі о тична сис те ма» на мате рі алі фоль к лор них зраз ків (у тому 
числі й роз по ві дей про сни) вияв ля ють загальні «меха ніз ми» сим во лі-
за ції пред ме тів [3].

Ікона з самого початку своєї появи над ілена сак раль ним зміс том – 
це сак раль ність особ лива (неза лежна від кон текс ту). За визна чен ням 
А. Бай бу ріна, ікона є річчю з «пос тійно висо ким семі о тич ним ста ту сом», 
вона орга ні зо вує зв’я зок людсь кого світу зі сві том «транс цен дент ним» – 
божест вен ним (іншими сло вами – між про фан ним і сак раль ним) [4, с. 3].

4. Павло Фло ренсь кий у бого словсь кій праці «Іко нос тас», порів-
ню ючи ікону і сон, заува жив, що сно ви діння – це образи, які від ді-
ля ють світ види мий від світу неви ди мого, і, разом з тим, з’єд ну ють 
ці світи [5, с. 88].

5. Певна час тина сно ви дінь, згідно з від по ві дями на питання 
про грами К. Гру шевсь кої з фік са ції мате рі а лів до укра ї нсь кого народ-
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ного сон ника (1925 р.), над ілена в снот лу мач ній прак тиці сак раль ним 
ста ту сом: це сни, в яких з’яв ля ються святі, Божа Мати. Такі сни могли 
мати вплив на пове дінку не лише окре мої людини, а й цілого колек тиву, 
спри чи няли навіть потужні релі гійні рухи. У фоль к ло рис тич ній літе ра турі 
усні пере кази про такі події діс тали назву «фоль к лор чудес» (iдеться про 
Кали нівське чудо і роз по віді про Йоса фа тову долину поб лизу Він ни ці). 
Поштовхом до релі гій ного руху в Йоса фа то вій долині став сон пас туха 
Якова: у сні з’яв и лася Діва Марія й ска зала, що на Укра їну впаде страшна 
кара Божа, а вря ту ється той, хто в цій долині пос та вить якнай ви щого 
хреста [6, с. 150].

Віщі сни про Божу Матір фік су ють і сучасні дос лід ники укра ї нсь кої 
усної прози [7, с. 161–165].

За пис сно ви діння на іконі, без сум ніву, має ста тус сак раль ного 
тексту – це сво є рідна «подвій на» сак ра лі за ція, адже сон про Божу Матір 
зафік со вано на сак раль ному об’єкті (фоль к ло ристка І. Коваль-Фу чило, 
якій я роз по віла про це явище, пові до мила, що її мама запи су вала 
на зво роті ікони від омості про важ ливі події з життя роди ни).

1. Ред кая дав няя над пись // Киевс кая Ста рина. – 1882. – № 7. – с. 190–192.
2. Федо рова (Гари че ва) Е. А. Осо бен ности ска за ний о чудо тво р ных 
ико нах ХVI–ХVII вв. / Е. А. Федо рова (Гари че ва) // Икона и сло вес-
ность. Сбор ник ста тей по мате ри а лам Меж ду на род ной науч ной кон фе-
рен ции (24–26 янв. 2013 г.). – Москва, 2016. – С. 106–113.
3. Липа това А. П. К про блеме типо ло гии сак раль ной вещи в тра ди -
ци он ной куль туре [Элект рон ный ресурс] / А. П. Липа това. – Режим 
дос тупа:  http://www.rut h enia. ru/folkl ore /ls04_ li pa tova1.htm. –   Загл. 
с экрана.
4.  Б айбурин А. К. О жизни вещей в народ ной  культуре /  А .  К. Байбурин / /  
 Живая ста рина.  – 1996. – № 3. –   С . 2–3.
5. Флоренский П. Икон о стас /  П. Флор енс кий //  Богословские  тр уды. – 
  Мо с ква, 1972 . – С.   72–102.
6. Кирчів Рома н.  Д в адц яте століття в українському фольклорі / Р оман 
 Кирчів. – Львів :  І н-т народ оз навства Н АН  У країни, 2 01 0. – 535 с.
7. Як Божа Матір уві сні при ходила // Бріцина О., Головаха 
І. Прозовий фольклор села Плоске на Чер ні гів щині (тексти та роз від-
ки). – Київ : Ін-т мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики та етно ло гії 
ім. М. Т. Рильсь кого. – 2004. – С. 161–165.
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Школьна Ольга Воло ди ми рів на,
док тор мис тецт воз навства, про фе сор
(Укра їна, м. Київ)

ЗА ЧІС КА, КОС МЕ ТИЧ НІ ЗАСО БИ І КОС ТЮМ ПОЛЬ СЬ КО-
УК РА ЇН СЬ КОЇ ЕЛІ ТИ ЕПО ХИ БАРО КО 

ЗА НОТАТ КА МИ СУЧАС НИ КІВ

Остан нім часом віт чиз няні етно куль турні дос лі дження дедалі більше 
звер та ються до доби фор му вання ста ро ук ра їнсь кої куль тури – епохи 
бароко, коли стве р джу ва лася наша мова, шлі фу ва лися пове дінка, зви чаї, 
вимоги ети кету. Проте, якщо царина, пов’я зана із прос то лю ди нами, 
активно вивча ється наро доз нав цями, питання, що сто су ються норо вів 
еліти, що в озна че ний час була пред став лена, насам пе ред, польсь кою 
шлях тою, вели кос вітсь ких про шар ків насе лення, усе ще пере бу ває 
на пери фе рії дос лі джень і лиша ється, ско ріше, мар гі наль ною нішею.

За гальні риси куль тури епохи рене сансу – бароко від дзер ка лені 
у ряді видань. Зок рема, у книзі В. Потоць кого та В. Семе ненка «Шляхта. 
Честь та гонор: факти, міфи, комен та рі» (Хар ків, 2014 р.) [4]. Задля 
роз уміння своєї тра ди ції, її уви раз нення, слід ретель ніше звер нути увагу 
й на записи само вид ців. Насам пе ред, таких пер шо дже рел, як «Хро ніки 
євро пейсь кої Сар ма тії» О. Гвань їні [2], «Манд рівні запис ки» В. Гри го-
ро вича-Барсь кого, «Записки Яна Дук лана Охотсь ко го» в обробці 
І. Кра шевсь кого [5].

У пер шому томі остан нього видання вмі щені записи щодо пев них 
зов ніш ніх рис окре мих суб куль тур тоді ш ньої еліти. З-по між інших 
в епоху бароко виді ля лися так звані «бала гу ли» («бала гу ри?»), які спо ві-
ду вали пев ний есте тич ний кос мо по лі тизм. Для них харак тер ними були 
польські вуса, спа док фран цу зь ких сан кю ло тів – бакен барди, іспанська 
борідка, а також жидівська борода, яка стир чала з-під коміра на чверть 
аршину. Крім того, на голову ці екзаль то вані юнаки одя гали татарську 
шапку, а на плечі – кам ча дальсь кий полу шу бок. При цьому на ногах 
вони носили кучерські шаро вари зі шкіри, або суконні, майже обтяг нуті 
шкі рою таким чином, що тка нини, фак тично, не було видно. За тоді ш-
ньою модою «бала гу ли» при ві шу вали до ґудзика кисет для табаку, 
а в спе ці аль них кише нях три мали мунд штуки із сига рами, та люльку 
з корот ким чубу ком. Ансамбль їх одягу зазви чай допов ню вався 
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чер кесь кою нагай кою у пра виці. Їздили ці екст ра ва гантні парубки верхи 
на худих кля чах із татарсь ким сід лами [5, Т. 1, с. 7].

Інші вели кос вітські про шарки напри кінці ХVІ ІІ ст. у зв’язку 
з поді ями, пов’я за ними із пере ді лом Польщі, при нци пово одя га лися 
у польсь кий наці о наль ний стрій. Так, на 1788 р. у Люб ліні з-по між при ві-
ле йо ва них верств насе лення лишень пани Гро хольсь кий та Году ховсь кий 
з Галі ції ходили у фра ках, а вже наступ ного року виклю чень з пра вила 
не спо сте рі га лося. Нато мість у цей же час у Вар шаві навпаки, з кож ним 
роком фраки набу вали дедалі біль шої по пуляр ності і ста вали невід’єм ним 
еле мен том одягу арис ток ра тів [5, Т. 1, с. 116].

При дворі ети кет був таким: чинов ники зранку щодень мали з’яв-
 ля тися у мун ди рах свого воє водства, а по п’ят ни цях і субо тах вдя га-
лися виключно у все чорне, зде біль шого з тем ної китайки. При цьому 
так зване кун ту шове плаття перед ба чало обо в’яз кову наяв ність шаблі. 
За зви чаєм не допус ка лося носіння круг лого капе люху та палашу, адже 
при круг лому капе люсі за тодіш німи нор мами необ хідно було три мати 
палицю у руці. На голову було при йн ято вдя гати лишень кон фе де ратку 
[5, Т. 1, с. 116].

Від ХVІІ ст. за О. Гвань їні [2] на наших зем лях фран цу зька 
мода домі ну вала, хоча й носи лося плаття іта лійське, іспанське, 
угорське (гусарсь ке), пер сидське, китайське, турецьке, козацьке, окремі 
еле менти фла ма ндсь кого та німець кого кос тюму. Жіноча мода до ХVІІ ст. 
взо ру ва лася на іспано-ні мецькі та іта лійські зразки, зго дом доко рінно 
змі ни лася [4, с. 489].

До середини ХVІ ІІ ст. укра ї нська шляхта, окрім вер х нього кун тушу 
і ниж нього при та ле ного жупану на ґудзи ках, носила делію (корот кий 
кам зол із хут рами, золо том і діа ман та ми), а також фере зію – дов гий плащ 
із вузь кими дов гими рука вами на тон кій під кладці. Остання нага ду вала 
нео б’єм ний турець кий кап тан, а шилася із вене ційсь кого окса миту, 
іта лійсь кої парчі, персь кого й турець кого шовку [4, с. 487–489].

Знатні жінки також носили кун ту шо вий стрій із окса миту, часто 
із зов ні ш ньою шну рів кою із золо тої парчі. Інколи вдя гали й німець кий 
реб рон – туго заш ну ро вану при та лену сукню із цуп кої тка нини, 
про шиту кито вим вусом. Ансамбль одягу нерідко допов ню вали хут ря-
ними шапоч ками із соболя із діа ман то вим пером, чіп цями, виши тими 
пер лами. Чим вище був ста тус панянки – зрос тала і кіль кість перс нів 
на її руці (у міщанки один, шлях тянки – кіль ка), часто одя га лися золоті 
лан цюжки [4, с. 489–491].
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На бали напри кінці ХVІ ІІ ст. з’яв ля лися в ошат ному одязі. Насам-
пе ред, у што фо вих шов ко тка них, або жупа нах із ліонсь кого окса миту 
та золо то ли тих пасах із золо тот ка ними візе рун ками (тка лися на спе ці-
аль них пер сі яр нях). При цьому аксе су ари кос тюму – шаблі, ґудзики 
та при краси зазви чай були вси пані доро го цін ним камін ням, що виб лис-
ку вало на сонці, і спо ві щало про статки влас ника [5, Т. 1, с. 116].

Се ред таких сам Охотсь кий на одному зі зва них при йо мів, де всі 
гості були вдіті у мун дири, був одяг не ний за його спо га дами у київсь кий 
мун дир. Остан ній тоді мав вигляд бла кит ного кун тушу (вер х нього 
одягу хала то по діб ного крою, що вка зу вало на сар матське, тобто східне, 
ірансько-перське похо дження при ві ле йо ва ної зна ті). На цьому зіб ранні 
арис ток ра тів у Люб ліні з пред став ни ків Києва він був єди ним, інші 
запро шені мали пун цові або гра на тові мундири.

Бла кит ний був виши тий сріб ними зіроч ками, під би тий ліонсь кою 
мате рією дим час того кольору. До нього Охотсь кий вдяг нув чер воні 
атласні шаро вари, й чер воні чоботи із сріб ними під ков ками. Завер-
шу вав ансамбль цього одягу кош тов ний слуць кий пояс та собо лина 
шапка на голові із окса ми то вим вер хом, при кра шена тов с тим золо тим 
шнур ком із завер шен ням у вигляді сул тану зі штуч ного скля ного 
волосся. Цей туа лет допов ню вався діа ман то вою булав кою і кош тов ними 
ґудзи ками, що виріз няв цей, майже довер ше ний, кос тюм з-по між усіх 
при сут ніх. При цьому дам у цей час над зви чайно ціка вили пля шечки 
із пар фу мами, назва яких тоді зву чала як «Тисяча кольо рів» (Millefl eur) 
[5, Т. 1, с. 172–174].

Се ред іншого, у вка за ному виданні зга ду ється, що на один із при йо мів 
п’ят де ся тид во річ ний Ста ніс лав Щенс ний Потоць кий з’яв ився одяг ну тим 
у фрак (на анг лійсь кий манер) «розф ран чен ний», обли тий пар фу мами 
і напо ма дже ний настільки, що від нього пахло, ніби від сло їка фран цу-
зь кої помади. При цьому камер ди нер у цей час зустрі чав його у баш ма ках 
та пан чо хах, які на той період стали невід’єм ними еле мен тами міс це вої 
моди [5, Т. 2, с. 118–110]. Деякі шлях тичі тоді взимку носили лисячі 
куртки [5, Т. 2, с. 243].

Про тя гом балу було при йн ято пере мі ню вати туа лет: деякі франти 
могли одяг ну тися одна ково – при мі ром, у білі жупани, пун цові кун туші 
із золо тими пет ли цями [5, Т. 1, с. 174]. Трохи піз ніше, забо ро не ний 
російсь кою вла дою кун туш, що під ні мав сві до мість укра їн ців, поля ків 
і біло ру сів, оста точно змі нив фрак із мета ле вими ґудзи ками, під який 
одя гали шпагу, а також пан чохи та чере вики [5, Т. 1, с. 309]. Жінки 
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зі світсь кого това риства дозво ляли собі деякі «над мір ні» фри воль ності 
за тоді ш ньою модою.

Якщо на початку ХVІІ ст. носили сто ячі коміри і негли бокі декольте, 
хоча й дозво ляли собі «перев дя ган ня» у перські строї, то вже з 70-х років 
цього сто ліття коро лева Марія-Ка зи мира ввела «фон танж» з мере жи вами, 
маски, перуки, мушки з чор ної тафти, шлейфи за фран цу зь кою модою 
[4, с. 490].

Так, у ХVІ ІІ ст. вже зга ду ються деякі леді, які ходили босо ніж, при 
цьому всі їхні пальці на ногах були вкриті перс нями із доро го цін ним 
камін ням, які спе ці ально вироб ля лися як час тина кос тюму. Вони мали 
застібки на кшталт тих, що вико ну ються для вуш них сережок, і замість 
над ягання через край пальця із про су ван ням його в отвір, роз кри ва лися 
і при сті ба лися на місці. Замість взуття такі баришні носили капу цинські 
«треп ки», які крі пи лися до ноги за допо мо гою стрі чок кшталту сан да-
лій. Під ці забавки із аксе су а рами вдя га лися полег шені сукні без 
спі д ньої білизни, які завер шу ва лися шлей фом, який під ня тою гір лян дою 
пра во руч від кри вав ногу до коліна. У ті часи це були нечу вані воль ності. 
Крім того, до озна че них «роз ку тих» наря дів а-ла грек, що імі ту вали 
сукні богів Олімпу, пер со на жів кшталту Діани, Пси хеї, Венери, пасу вали 
пов ністю від криті груди, які ніхто і не зби рався ховати. Подіб ним чином, 
але ще й із незчис лен ною кіль кістю діа ман тів з голови до ніг, вдя га-
лася, при мі ром, взо ру ю чись на коха нок фран цу зь ких коро лів, коханка 
польсь кого короля Люлі [5, Т. 1, с. 305].

За га лом вва жа ється, що кун туш був наці о наль ним одя гом шляхти. 
При цьому в замож ні ших з них ґудзики мали бути вико нані за при кла дом 
турець кого кос тюму з кора лами або бірю зою, одяг при кра ше ний золо тою 
вишив кою [4, с. 487]. Збрую та зброю на зра зок турецько-та тарсь кої, 
за згад ками польсь кого само видця Е. Кито вича, вдя гали до парад них 
строїв, виго тов ляли її у Львові та його окре сах [7, роз діл ХІ].

При цьому одяг дітей копі ю вав строї дорос лих [4, с. 451]. Залежно від 
като лиць кого, пра вос лав ного, юдейсь кого тощо віро спо ві дання змі ню-
ва лися й забо рони на ті чи інші нюанси носіння одягу та при крас, білих 
перук тощо. Важ ли вим іко ног ра фіч ним дже ре лом для вивчення зачі сок 
і кос тю мів киян ХVІ ІІ ст., а також зма льо ва них з іно зем них гра вюр, стали 
рисунки видат ного архі тек тора доби бароко І. Гри го ро вича-Барсь кого [3, 
6], вкле єні до руко пису Манд рів його брата В. Барсь кого, що збе рі га-
ються у Наці о наль ній біб лі о теці Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого. Тобто 
віт чиз ня ний кос тюм в епоху бароко лишався одним з най більш яск ра вих 
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атри бу тів шля хетсь кої іден тич ності, спо со бом роз різ нення соці аль них 
ста нів арис ток ра тів. Хоча пос ту пово на зміну перам чаплі, жов тим, 
чер во ним, зеле ним, бла кит ним сап’я но вим чобо там, єдваб ним кам зо лам, 
пан чо хам і стріч кам у волоссі, перу кам, «персь ким» золо то ли тим пасам, 
угорсь ким напів чо бо там, гор нос таям, при йшли кла си цис тичні й ампірні 
кос тюми, російська мода на таба керки тощо. З часом набуло забо рони 
носіння золо того й сріб ного одягу, вийшли з ужитку високі зачіски доби 
рококо із чов ни ками, шов ко вими гір лян дами та квіт ками із пля шеч ками 
з водою [1], винай дені трьома фран цу зь кими майст рами Лас ке ром, 
Дажем і Легро, ужи вані із вели чез ною кіль кістю пудри на волоссі 
й обличчі, перуки. З лег кої руки Ж. Бона парт жіночі сукні сло в’я нок 
також стали прос ті шими у крої, більш при та ле ними і лег шими, поз бав-
ле ними корсетів.
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Ч ер ненко Крист ина Євгенівна ,
 магістр із с оціальних  комуні кацій
(Украї н а,  м. Київ)

 ЖАНРОВІ  ПОШУКИ СУЧА СН ОЇ  МАСОВОЇ ЛІТЕ РАТУРИ : 
 МЕШАП ЯК Т РАНСФО РМАЦІЯ КЛАСИКИ 

Сьог одні мас ова літе ра тура від стежує  кожний  по рух ч итаць кої 
д умки задля того, аби миттєво  в до вольнити  будь-яку  заб аганку п отенці-
йного чит ача й покупця.  М ожна в ідстежити нову тенде нцію  кн ижкового 
ринку : в оста ннє десятил іття літерат у рний  тв ір , що вирізня єт ься з-по між 
 ін ших творів жанру і який  став б е зу мовним  бе стселером, задає моду 
на декілька  років або  стає осн овополож ни ком  нового ж анру масо вої 
літератури.

На  ри нку масо вої літ е ратури з’я ви лися нові  ж анри. Після у сп іху 
п і дл іткової  ва мп ірської  саги «Сутінки» з  жанру  лю бовного роману 
вид ілився y oung  ad ult – п і длітко вий любовний  роман з еле м ентами 
ф антастики, фентезі  або горо ру .  Ус піх літ е р атурних серій S. T.A.L.K.E.R, 
«Метро 2033»,  заснованих на сюжетах  комп’ю тер них ігор , став 
 пі дґрунтям  но вого  жа нру – літРП Г.  Жанру,  у  ме жах якого дія твору 
 відбу в ається у  комп’ю те рній грі. П ісля т ого як роман  С .  Грем а-Сміта 
«Г ордість і у пе редже ння і зомбі» став с вітовим бестсе л ер ом , на ринок 
вийшов і з атверд ився жанр мешап .

Мешап – це  «п оєднання  двох мел одій заради с т в орення  тре тьої.  
Цей  при нцип пер ен ос иться на літе р атуру : як основа викор истову ється 
в ід омий  кл ас ич ний тві р , а для  го строти до  нього  дом ішуєт ься зна ко вий 
образ з маскульту »  [1]. П е рший роман у ж а нрі  м ешап  б уло вид ано 
200 9 р  .  Сьо годні кіль кі сть тво рів  ц ього  жанру  переви щує 50 і п ро довжує 
з біль ш ув а тися.  С віт побачили  ро мани «Андроїд Карені н а», «Тимур 
і його  команда і  в ампір и» ,  «М аленькі ж інки та перевертні», «П очуття ,  
ч утливість і гади морські», «Авраам Лінкольн: мисливець на вампірі в» , 
«Королева  Вікторія.  Мисливиця на д емонів» .  

Г.  Юзефо вич наводить такі  ци фри щодо п ершого роману 
в жанрі «Гордість, упередження і з омбі»: «Роман на 85 % складався 
з оригінального тексту Д. Остін і лише на 15 – із сучасних вставок» 
[2]. Після внесення елементів горору в романі збереглася базова лінія 
сюжету – від носини міс Бенет і містера Дарсі, складне становище, у якому 
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опиняється сімейство Бенетів, проте нашарувалася нова обставина – 
навала зомбі на вікторіанську Англію. Подальші твори С. Грема-Сміта 
й послідовників поступово збільшують процентне співвідношення 
авторських нашарувань на класичні сюжети до 40 %.

Таким чином, масова література в жанрових пошуках задля 
задоволення потреб читача роз ширює спектр моделей жанру, створює 
синтетичні жанри й навіть наближається до літератури інтелектуальної 
через рецепцію класики та диференціацію жанрів.

1. Антоничева М. Роман с зомби [Электронный ресурс] / Марта 
Антоничева // Знамя. – 2012. – № 1. – Режим доступа: http://magazines.
russ.ru/znamia/2012/1/a20.html. – Загл. с экрана.
2. Юзефович Г. Герой не его романа [Электронный ресурс] / Галина 
Юзефович // Итоги. – 2011. – 1 авг. – № 31 (790). – Режим доступа: http://
www.itogi.ru/literatura/2011/31/168062.html. – Загл. с экрана.
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Чу ма кова Галина Ана то лі їв на,
кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент
(Укра їна, м. Дніпро)

БА ГА ТОЗ НАЧ НІСТЬ КЛЮ ЧО ВИХ СЛІВ У ЗАГО ЛОВ КАХ 
СУЧАС НОЇ УКРА Ї Н СЬ КОЇ ПРО ЗИ

Клю чові слова – най важ ли ві ший засіб фор му вання ціліс ного тексту, 
їхню струк ту рот вірну роль тра ди ційно роз гля дає лінг вос ти ліс тика тексту. 
Пред ме том вивчення домі ну юча лек сика є також у лінг во куль ту ро ло гії 
та пси хо лінг віс тиці, яка ана лі зує роль лейт мо тив них слів у поро дженні, 
фор му ванні тексту і його сприй нятті, роз умінні. На сьо годні зали ша-
ється важ ли вим вияв лення кон цеп ту аль ної ролі слова на рівні сві до мості 
й тексту, спря му вання типів лек сич них зна чень на вико нання пев них 
текс то вих функ цій, кому ні ка тив ного наван та ження лек сич ної полі се мії 
в різ них типах текс тів, від но шень між семан тич ними варі ан тами бага тоз-
нач них слів у межах тексту.

Сис тем ний під хід до ана лізу лінг віс тич них оди ниць пов ною 
мірою про явився при вивченні заго ловка, що є одно часно еле мен том 
тексту й самос тій ною інфор ма тив ною оди ни цею. Вивчення заго лов ків 
зали ша ється акту аль ним у зв’язку з інтерп ре та цією тексту, оскільки він 
най пер шим орі єн тує читача на роз уміння тексту.

Для з’я су вання всіх зміс тів слова у творі, вияв лення мак си муму 
кон текс ту аль них зв’яз ків і більш пов ної інтерп ре та ції худо ж нього 
тексту роману часто не можна обме жи тися міні маль ним його від різ ком, 
а слід звер та тися до цілого твору. Клю чові слова-но вот вори з об’єм ним 
кон цеп ту аль ним смис ло вим напов нен ням фор му ють і від обра жа ють 
у романі насам пе ред кон цеп тос феру осо бис тості, сус піль ства, тексту: 
«Що я міг, табір ний віч ник, йому обі ця ти» [1, с. 237]; «Мене нази ва ють 
віч ни ком, знат ни ком, від уном» [1, с. 284]. Через полі се мію фор му-
ється образ не тільки без кі нечно пока ра ного на заслання в ста лінсь ких 
табо рах, а й незни щен ного, незмін ного, безу пин ного чак луна, що знає 
щось особ ливе про життя і світ. Інди ві ду аль ний, авторсь кий кон текст 
надає слову нового, особ ли вого, акту аль ного зна чення, дода ючи його 
до колиш ніх зна чень, нагро ма дже них у сві до мості читача. Вве дення 
семан тич ного варі анта до незвич ного ото чення сприяє роз витку полі се-
мії.
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Спи ра ю чись на дос від читача, заго ло вок роману В. Мас тє ро вої 
«Сма рагд» висту пає сво є рід ним перед текс том і ство рює «перед ро-
зу мін ня», на якому фор му ється подальше роз уміння твору і всього 
наскріз ного образу. Така назва є антро по цент рич ною та перед ба чає 
вста нов лення кон такту з чита чем: через ім’я пер со нажа автор фоку сує 
увагу реци пі єнта на важ ли вій дійо вій особі. Еле менти пер вин ного 
зна чення «кош тов ний чис тий, про зо рий камінь яск раво-зе ле ного забарв-
лен ня» асо цію ються з обра зом голов ного героя: він має при ваб ливу, 
яск раву зов ніш ність, «голос, як у Коз ловсь ко го», неод но ра зово харак те-
ри зу ється як справж ній скарб. Ці риси під крес лю ються іме нем, що він 
отри мав, коли став іно ком: «…ти скарб, хлопче. Ті он… лише хрес тяться, 
а ти усти гаєш іще і пок лони від би ва ти… Бути тобі Сма раг дом» [2, 
с. 162]. Висту па ючи смис ло вою домі нан тою роману, назва «Сма рагд» 
є ком п ре со ва ним, при хо ва ним смис лом тексту, абре ві а ту рою змісту: 
за біб лій ною леген дою Сатана при пова ленні в пекло втра тив зі своєї 
корони один сма рагд, що перет во рився на чашу, пода ро вану цари цею 
Савсь кою цареві Соло мону. Чашею корис ту вався Хрис тос на остан ній 
Свя тій вечері, а Йосип Ари ма тейсь кий зіб рав у неї по крап лях кров 
Христа, роз іп’я того на хресті. Маючи чисту й чесну душу, вчи ня ючи 
по совісті та оби ра ючи шлях слу жіння Богу, Данило-Сма рагд про хо дить 
через багато страж дань, при ймає муче ни чество, «несе свій щоден ний 
хрест, роз пи нання самого себе» [2, с. 167].

На зва роману перед ба чає необ хід ність повер нення до неї після про чи-
тання всього тексту, оскільки основ ний зміст заго ловка стає оста точно 
зро зу мі лим після зіс тав лення з про чи та ним тво ром. Остан ньою фра зою 
в романі є слова самого Данила про брата Юрія, що зму шу ють дати 
заго ловку нову інтерп ре та цію: Ти, брате, може ще й більше Сма рагд, 
ніж я, дарма що не в рясі ходиш [2, с. 285]. Заго ло вок як лейт мо тивне 
слово під во дить читача до основ ної думки, що людина з висо кими 
морально-етич ними при нци пами, чесна і порядна, яка живе за зако нами 
совісті, є «сма раг дом». Клю чове слово фор мує бага топ ла но вий і вод но час 
ціліс ний зміст тексту. Сукуп ність лек сич них зна чень, коно та тив них 
при ро щень, асо ці а тив них зв’яз ків надає заго ловку об’єм ного кон цеп ту-
аль ного зміс тов ного напов нення.

За го ло вок роману В. Шкляра «Ключ» виразно полі се ман-
тич ний і об’єд нує різні плани образу. Він про гра мує ряд асо ці а цій 
у читача, впли ва ючи на виник нення й поси лення читаць кого інте ресу. 
Най пер шим є роз уміння ключа як зна ряддя для зами кання та від ми-
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кання замка («Я дивився на його долоню. На ній лежав зви чай ні сінь кий 
ключ» [3, с. 15]), засобу для роз уміння, роз га ду вання когось, чогось, 
ово ло діння чимось, даних, які визна ча ють мож ли вість дос тупу до інших 
даних («Остан ньою любо в’ю Остап чука була зимова рибо лов ля… Мені 
зда ється, що ключ може бути захо ва ний саме в цьому. – Він так і ска зав 
«ключ» [3, с. 79]).

Зв’я зок заго ловка з текс том не ста тич ний: герою пот рап ляє 
до рук ключ від квар тири, який стає уособ лен ням роз гадки таєм ниці 
про людину, яка меш кала там до нього (субо тнього чоло ві ка), кодом 
до роз гадки зло чину, вбивства: «Така, бач, тися чо літня загадка: був 
чоло вік – і нема» [3, с. 89]. Назва твору є фор мою домі нант ного образу, 
що орга ні зує текст. Вод но час це ключ до пізнання героєм самого себе, 
пошуку свого «я», душев ної рів но ваги, свого місця в сус піль стві, 
роз уміння істини: «…тобі зро били добро, та, бач, при мкнули тим 
клю чи ком у лабі ринті пос тій них три вог» [3, с. 31], «…ні хто сило міць 
не кидав мене до цієї в’яз ниці НЕСПО КОЮ, я не міг звідси піти допоти, 
поки не знайду чоло віка, що… дав мені ключ, а потім, напевно, пот ра пив 
у біду і так нена ро ком завдав мені гри зоти. Я житиму в цьому полоні, 
поки все не з’я су ється, інакше ніколи не знайду собі спо кою» [там само]. 
Ключ пос тає сим во лом про вини й пока рання, сум ління та каяття: «…
при чину всіх нещасть вба чаю лишень у цьому шма точку мета лу… ось 
він, цей най біль ший речо вий доказ, при ди віться уваж ніше – це не куля, 
це зви чай ні сінь кий КЛЮЧ, плес ка тий, на три зуб ці… вони, ці три зубці, 
про гризли моє серце, випили з нього кров, вису шили його, мов міхур, 
і пові сили на цвях перед дзер ка лом» [3, с. 198]. Заго ло вок має сюже тот-
вірне зна чення і вико нує по від но шенню до тексту про спек тивну 
функ цію, адже виді лені ним ознаки поши рю ються на все зобра жу ване 
в романі: емо ційно-пси хо ло гічні від но сини між людьми, людське буття 
як таке.

Ре а лі за ція домі нант ного слова в назві, на початку і напри кінці 
тексту утво рює кіль цеве обрам лення роману, під крес лю ючи нескін-
ченні пошуки віч них істин. За допо мо гою полі се ман тич ного заго ловка 
автор про по нує чита чеві стати спів ав то ром, вклю чи тися в сло весну гру, 
вира жає свою оцінку подій, про які йдеться в тексті.

Та ким чином, клю чові (домі нантні, лейт мо тив ні) слова від іг ра ють 
особ ливу роль у роз умінні тексту і вра хо ву ються адре сан том на різ них 
ета пах фор му вання ціліс ного змісту тексту. Опора на різні ком по ненти 
зна чень при зво дить до зміни кута зору сто совно змісту тексту, бага тоз-



начні заго ловки як клю чові слова при вер та ють інте рес читача, запо чат-
ко ву ють роз уміння тексту та дають мож ли вість залу чати до його інтерп-
ре та ції необ ме жену кіль кість зміс то вих пла нів, пов’я за них з основним.

1. До чи нець М. І. Віч ник / Мирос лав Дочи нець. – Мука чево : Кар патська 
вежа, 2011. – 284 с.
2. Мас тє рова В. Сма рагд : роман / Вален тина Мас тє рова. – Хар ків : 
Книжк. Клуб «Клуб сімей ного дозвіл ля», 2016. – 288 с.
3. Шкляр В. Ключ : роман / Василь Шкляр. – Хар ків : Книжк. Клуб «Клуб 
сімей ного дозвіл ля», 2015. – 256 с.
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Ба ла бушка Вік то рія Ана то лі їв на
(Укра їна, м. Київ)

УКРА Ї Н СЬ КА ІДЕН ТИЧ НІСТЬ СІВЕ РЯН
У КУЛЬ ТУР НІЙ ТРА ДИ ЦІЇ ЧЕР НІ ГО ВО-СІ ВЕР СЬ КОЇ РУСІ

Ак ту аль ність обра ної теми озна чена необ хід ністю з пози ції нові т-
ньої істо рії уза галь не ного куль ту ро ло гіч ного дос лі дження з про блеми 
фор му вання укра ї нсь кої народ ності на базі тра ди цій у складі схід но-
с ло в’янсь кого етносу, до якого вхо дили сіве рянські пле мена. Вони були 
одними з голов них заснов ни ків серед ньо віч ної дер жави Укра їна-Русь. 
Про гене тичну спо рід не ність сло в’янства свід чать віт чиз няні дже рела. 
Серед них це ста ро давні літо писи, що фор му ва лися на основі етніч них 
особ ли вос тей народ ної усної та писем ної куль тури. Схід нос ло в’янські 
пле мена про тя гом істо рії сфор му вали свої особ ли вості етноп си хо ло гії, 
тра ди ції, зви чаї, обряди і від мін ності в осво єнні тери то рій, топо ні мів, 
гід ро ні мів, етно ні мів, влас них назв міст, сіл, які в загаль ному ком плексі 
ство рили тери то рі альну ціліс ність укра ї нсь кої народ ності та її само бутні 
особ ли вості, що й нині іден ти фі ку ють укра ї нську націю, дер жав ність.

На межі XIX–XX ст. від бу ва ються фун да мен тальні зру шення 
в архе о ло гіч них дос лі джен нях пам’я ток сло в’янсь кої куль тури, на основі 
яких були сфор мо вані нау кові кон цеп ції істо ри ків, лінг віс тів, архе о ло гів 
про схід нос ло в’янські пле мена, що ста но вили куль турно-ан т ро по ло гічну 
кон цеп цію фор му вання укра ї нсько-єв ро пейсь кої нації. У цьому про цесі 
від бу лися нау кові дис ку сії щодо того, від яких пле мен похо дить укра ї-
нсь кий народ. Зок рема, особ лива дис ку сія від бу ва лася навколо тери то рії 
Дніп ровсь кого ліво бе режжя регі ону Русі, засе ле ного сіве ря нами, яких 
іден ти фі ку вали деякі вчені з іра но мов ним насе лен ням, захід ними 
сло в’я нами, а також зви ну ва чу вали сіве рян у над мір ній при хиль ності 
до мон голо-та тарсь кої вотчини.

Іс то ричні нау кові дос лі дження ста нов лять істо рико-те о ре тич ний 
фун да мент реко нст рук ції про блеми в укра ї но знавстві. Пер шим фун да-
мен таль ним дос лі джен ням було серійне видання моног ра фії «Істо рія 
Укра їни-Ру си» М. Гру шевсь кого. М. Гру шевсь кий в «Істо рії Укра їни-
Ру си» (том 1) [4] заклав під ва лини нау ко вої тео рії фор му вання схід но-
с ло в’янсь кого етносу на тере нах Укра їни, вико рис тавши літо писи, 
архе о ло гічні роз копки, дані арабсь ких, грець ких, римсь ких дос лід ни ків, 
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стве р джу ючи, що східні сло в’яни – прямі нащадки укра їн ців. За його ж 
тве р джен ням, до схід нос ло в’янсь кого етносу вхо дили сіве ряни. Зок рема, 
він пише: «…На схід від полян на лівому боці Дніпра сиділи сіве ряни, 
що є най біль шим з укра ї нсько-русь ких пле мен» [4, с. 193]; роз та шо вані 
були на укра ї нсь кій тери то рії [4, с. 197]. Піз ніше майже всі істо рики, 
лінг вісти, архе о логи вико рис то ву вали ту ж саму дже рельну базу, тери то-
рі альну при на леж ність, особ ли вості куль тур них тра ди цій і мов них ознак 
само бут ності, що в загаль ній істо рі ог ра фії зару біж них та укра ї нсь ких 
дос лід ни ків 15 нау ко вих кон цеп цій похо дження схід нос ло в’янсь кого 
етносу вза галі та укра ї нства зокрема.

Го лов ними дже ре лами похо дження укра ї нства у складі схід но-
с ло в’янсь кого етносу й донині є літо писи, які М. Гру шевсь кий назвав 
«архі вом нашої істо рі ог ра фії» [6, с. 92]. Його тезу закрі пив у моног-
ра фії «Істо рія укра ї нсь кого письменст ва» С. Єфре мов [6], додавши, 
що літо писи є ще й зраз ком худо ж ньої прози, особ ли вістю писем ної 
іден тич ності укра ї нсько-сло в’янсь кої народ ності. Цих ори гі наль них 
дже рел збе рег лося 1 тис. 500 літо пис них спис ків, які стали писем ною 
скарб ни цею куль тур ної спад щини схід нос ло в’янсь ких наро дів [6, 
с. 92]. Літо писні дже рела, у тому числі «Повість вре мен них літ» [8], 
стали голов ним дже ре лом для реко нст рук ції гео по лі тики сло в’яно-ук ра-
їнсь кої народ ності, Київсь кої Русі, у тому числі для М. Гру шевсь кого. 
На базі літо пис них даних він іден ти фі кує етног ра фічну тери то рію 
роз се лення, у тому числі пле м’я сіве рян або сівер, що роз та шу ва лося 
«в басейні за Дніп ром, на лівому березі, по Десні, Сейму й Сулі» [3, 
с. 313]. На цій тери то рії на початку X ст. фор му ються три важ ливі центри 
сіве рян – міста Чер ні гів, Пере яс лав, Любич, що вхо дили до об’єд нання 
Київсь кої Русі. Вони стали за етно ук ра їнсь кими озна ками пів ніч ними 
фор пос тами схід ного сло в’янства. Піз ніше, за М. Гру шевсь ким, «в XI ст. 
Пере яс лав стає центром пів ден ної Сівер щини, що від окрем лю ється 
в осібне Пере яс лавське кня зівст во… Чер ні гів стає центром пів ніч ної 
Сівер щи ни…» [Там само]. М. Гру шевсь кий цей поділ тери то рії Сівер-
щини на Пере яс лав щину і Чер ні гів щину оці нив як «кап риз кня зів», 
бо гли бин ного під кладу, тобто від мін ності куль турно-ан т ро по ло гіч ного 
серед люд ності не було.

Щодо важ ли вості «Повісті вре мен них літ», зок рема, Д. Доро шенко 
пові дом ляє, що «…нею почи на ються майже всі дав ньо руські літо пи си» 
[5, с. 10], які збе рег лися до нашого часу. До цього літо пису ввійшли всі 
попе редні зводи й різні допов нення, зроб лені як без по се ре д ньо Несто-
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ром, так і його попе ред ни ками. Про від ною темою літо пису була ціліс-
ність тери то рі аль них меж неза леж ності Русі від Візан тії, її куль турна 
само бут ність. Також Д. Доро шенко виок рем лює «Київсь кий літо пис», 
що від зна ча ється дра ма тич ністю викладу, добре вироб ле ною літе ра-
тур ною мане рою та має багато ознак живої народ ної укра ї нсь кої мови 
[5, с. 10].

Н. Полонська-Ва си ленко в моног ра фії «Істо рія Укра ї ни» [11] 
вико рис тала дже рельну базу віт чиз ня ної та зару біж ної істо рі ог ра фії 
і в темі схід нос ло в’янсь ких пле мен під назвою вене дів пос ла лася 
на ста рог рець ких, римсь ких письмен ни ків, таких як Гесіод, Геро дот, 
Софокл, Скі лан, Кор не лій Непот, Плі ній, Таціт, Пто ло мей, а також зазна-
чила, що схід нос ло в’янські пле мена «…з еко но міч ного пог ляду три ма лися 
на пев них тра ди ціях хлі бо робсько-ско тарсь кого побуту та куль тур них 
тра ди ціях, що зв’я зу вало Укра їну із Захід ною Євро пою» [11, с. 67]. Вона 
кон с та тує істо рич ний факт, що «на укра ї нсь ких зем лях був без пе рерв ний 
зв’я зок між носі ями ста рої та нової куль тури, пере да ва лися від одного 
народу до дру гого гос по дарські тра ди ції, зви чаї, куль турні зв’язки, які 
ство рили істо ричну ціліс ність від нео лі тич ної куль тури до Укра ї нсь кої 
дер жа ви» [11, с. 67]. Свою кон цеп цію під тве р джує архе о ло гіч ними 
від крит тями В. Хвойки, про що йдеться в «Полях пог ре бе ний в Сред нем 
Под неп ро вье» (опуб лі ко вано 1901 р. у «Запис ках рус ского архе о ло ги-
чес кого общест ва» в Петер бур зі) [12, с. 99]. Н. Полонська-Ва си ленко, 
як і В. Хвойка, на основі архе о ло гіч них від крит тів іден ти фі кує посе лення 
схід них сло в’ян на укра ї нсь ких тери то ріях як автох тон них жите лів, 
у тому числі сіве рян, зок рема «…поля похо вань дохо дять до ниж нього 
Дністра (куль тура Луки-Вруб ле вець ко го) на заході, а на сході до Пол та-
всь кої та Сумсь кої облас тей» [11, с. 66] (тепе рішня роменська, волин-
цевська куль тура, Сумська область).

Те ри то рія сіве рян вхо дила до Дніп ровсь кого ліво бе режжя, на думку 
О. Плак сі ної, стар шого нау ко вого спів ро біт ника від ділу пам’ят ко-
охо рон ної роботи та архе о ло гії Дер жав ного істо рико-куль тур ного 
запо від ника в м. Путивль. Роз шиф ро ву ючи етно нім «сіве ряни (сіверці, 
сіве ри)», вона їх іден тич ність пов’я зує з ета пом куль турно-ет ніч ного 
роз витку й міс цез на хо джен ням у загаль нос ло в’янсь кій спіль ноті. 
Опи сує, що, освою ючи пів нічні тери то рії Русі, вони закрі пи лися у вер хі-
в’ях Десни, на кор доні з пів нічно-ірансь кими насе лен ням, а також 
угор цями, які меш кали в лісос те по вому межи річчі Дніпра й Дону. 
Отже, на її думку, крайнє пів нічне поло ження сіве рян і стало осно вою 
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їх най мену вання. Однак вона не запе ре чує впливу іра но мов ного 
похо дження тер міна «север» [10, с. 1–2]. І неви пад ково, бо етно ге нез 
дав ніх сло в’ян, у тому числі сіве рян, ста но вить велику групу індо єв-
ро пейсь кого кореня, до якого вхо дять пле мінні об’єд нання сло в’ян, 
бал тів, гер ман ців, гре ків та ін., що мають спільні еле менти мате рі аль ної 
й духов ної куль тури [7, с. 7]. Існує тео рія похо дження сіве рян від тер міна 
«чор ний», який пов’я зує тери то рію з непро хід ними лісами, боло тами 
і грець кими пле ме нами меленх ле нами [13, с. 384].

За даними міс це вих архе о ло гіч них роз ко пок уточ ню ються й кон к-
ретні назви сіве рянсь ких куль тур, таких як волин цевська та роменська 
куль тури Чер ні гово-Сі версь кої землі, арте факти яких збе рі га ються 
в Чер ні гівсь кому архе о ло гіч ному запо від нику «Чер ні гів ста ро дав ній» 
і в Архе о ло гіч ному музеї ста ро жит нос тей схід нос ло в’янсь кого етносу. 
Особ ли вості мате рі аль ної та духов ної куль тури мають давні спільні 
тра ди ції. Пле мена сіве рян, як і всі інші схід нос ло в’янські пле мена 
займа лися зем ле робст вом, ско тарст вом, добре знали всі види реме сел, 
у тому числі залі зо робне, гон чарне, займа лися домаш німи про мис лами, 
оброб лен ням дерева, кістки, шкіри, каменю [2, с. 36]. Архе о ло гічні 
арте факти – пря сельця – вка зу ють на широ кий роз ви ток пря діння, 
ткацтва, гон чар ного ремесла тощо. Загальнос ло в’янські тра ди ції 
поз на чи лися особ ливо на двох фор мах гон чар ного ремесла – гру бого 
та більш витон че ного. Міс це вий орна мент почи на ється з краю вінця 
виробу, кор пус при кра шали від бит ками гре бін час того штампа, насіч-
ками, защіп ками, малю вали палич кою, обмо та ною мотуз кою. Уза галі 
в сіве рянсь кому гон чар ному ремеслі від омо понад 50 орна мен таль них 
моти вів [10, с. 1–3].

Ро менська і волин цевська куль тури пред став лені арте фак тами 
жіно чого вбрання, які харак терні для сіве рян. Жіночі при краси у вигляді 
спі раль них, скро не вих кілець, що під ві шу ва лися на стріч ках, ремін цях, 
косич ках або при кріп лю ва лися до стрі чок, утво рю ючи лан цю жок, іноді 
носили як сережки. Серед при крас були різ но ма нітні брон зові під віски – 
соля рії – у вигляді соняч ного диска, луниці, бубонці, які пов’я зані 
із шану ван ням сонця й місяця. Також на роменсь ких посе лен нях (нині 
с. Лух тівка Буринсь кого райо ну) під час архе о ло гіч них роз ко пок 
знай дено арабські монети-дир хеми [10, с. 3].

Ар те факти у вигляді золо тих і сріб них арабсь ких дир хе мів, 
на думку М. Гру шевсь кого, свід чать про інтен сив ність тор го вель них 
від но син сіве рян з ара бами в VII–VIII ст. Доро го цінні зна хідки в Чор ній 
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Могилі (м. Чер ні гів) свід чать про високу куль туру в X ст., а також про те, 
що «…Сі вер щина роз та шо вана була між най біль шими тор го вель ними 
шля хами – Дніп ром і Дес ною, які вели на захід, на схід, на пів день та на 
пів ніч» [4, с. 372].

Спіль ною тра ди цією для схід нос ло в’янсь ких пле мен був 
похо валь ний обряд язич ниць кого циклу, зок рема роменські похо вання – 
тру по спа лення, кре ма ція помер лих тіл [1, с. 52–53]. Сіве ряни, а також 
інші сло в’яни вірили в життя після смерті, тому разом з помер лим клали 
їжу, зброю, при краси, над моги лою наси пали кур ган і здійс ню вали 
тризну [8, с. 8–9]. Піз ніше фор му ється обряд тру по по кла дання в землю, 
що транс фор му ється разом з при йн ят тям хрис тянства.

Про ана лі зу вавши істо рі ог ра фію про блеми укра ї нсь кої іден тич ності 
у тра ди ціях сіве рян, уза галь нено спільні схід нос ло в’янські тра ди ції, 
які про яви лися на базі роз витку мате рі аль ної куль тури, що особ ливо 
харак те ри зу ються хлі бо робсь ким спо со бом життя, ремес лами, народно-
по бу то вою куль ту рою, юве лір ним мис тецт вом, похо рон ним обря дом, 
що іден ти фі ку ють сіве рян як укра ї нсь кий народ. Само бут ність сіве рян 
про яви лася в схід нос ло в’янсь кій тра ди ції осво єння своєї тери то рії, своєї 
спо чатку Сіверсь кої, Чер ні гівсь кої землі у складі Київсь кої Русі, а піз ніше 
ство рення етніч ного кня зівства Чер ні гово-Сі версь кого, що об’єд нане 
було прав лін ням динас тій Рюри ко ви чів.
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Бев зюк Євген Воло ди ми ро вич,
кан ди дат істо рич них наук, доцент,
(Укра їна, м. Ужгород)

ВІД РО ДЖЕН НЯ-ПРО БУ ДЖЕН НЯ 
ЯК ІСТО РИЧ НА ПРО БЛЕ МА

Ста нов лення наці о наль ної іден тич ності захід них сло в’ян на 
тлі про цесу від ро дження-про бу дження – склад ний, супе реч ли вий та ба-
га тог ран ний про цес, який поєд нав у ціліс ному ком плексі куль турно-
на ці о наль ного роз витку захід них сло в’ян загаль но єв ро пейські, загаль-
нос ло в’янські, загаль но ні мецькі та свої наці о нальні істо ричні (чеські, 
сло вацькі, лужиць кі) куль турно-ци ві лі за ційні зру шення, явища, вза є-
мо з в’язки і вза є мовп ливи. Але без за пе речно, що най пер шим дійсно був 
про цес пог либ ле ного етніч ного само ус ві дом лення, зміц нення наці о-
наль ної сві до мості та іден тич ності захід них сло в’ян.

Не об хід ність нау ко вого осмис лення про цесу ста нов лення наці о-
наль ної іден тич ності захід них сло в’ян викли кала роз гор тання на зламі 
ХХ–ХХІ ст. гост рої тео ре тико-ме то до ло гіч ної дис ку сії щодо при нци-
по вих поло жень істо рії сло в’янсь ких наро дів у ХІХ ст. і самого поняття 
«наці о нальне від ро джен ня». Була сфор мо вана думка про «наці о нальне 
від ро джен ня» як про суто інте лек ту аль ний про ект, який сво їми вито ками 
спи рався виключно на ідеї німець кого роман тизму і наро джену ним 
філо со фію мови. Далі роби лося доволі неод но значне тве р дження, 
за яким усі інші при нципи і скла дові сло в’янсь кого наці от во рення – 
ідейні, полі тичні, тери то рі альні, етичні, гро ма дянські або релі гійні 
з точки зору «наці о нально-від ро джу валь ної» тео рії пос ту па лися мові 
в ієрар хії наці о наль них цін нос тей.

Як засвід чує здійс не ний нами у цій ана ліз, кри тична дис ку сія щодо 
питання куль турно-на ці о наль ного від ро дження (Г. М’яг ков, Н. Недаш-
ковська, Т. Ісла мов, С. Фаль ко вич, Ю. Хлє бов чик), тобто, чи було 
що від ро джу вати-про бу джу вати з етніч них харак те рис тик захід них 
сло в’ян, є над ума ною, схо лас тич ною та без плід ною. Упро довж майже 
тися чо ліття – до початку ХІХ ст. західні сло в’яни збе регли основи наці о-
наль ної та етніч ної куль тури, власну мову, а напри кінці ХVІ ІІ ст. мали 
й наці о нальну писем ність, літе ра туру, зачатки шкіль ництва тощо, але, 
вод но час, пере бу вали на етапі інтен сив ної духовно-куль тур ної аси мі ля ції. 
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Саме тому пос тала нагальна необ хід ність наці о наль ного від ро дження 
чехів, наці о наль ного про бу дження сло ва ків та етно ду хов ного про бу-
дження лужичан.

Саме поняття «наці о нальне від ро джен ня», як свід чать чис ленні 
праці, від моменту своєї появи діа лек тично змі ню ва лося та допов-
ню ва лося. Пер шо по чат ково це поняття охоп лю вало сферу куль тури 
та засто со ву ва лося пере важно для поз на чення пері оду нібито най ви щого 
роз витку духов ної сфери. Пос ту пово воно роз ши ри лося і міс тило вже 
сферу іде о ло гії, наці о наль ної самос ві до мості і наці о наль них рухів ряду 
сло в’я но мов них наро дів. Сьо годні тер мін, а від по відно і зміст «від ро-
джен ня», варто тлу ма чити як поняття, уза галь ню юче всі про цеси пері оду 
струк тур них пере мін – соці альні, еко но мічні, етно куль турні й етно по лі-
тичні.

У чехів, сло ва ків, лужи чан у про цесі ста нов лення їхньої наці о-
наль ної іден тич ності було багато спіль ного з іншими сло в’я нами. 
По-перше, їхнє від ро дження-про бу дження у часі прак тично спів пало 
зі схо жими про це сами, які мали місце у інших сло в’янсь ких наро дів 
та були нас лід ком загаль ного куль тур ного роз витку євро пейсь кої циві лі-
за ції. По-друге, для захід них сло в’ян, як і для інших сло в’ян, у про цесі 
при ско рення їхнього інте лек ту аль ного роз витку особ ли вого зна чення 
набу вав куль тур ний фак тор. Завдяки досяг ненню висо ких сві то вих 
стан дар тів куль тури – у писем ності, літе ра турі та ін. – чехи, сло ваки, 
лужи чани змогли при сто су ва тися до про цесу сло в’янсь кого від ро дження-
про бу дженя та існу вати у моза їч ному середо вищі ста рого кон ти ненту. 
По-третє, про цеси чесь кого від ро дження та сло ваць кого і лужиць кого 
про бу дження про хо дили в умо вах жорст кої куль тур ної кон ку рен ції 
з романо-гер мансь кою та угорсь кою наці о наль ними куль ту рами, які, 
крім циві лі зо ва них мето дів боро тьби, вико рис то ву вали адмі ніст ра тивні 
важелі тиску на іден тич ність, духов ність і куль туру захід них сло в’ян. 
По-чет верте, про цес ста нов лення наці о наль ної іден тич ності очо лила 
пат рі о тична інте лі ген ція – носій най кра щих світсь ких і куль тур них 
тра ди цій, вона і очо лила наці о нально-куль тур ний рух.

На ступне: «наці о нальне від ро джен ня» чехів – це про цес, що міс тить 
від ро дження наці о наль ної куль тури, від тво рення істо рич них тра ди-
цій, міфо ло гі за цію і конс тру ю вання мину лого (В. Там, Г. Доб нер, 
Ф. Пель цель, А. Фойгт, К. Ройко, В. Ган ка) заради поши рення ідеї 
рене сансу наці о наль ної дер жави. Саме кін цева мета при нци пово 
від різ няла про цес чесь кого від ро дження від схо жих про це сів, що мали 
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місце у сло ва ків і лужиць ких сер бів, які в своїй істо рії були поз бав лені 
міц ної дер жав ної основи для роз витку наці о наль ної куль тури. Рушій ною 
силою сло ваць кого рене сансу вва жа ється етнічна інте лі ген ція, яка 
вико рис то ву вала у своїй наці о нально-куль тур ній і про світ ниць кій 
рито риці тве р дження про тра ди ції дер жав ності Вели кої Мора вії 
(Б. Таб ліц, Ю. Папа нек, Ю. Фандлі, Я. Чап ло віч) і тим самим при вно сила 
у широкі народні маси наці о нально-пат рі о тичну ідею. При цьому зміст 
сло ваць кої пара дигми допов ню вався ком п ро міс ною тео рією «гос тин ної 
зустрі чі» сло в’ян із угор цями (Я. Магін, С. Тімон, Ю. Скле нар, 
А. Бер но лак). Такий інте лек ту аль ний фор мат у змісті наці о наль ної 
ідеї в перс пек тиві не зава див сло ва кам здо бути дер жавну неза леж-
ність. Вод но час лужицькі етнічні інте лек ту али (Й. Ріх тер, А. Френ цель, 
Г. Шерах, Ф. Метцк, М. Френ цель) не від ри вали своє етнічне минуле від 
істо рії Німеч чини. Тому, з огляду на свою нечи сель ність, мак си маль ною 
про грам ною вимо гою лужиць ких буди те лів до влади було визнання 
і захист своїх наці о наль них прав.

Та ким чином, для чехів умо ти во вано варто засто со ву вати тер мін 
«наці о нальне від ро джен ня». Вико рис тання цього поняття є обґрун то-
ва ним як з точки зору від ро дження їхньої наці о наль ної дер жави, так 
і роз витку наці о наль ної куль тури. А для сло ва ків, які мали народну 
куль туру і тра ди ції, але не мали дос віду влас ної дер жав ності, спра вед ливо 
буде гово рити не про про цес «наці о наль ного від ро джен ня», а, вико рис то-
ву ючи част кову ана ло гію із чесь ким про це сом, про «наці о нальне про бу-
джен ня» народу. Сло ва кам фак тично не було що від ро джу вати (не було 
дер жави, існу вала лише народна куль тура, не сфор му ва лася літе ра турна 
мова), але у них про бу ди лася наці о нальна самос ві до мість. Від носно 
лужиць ких сло в’ян, маючи на меті озна чити спе ци фіку, а головне 
кін це вий прак тич ний резуль тат їх етноз бе рі га ю чого руху, логічно буде 
вико рис то ву вати тер мін «етнічне про бу джен ня», який більш чітко харак-
те ри зує про цес еман си па ції лужиць кого етносу.
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Бу латы Павел Юр’е віч,
ма гістр кіра ван ня
(Бела русь, г. Мінск)

УЗО РЫ СЛА ВЯ Н С КАЙ ІКА НА ПІС НАЙ СПА Д ЧЫ НЫ 
ЧАСОЎ ЦАР КОЎНАЙ УНІІ Ў ЗБО РАХ СУЧАС НАЙ 

БЕЛА РУС КАЙ ПРА ВАС ЛАЎНАЙ ЦАР К ВЫ

Цар коўная спа д чына сла вян, ство ра ная ў роз ныя гіс та ры ч ныя 
перы яды, з’яўля ецца неа д’ем най част кай дасяг нен няў ўсяго чала вецтва. 
Асаб ліва варта пад к рэ с ліць знач насць і ўні каль насць спа д чыны, 
ство ра най у часы Вялі кага Княства Літоўскага (XIII–XVIII ст.): пры к лады 
цар коўных зда бы т каў таго часу адме тны сваёй рэд касцю і сама бы т насцю. 
Сярод бага тай цар коўнай спа д чыны сла вян, сярод іншага (архі тэ к тура, 
кні газ боры, літур гіч нае начы нен не) варта вылу чыць узоры іка на пісу. 
Зда бы ткі іка на пісу вылу ча юцца на падс таве іх пра к ты ка п ры мя няль-
насці: у сваёй боль шасць узоры іка на пісу захоўва юцца ў пры ходс кіх 
хра мах тых мяс цо вас цей, дзе былі ство раны. Хоць творы іка на піс нага 
мас тацтва змяш ча юцца так сама і ў фон дах і кале к цыях музеяў, аднак, 
у параўнанні з такім відам цар коўнай спа д чыны як кні газ боры (ста ра жы-
т ныя асоб нікі захоўва юцца пера важна ў біб лі я тэ ках і музеях; у літур гіях 
амаль не выка ры с тоўва юц ца), цар коўныя абразы зна хо дзяцца ў мес цах 
свайго нату раль нага ася род дзя і выкон ва юць фун к цыі, акрэ с ле ныя хры с-
ці янс кай тра ды цыяй.

На кан к рэ т ным пры к ла дзе – пры к ла дзе ўні каль ных узо раў іка на-
пісу з цар квы Свя тога Духа ў вёсцы Вялі кае Пад лессе (Ляха віцкі раён, 
Брэсц кая воб ласць) разг ле дзім, як заха ва ліся асоб нікі іка на піс най 
спа д чына сла вян. Так сама зася ро дзім увагу на тым, што іконы, аб якіх 
далей будзе ісці гаворка, былі ство ра ныя ў часы Цар коўнай Уніі. Па яе 
ска са ванні ў 1839 г. і ў сувязі з іншымі палі ты чна-са цы яль нымі пра цэ-
самі, мас тац кая спа д чына былых уні яц кіх цэрк ваў пас ту пова вый ма лася 
з ужы тку. Узоры іка на пісу з цэрк ваў пера мяш ча ліся ў кале к цый ныя зборы 
і фонды музеяў. Апроч таго, шмат узо раў ста ра жы т нага іка на пісу было 
стра чана за часамі савец кай улады. У сувязі з гэтым, пры к лады іка на-
пісу часоў Уніі, якія заха ва ліся і пры сут ні ча юць у бела рус кіх пра вас-
лаўных цэрк вах, з’яўля юцца важ ным і адме т ным склад ні кам сла вянс кай 
цар коўнай спадчыны.
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Іка на піс і сак ральны жыва піс Бела русі перы яду Цар коўнай Уніі, 
па сло вах мас тацт ваз наўцы Н. Высоц кай, уяўляе сабою ары гі наль ную 
з’яву еўра пейс кай куль туры. Ён раз ві ваўся адна ча сова з ману мен таль ным 
і свец кім мас тацт вам і заха ваў дзве магу т ныя галіны еўра пейс кай 
куль туры: іка на піс і алта рны жыва піс, які існа ваў ва ўза е маўплыве 
і ўза е маўзба га чэ нні, што не мае пра мых ана ло гій у мас тацтве Заход няй 
і Усход няй Еўропы і кара ніцца ў гіс та ры ч ных асаб лі вас цях раз віцця 
Бела русі, раз меш ча най на стыку лацінс кага захаду і пра вас лаўнага 
ўсходу, што ў сваю чаргу спры яла ўзнік ненню цес ных сувя зей мас тацтва 
як з віза н тыйс кай, так і з заход нееўра пейс кай куль ту рай. У агуль ным 
ходзе фар мі ра ванні бела рус кай народ насці, мовы, куль туры ў XIV–
XVI ст. адбы ваўся пра цэс ста наўлення мяс цо вай школы жыва пісу, што 
ады г рала выз на чаль ную ролю ў раз віцці плыні сла вянс кага мас тацтва 
насту п ных ста год дзяў [1].

Да нашага часу ў Пад лес кай царкве Свя тога Духа заха ва ліся 
цудоўныя пры к лады бела рус кага іка на пісу XVII ст.: абраз Маці Божай 
Пад лес кай, які лічы цца цуда дзей ным; абраз Цуд Юрыя; Тры свя ці целі. 
Васіль Вялікі, Іаан Багас лоў, Ян Зала та вуст; 7 абра зоў ста рога пісьма 
з іка нас тасу. Як адз на ча юць мас тацт ваз наўцы Эльза Мак сіма і Вольга 
Цераш ча тава, абразы з Пад лесся над звы чай сама бы т ныя і выка на ныя 
на высо кім пра фе сій ным узроўні. Пры чым манера выка нання вельмі 
адроз ні ва ецца ад паўднё ва па лес кай. Гэта дае падс тавы мер ка ваць, што 
недзе ў нава коллі, а маг чыма ў саміх Ляха ві чах (як цэн тры буй нога 
маёнтка, які нале жаў прадс таўні кам маг на тэ рыі ВКЛ), існа вала свая 
мас тац кая май с тэ рня [2].

Га лоўнай мас тац кай пер лі най у пад лес кім іка на пі с ным зборы 
з’яўля ецца абраз Маці Божай Пад лес кай, які лічы цца цуда дзей ным. 
Легенда, звя за ная са з’яўлен нем абраза пры во дзіцца ў «Гіс та ры чна 
ста ты с ты ч ным апі санні Мінс кай епар хіі» за 1864 г., дзе адз на ча ецца, 
што «по мест ному при да нию она яви лась на камне подле креста, сто яв-
шего близ дороги из села Под лесья в деревню Зари тов, неко то рой 
про хо див шей здесь и проз рев шей сле по рож ден ной деви це» [3, с. 72]. 
Адз на ча ецца, што па стане на 1864 г. звес так адносна цудаў ад іконы 
не заха ва лася, але паз на чана, што ў гонар іконы быў скла дзены гімн 
на поль с кай мове невя до мым аўта рам [3]. З мас тац кай кропкі пог ляду 
дадзены абраз дату ецца XVII ст. Выка нана ікона ў тэх ніцы тэм пера 
на дубо вай дошцы з зала тым фонам і паме рам 107 х93 см. Абраз агор нуты 
ў зала чо ную шату (аклад немаўляткі Ісуса срэ б ны) з зала чо нымі 
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каро намі [2]. Гэтая ікона, якая, як і іншыя ста ра жы т ныя абразы, пер ша-
па чат кова зна хо дзі лася ў Ляха віц кай царкве (Ляха віцкі пры ход у 1784 г. 
быў пера не сены ў Вялі кае Пад лессе [4]), аб чым све д чыць акт візі та цыі 
1680 г. Адз на ча ецца, што ў царкве зна хо дзіцца абраз Божай Маці, які 
пры сабе ўтры м лі вае шэраг вотаў. Сярод іншых ахвя ра ван няў на іконе 
адз на ча юцца: тры вялі кія срэ б ныя таб ліцы, тры ручкі, два паўме сяцы, 
тры сэрца, двац цаць малых таб лі чак, пяць срэ б ных кры жы каў, два 
срэ б ных кулоны апраўле ных у кры ш таль і адзін бур ш ты навы ў срэ б най 
аправе, двое кара ляў (адны з пер лін), малень кая срэ б ная зорка, пак рыты 
срэ б рам пасак, тасьма зала тая. Гэта дае падс тавы лічыць зга даны абраз 
цуда дзей ным і шана ва ным ужо ў канцы XVII ст. [5].

Звесткі больш дак ла д ныя, што даты чацца іконы Божай Маці, 
суст ра ка юцца ў актах візі та цыі поз няга часу. Так, у акце за 1755 г. ужо 
паз на ча ецца, што на цар коўным алтары змяш ча ецца абраз Бага ро дзіцы 
нама ля ваны на дошцы [6]. Больш дэталь нае апі санне іконы змяш ча ецца 
ў акце візі та цыі 1793 г. Адз на ча ецца, што на галоўным алтары сні царс кай 
працы змяш ча ецца ікона Божай Маці ў срэ б ных шатах і з двума срэ б нымі 
каро намі. Пера ліч ва юцца ў візіце шмат лі кія воты е выя рэчы [4]. Сціпла 
паве дам ля ецца пра ікону ў візіце 1819 г. [7].

Ся род пад лес кіх абра зоў зна хо дзіцца прас тольны абраз былой 
Ляха віц кай цар квы Свя тога Геор гія – ікона «Цуд Юрыя». Абраз XVII ст. 
выка наны ў тэх ніцы тэм пера на сас но вай дошцы паме рам 109 х75 см. 
і адме тны сваім маляўні чым кала ры там і насы ча насцю фар баў [2]. Ідэал 
пра вед насці і доб ра зы ч лі васці – не фана ты чны, не пакут ніцкі, але вельмі 
чала ве чны і гуманны – адлюст ра ваны ў іконе 1683 г. «Тры свя ці целі. 
Васіль Вялікі, Іаан Багас лоў, Ян Зала та вуст», выка на най на хва ё вай 
дошцы паме рам 108 х81 см. у тэх ніцы тэм пера. Агульны цёплы кала рыт 
іконы і зала ці сты разь бяны фон з буто намі лілей пад к рэ с лі ва юць 
спа кой ную і муд рую свя точ насць ладу [2].

У Пад лес кім пры хо дзе ўзоры іка на пісу абе ра га юцца вельмі пільна 
і стаўленне да іх вельмі педа н ты ч нае, у мяс цо вых жыха роў іконы зна хо-
дзяцца ў вялі кай пашане.

Та кім чынам, разг ле дзеўшы на кан к рэ т ным пры к ла дзе заха ванне 
ста ра жы т ных узо раў іка на пісу Царк вой, можам зазна чыць. Збе ра ганне 
і ўша на ванне пры к ла даў і ўні каль ных рэчаў сла вянс кай куль тур най 
спа д чыны ады г ры вае важ ную ролю ў фар ма ванні нацы я наль най 
і рэлі гій най ідэ н ты ч насці, што спрыяе ўма ца ванню тра ды цый ных 
каш тоўнас цей у гра мадстве. Дачы ненне да сла вянс кай цар коўнай 
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куль тур най спа д чыны ўзба га чае чала века, пашы рае яго маг чы масці 
і перак ла дае яго ўза е ма дзе янне з Царк вой і нава коль ным све там на якасна 
іншы ўзровень.

1. Высоц кая Н. Ф. Уво дзіны / Н. Ф. Высоц кая // Іка на піс і алта рны жыва піс 
Бела русі XII–XVIII ста год дзяў. – Мінск : Бела русь, 2012. – 231 с.
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Бул га ков Юрій Воло ди ми ро вич,
кан ди дат істо рич них наук
(Укра їна, м. Київ)

ДО КУ МЕН ТИ ПРО УЧАСТЬ АКА ДЕ МІ КА А. КОВА ЛЕН КА 
В УКРА Ї Н СЬ КО-ПОЛЬ СЬ КІЙ НАУ КО ВІЙ СПІВ ПРА ЦІ 

У ГАЛУ ЗІ МЕХА НІ КИ

В Інсти туті архі воз навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого (далі – ІА НБУВ) збе рі га ється осо бо вий фонд видат ного 
укра ї нсь кого вче ного у галузі меха ніки, спе ці а ліста з тео рії пруж ності 
і тер моп руж ності, док тора тех ніч них наук, про фе сора, заслу же ного діяча 
науки і тех ніки, лау ре ата Дер жав ної пре мії УРСР, ака де міка АН УРСР 
Ана то лія Дмит ро вича Кова ленка (1905–1973). Будучи випуск ни ком 
Київсь кого полі тех ніч ного інсти туту, прой шовши про фе сій ний шлях від 
інже нера-ко нст рук тора до началь ника енер го цеху (1929–1935 рр.) заводу 
ім. О. О. Кося кова (м. Рошаль, Мос ковська обл., РРФСР), аспі ран туру 
Київсь кого індуст рі аль ного інсти туту (1935–1938 рр.), вче ний зро бив 
блис кучу кар’єру в Інсти туті меха ніки АН УРСР, у 1959–1965 рр. він 
був дирек то ром цього інсти туту. Набу тими знан нями та дос ві дом вче ний 
активно ділився зі сту ден тами в Київсь кому полі тех ніч ному інсти туті 
та Київсь кому дер жав ному уні вер си теті ім. Т. Г. Шев ченка, в остан ньому 
впро довж 1949–1959 рр. очо лю вав кафедру тео рії пруж ності. За бага то-
річну нау ково-ор га ні за ційну та педа го гічну діяль ність уче ний під го ту вав 
нау кову школу, яка нара хо вує 7 док то рів та 50 кан ди да тів наук.

Фор му вання та нау кове опи су вання осо бо вого архів ного фонду 
А. Кова ленка від бу ва лося у декілька ета пів. Перші доку менти вче ного 
над ійшли до ІА НБУВ у 1974 р. з видав ництва «Нау кова дум ка». 
У 1978 р. значну кіль кість доку мен тів до інсти туту пере дала вдова 
вче ного З. Кова ленко. Останнє доу комп лек ту вання фонду А. Кова ленка 
від бу лося у 2006 р. – доку менти до ІА НБУВ пере дав паси нок вче ного 
М. Васильєв. За резуль та тами нау ко вого опра цю вання цих доку мен тів 
було сфор мо вано чотири описи: 1) нау кові праці та мате рі али 
до них (1943–1974 рр.); 2) біог ра фічні доку менти та доку менти з діяль-
ності (1905–1973 рр.); 3) лис ту вання (1955–1974 рр.); 4) доку менти осо бо-
вого похо дження за 1914−1978 рр. Зага лом фонд нара хо вує 399 справ 
за 1905–1978 рр.



243

Участь А. Кова ленка в укра ї нсько-польсь кій нау ко вій спів праці 
у галузі меха ніки бере поча ток у січні – лютому 1958 р., коли він у складі 
групи укра ї нсь ких вче них на чолі з ака де мі ком АН УРСР Г. Саві ним 
за запро шен ням Польсь кої АН від ві дав ряд нау ково-дос лід них уста нов 
та вищих навчаль них закла дів ПНР, у яких висту пив з нау ко вими 
допо ві дями. У Вар шавсь кому уні вер си теті А. Кова ленко пред ста вив 
допо відь на тему «При ме не ние гипер ге о мет ри чес ких функ ций в тео рии 
плас тин и обо ло чек», у Кра ківс кому полі тех ніч ному інсти туті – 
«Раз ви тие мето дов тех ни чес кой тео рии упру гости для реше ния задач 
о напря жен ном сос то я нии дета лей тур бо ма шин», у Гдансь кому полі тех-
ніч ному інсти туті та Тур бін ному інсти туті Польсь кої АН – «Исс ле до-
ва ние напря жен ного сос то я ния дета лей тур бо ма шин» [1, с. 9].

Про вра ження та спо сте ре ження А. Кова ленка під час від ря дження 
можна дові да тись з його лис тів до З. Василь є вої, які були напи сані 
впро довж 17 січня – 5 лютого 1958 р. у Вар шаві, Кра кові, Зако пане, 
Гданську. Група вче них АН УРСР при була до м. Вар шави 16 січня. 
21 січня для групи було орга ні зо вано уро чис тий при йом у пре зи дента 
Польсь кої АН Т. Котар бінсь кого. У той же день А. Кова ленко висту пив 
із допо віддю в Інсти туті основ них про блем меха ніки Польсь кої АН. 
У листі від 25 січня вче ний пові до мив, що успішно висту пив з трьома 
допо ві дями перед польсь кими нау ков цями та був запро ше ний Інсти-
ту том основ них про блем меха ніки Польсь кої АН для участі у всес ві т-
ньому сим по зі умі у Вар шаві у вересні 1958 р.

26 січня група укра ї нсь ких вче них при була у м. Кра ків, була запро-
шена на при йом до рек то рів гір ничо-ме та лур гій ної ака де мії та полі тех-
ніч ного інсти туту, де А. Кова ленко також висту пив з допо віддю. 2 лютого 
група укра ї нсь ких вче них при була до м. Гданськ, 3 лютого огля нула 
суд но бу ді вельні верфі, А. Кова ленко висту пив з допо віддю в Тур бін ному 
інсти туті Польсь кої АН. 4 лютого група про дов жила роботу у м. Вар шаві, 
від ві дала полі тех ніч ний інсти тут та інші вищі навчальні заклади, 
Інсти тут основ них про блем меха ніки Польсь кої АН.

Польська сто рона під го ту вала для укра ї нсь ких вче них наси чену 
куль турну про граму – орга ні зу вала екс кур сії міс тами пере бу вання, від ві-
ду вання філар мо нії, театру опери та балету, театру «Коме діа» у Вар шаві, 
копа лень кам’я ної солі, широ ко ек ран ного кіно те атру, опер ного театру 
у Кра кові, етног ра фіч них музеїв, курорт ного міста Зако пане [2]. 

В осо бо вому фонді від кла лись 39 фотоз нім ків, на яких задо ку мен-
то вано пере бу вання чле нів-ко рес пон ден тів АН УРСР А. Кова ленка, 
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Ю. Мит ро польсь кого та Г. Писа ренка в ПНР у січні – лютому 1958 р. [3]. 
А. Кова ленко брав участь у роботі трьох радянсько-польсь ких кон фе-
рен цій під спіль ною назвою «Некла сичні про блеми тео рії пруж нос ті». 
Перша з них від бу лась у Вар шаві 26–29 жовтня 1970 р. У збір нику мате рі-
а лів кон фе рен ції міс титься ано та ція допо віді А. Кова ленка «Раз ви тие 
исс ле до ва ний по тер мо ме ха нике твер дого дефор ми ру е мого тела в 
АН УССР» [4]. Участь вче ного у Дру гій Радянсько-польсь кої кон фе рен ції 
«Некла сичні про блеми тео рії пруж нос ті» (м. Київ, 19–22 жовтня 1971 р.) 
репре зен то вана у фонді його допо віддю «Свя зан ные дина ми чес кие 
задачи тер мо уп ру гости для тон кос тен ных эле мен тов конс трук ций» (спів-
ав тор – В. Коз лов) [5] та фотоз нім ком, на якому зобра жено А. Кова ленка 
та віце-пре зи дента АН УРСР Г. Писа ренка під час засі дання кон фе рен ції 
[6]. У фонді пред став лені тези спіль ної допо віді А. Кова ленка, В. Кар на-
у хова та В. Коз лова «Дина ми чес кие задачи тер мо вяз ко уп ру гос ти» 
російсь кою та польсь кою мовами [7], а також 12 фотоз нім ків, зроб ле них 
під час Тре тьої Радянсько-польсь кої кон фе рен ції «Некла сичні про блеми 
тео рії пруж нос ті» (22–25 травня 1973 р. у м. Вар шава, ПНР) [8].

Пе ре біг дру гої та тре тьої кон фе рен цій від обра жено в робо чих щоден-
ни ках А. Кова ленка, де він від зна чив участь у засі дан нях дру гої кон фе-
рен ції Г. Писа ренка, дирек тора Інсти туту меха ніки АН УРСР В. Коно ненка, 
віце-пре зи дента Польсь кої АН В. Новаць кого, члена-ко рес пон дента 
АН УРСР Я. Під ст ри гача, члена-ко рес пон дента АН СРСР О. Іллю шина 
[9], стисло виклав склад деле га ції укра ї нсь ких вче них і пос лі дов ність 
подій тре тьої кон фе рен ції, голо вою укра ї нсь кої деле га ції якої він був [10].

Пи тання нау ко вої спів праці обго во рю ються у лис ту ванні 
А. Кова ленка з видат ними вче ними ПНР. На сто рін ках лис ту вання 
А. Кова ленка з В. Новаць ким йдеться про орга ні за цію нау ко вого ста жу-
вання польсь кого вче ного-тех ніка К. Бор сука в Укра їні, орга ні за цію 
та про ве дення Дру гої та Тре тьої Радянсько-польсь кої кон фе рен ції 
«Некла сичні про блеми тео рії пруж нос ті» [11, 12]. Заступ ник дирек-
тора Інсти туту окре мих про блем тех ніки Польсь кої АН В. Гут ковсь кий 
вислов лює подяку за при йом, влаш то ва ний йому в Інсти туті меха ніки 
АН УРСР [13]. Ака де мік-сек ре тар Чет вер того від ді лення Польсь кої 
АН М. Наленч запро сив А. Кова ленка взяти участь у польсько-ра дянсь кій 
нау ко вій сесії на тему «Про блеми сучас ної меха ні ки» у м. Сан до мир 
[14]. Дирек тор Інсти туту при клад них про блем тех ніки Польсь кої АН 
В. Оль шак у двох лис тах запро сив А. Кова ленка взяти участь у нау ко вій 
кон фе рен ції з питань тео рії пруж ності та плас тич ності у м. Зако пане [15].
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Та ким чином, у доку мен тах осо бо вого архів ного фонду А. Кова ленка 
міс титься цінна та цікава інфор ма ція про участь вче ного в орга ні за ції 
та про ве денні спіль них укра ї нсько-польсь ких нау ко вих фору мів і захо дів 
у галузі механіки.

1. Ана то лий Дмит ри е вич Кова ленко / вступ. ст. и указ. печат. раб. 
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Стель мах Хрис тина Мико ла їв на,
кан ди дат філо ло гіч них наук, доцент 
(Укра їна, м. Львів)

НА СО ЛО ДА ТІЛЕС НІС ТЮ В ОПО ВІ ДАН НЯХ 
МАНУ Е ЛИ ГРЕТ КОВ СЬ КОЇ

Ма ну ела Грет ковська – одна з най по пуляр ні ших сучас них польсь ких 
письмен ниць. Деякі польські кри тики вва жа ють її письмен ни цею, 
що любить та вміє про во ку вати і робить це сві домо, оскільки такі тексти 
зав жди мають комер цій ний успіх [1, c. 55]. У її прозі незвично поєд ну-
ються буденні речі та міс тика, філо со фія, інте лек ту альні реф лек сії 
з від вер тою еро ти кою. Саме з остан нім читачі, насам пе ред, асо цію ють 
твор чість М. Грет ковсь кої – у зобра женні людсь кого тіла та фізі о ло гії для 
неї не існує жод них заборон.
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Тексти М. Грет ковсь кої наси чені еро тиз мом та мета фо ри кою жіно чого 
тіла; зок рема, через це, через ярлик Грет ковсь кої як «про во ка тор ки» 
та «скан да ліст ки» автори кри тич них та літе ра ту роз нав чих роз ві док часто 
нех ту ють ана лі зом худож ніх якос тей прози та окре мих аспек тів твор чості 
письмен ниці. Чи не най більш доклад ний ана ліз твор чості М. Грет ковсь кої 
здійс нив літе ра ту роз на вець П. Чап лінсь кий у нарисі «Про зове мис тецтво 
Ману ели Грет ковсь кої» [1, с. 72–84]. Чимало кри ти ків пого джу ється, 
що М. Грет ковська є сим во лом письмен ниць кої неза леж ності та інте лек-
ту аль ної сво боди. Однією з домі ну ю чих тем її твор чості є про бле ма тика 
тіла та тілес ності, у зобра женні яких письмен ниця оми нає літе ра турні 
чи куль турні табу. М. Грет ковська роз кри ває у своїх тво рах складні «вза є-
ми ни», які вини ка ють у жінки з влас ним тілом упро довж життя [2].

Гру зі сте ре о ти пами, пов’я зану з жіно чою / чоло ві чою сек су аль-
ністю та домі ну ван ням, демон струє авторка в опо ві данні «Latin lover» 
зі збірки «При страс ний коха нець». 

М. Грет ковська пока зує інвер сію сте ре о тип них ґен дер них ролей 
у від но си нах Інг рід і Хосе – він, чоло вік, вихо ва ний у пат рі ар халь ній 
Мек сиці, неспо ді вано для себе стає додат ком до своєї дру жини, він 
не є году валь ни ком сім’ї, не при ймає важ ли вих рішень, дру жина трак тує 
його лише як сек су аль ний об’єкт. 

Тему чоло ві чого тіла, яке є об’єк том бажань, про дов жує М. Грет -
ковська і в опо ві данні «При страс ний коха нець». Чоло вік є най прек рас-
ні шою, довер ше ною люди ною, стве р джує нара торка, дис тан цію ючись 
від того, що в куль турі при йн ято вва жати кра си вим: жіночі опук лості 
вона сприй має як недо лік.  «При страс ний коха нець», ця сво є рідна ода 
чоло ві чому тілу та фізич ному про яву любові цікава тим, що нара ція 
ведеться від жіно чого опо ві дача і зосе ре джу ється на від чут тях жінки 
під час акту кохання, учас ники якого отри му ють у наго роду «корону 
задо во лення та влади над сві том без любо ві» [3, c. 76]. Авторка збірки 
«При страс ний коха нець» пере ко нана, що літе ра тура мусить бути щирою, 
не боя тися жод них табу. 

1. Iwasiów I. Bezpieczne pół kroku / I. Iwasiów // Nowe książki. – 1996. – 
№ 7. – S. 55.
2. Czapliński P. Sztuka prozatorska Manueli Gretkowskiej / P. Czapliński // 
Kresy. – 1997. – Nr 2. – S. 72–84.
3. Gretkowska M. Latin lover / Gretkowska M. Namiętnik. – Warszawa, 2001.
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Зубко Ольга Євге ні їв на,
кан ди дат істо рич них наук
(Укра їна, м. Вінниця)

«СЛО В’ЯН СЬ КИЙ СВІТ» ДМИТ РА ДОРО ШЕН КА 
В СПЕЦ КУР САХ УКРА Ї Н СЬ КО ГО ВИЩО ГО (ВИСО КО ГО) 

ПЕДА ГО ГІЧ НО ГО ІНСТИ ТУ ТУ ІМ. М. ДРА ГО МА НО ВА 
В ПРА ЗІ (1923–1933 рр.)

Укра ї нсь кий вищий (висо кий) педа го гіч ний інсти тут ім. М. Дра го-
ма нова в Празі в 1923–1933 рр. був тим навчаль ним закла дом, в якому 
освіту здо бу вало не тільки еміг ра ційне (полі тич не) укра ї нство, 
а й сту денти-сло в’яни (бєла руси, сло ваки, чехи; через певні полі тичні 
реа лії, серед іно зем них сту ден тів було най більше бєла ру сів). Тому 
навчаль ний курс «Істо рія сло в’янсь ких наро дів» був «роз би тим» у вузі 
на два спец курси. Пер ший спец курс – «Вступ до сло в’я ноз навст ва» 
при зна чався сту ден там істо рич ного під від ділу й був закріп ле ний 
за кафед рою істо рії Укра їни. Дру гий – «Істо рія сло в’янсь ких літе ра-
тур» – пре ро га тива кафедри сло в’янсь ких літе ра тур – про слу хо ву-
вався май бут німи філо ло гами. І хоч чита лися спец курси двома поваж-
ними фахів цями (Л. Білець ким та Д. Доро шен ком), обидві навчальні 
дис цип ліни ґрун ту ва лися, зде біль шого, саме на «Сло в’янсь кому світі 
в його мину лому та сучас но му» Д. Доро шенка. Нау ково-доб ротна, хоча 
й не без поми лок, на той час трьох томна роз відка заві ду вача кафедри 
істо рії Укра їни в 1924–1933 рр. Дмитра Іва но вича Доро шенка (11 нари сів 
про істо рію, куль туру та літе ра туру біло ру сів, бол гар, вели ко ро сів, 
кашу бів, лужиць ких сер бів, поля ків, сер бо-хор ва тів, сло ва ків, сло вен ців, 
укра їн ців і чехів) «уміс ти ла ся», згідно з навчаль ними пла нами пер шого 
курсу істо ри ко-фі ло ло гіч ного факуль тету, у 18 лек цій них годин для 
кож ного спец курсу окремо. Під сум ком вивчення мате рі алу висту пав 
дифе рен ці йо ва ний залік [1].

Як від зна чає дос лід ник Д. Бурім, «Сло в’янсь кий світ в його 
мину лому та сучас но му» – головна праця Д. Доро шенка в галузі сло в’я-
ноз навства – була напи сана з двох ваго мих при чин. По-перше, через 
актив ний вихід сло в’ян на євро пейську та істо ричну арени в 1920-х роках. 
По-друге, через те, що сло в’янське наці о нально-куль турне та полі тичне 
від ро дження спри яли про бу дженню знач ного інте ресу до мину лого 
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свого народу й сло в’янства в цілому [2, с. 195–196]. Та існу вали окремі 
при чини нау ко вої апро ба ції Доро шен ківсь кої роз відки саме в УВПІ 
ім. М. Дра го ма нова в Празі. Перша з них поля гала у тому, що Дмитро 
Іва но вич, як про фе сій ний полі тик, від чув на прак тиці не лише 
згубну облуд ність «полі тич ної сла віс ти ки», а й ціл ко вите неві гластво 
сло в’янсь кої полі тич ної еліти у про бле мах влас ної істо рії. Ця при чина 
особ ливо яск раво «вияви ла» себе в середо вищі бєла русь ких сту ден-
тів-«увпіс тів» та викла да чів інсти тутсь кої кафедри істо рії Бєла русі 
на чолі з Т. Гри бом. Що сто су ється бєла ру сис тики, то ще в сту де-
нтські роки Д. Доро шенко почи нає вивчати істо рію бєла русь кого 
народу. Нас лід ком цього стала поява двох його роз ві док: «Дещо про 
біло руське письменст во» та «Біло руси і їх наці о нальне від ро джен ня». 
Тоді як у сво єму, на думку Д. Доро шенка, заува жимо, чи не най пов-
ні шому «сло в’я нос ві тівсь ко му» нарисі про бєла ру сів, він опи ра ється 
на літе ра туру й слушні під казки О. Цві ке вича – коли ш нього посла БНР 
в Укра їні в 1917–1919 рр. Остан ній надав заві ду вачу кафедри чимало 
пот ріб ної літе ра тури й дже рел з бєла русь кої про бле ма тики. Це, насам-
пе ред, власні нау кові роз відки й нау кові роз робки В. Лас товсь кого, 
Ю. Карсь кого, М. Бог да но вича, М. Дов нар-За польсь кого, М. Гарець кого, 
віленське (віль нюсь ке) дру ко ване видання бра тів Луц ке ви чів «Наша 
ніва». Однак, у від по відь, з боку Т. Гриба лунає інше. Напри клад: «… 
Дас талі і мы Карс кага. «Бъло рус совъ» – пас кудство. Ён бы лепш 
зра біў, каб зусім не дру ка ваў гэтага глупства. Такія дапа то п ныя думкі 
ён выс ка за вае, што проста дзі ву ешся і ста віш запы таньне: што гэта, 
праца вучо нага ці пале мі чны твор або проста «памф лет» ці на’т 
фэль е тон напі саны ў «Минс кий Голос»» [3, арк. 61] «Дас та ецца нам 
на гарэхі, бо моладзь тут усё з пэўным «напрам кам» з «хва на бэ ры яй» 
на вучо насьць…» [3, арк. 63]. Воче видь, щирий соці а ліст-фе де ра ліст 
Т. Гриб так і не зро зу мів спів праці монар хіста Д. Доро шенка із соці а-
ліс том О. Цві ке ви чем, який мав нео бе реж ність обсто ю вати пози ції «захід-
но ру сиз му». А коли ж О. Цві ке вич у 1925 р. став бєла русь ким «змі но ві-
хів цем» («А ўжо ж бела русы самі над зелі пятлю на сваю шыю»), Т. Гриб 
був ще дошкуль ні шим: «…Да руй, братка, трэ экс пэ ды цыі – ня прымі 
гэта за блаж, бо я напры к лад, з най вя лік шай-бы пры ем насьцю пае хаў 
у экс кур сіі па Бела русі, звы чай ныя сабе экс кур сіі. Мне дума ецца, што 
гэта кім спо са бам больш можна было-б і матэ ры ялу саб раць. А то – 
баюся табе гэта і ска заць – але мне так зда ецца – наш селя нін чамусьці 
баіцца усе ля кіх афі цы яль нась цяў, бачыць у гэтым хіт рыку началь ства 
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і таму ня зусім бывае шчыры. Да яго трэ падыйсьці больш неяк неофі-
цы альна, а так, па бра таўску, як сабе раўня. У шынку, на кір машы, 
на веча ры н цы… Асаб ліва гэта важна пры сабі раньні этног ра фі ч ных 
і гіс то ры ч ных матэ ры а лаў. Тут пат рэ б ная точ ная запісь… Сха піць усе 
адценкі і формы і зьмес ту… Ну, але ты сам ляпей за мяне гэта веда еш… 
Ты у гэтай галіне спэ цы я ліст, табе і пяро ў рукі. Я толькі хацеў-бы адно 
заўва жыць, што варта было-б на пры к лад чэшс кага, баўгарс кага і г.д. 
сту дэнства, якія кожны год робяць экс кур сіі па сваіх і чужых краёх, каб 
гэт кія экс кур сіі былі заве дзены і ў нас, каб зараз-жа быў зало жаны клюб 
туры с таў бела рус кага сту дэнства. Ведаеш, у Баўга рыі, напры к лад, 
то там гэткі клюб выдае сваю часо пісь з … запі самі, фатаг ра фі ямі, 
апі сань нямі, ўра жань ня мі… Арга ні за цыя такога клюбу дала-б вялі кую 
карысьць – зна ёмства з род ным краем, непа с рэ дны стык з раз на від-
нась цямі бела рус кай пры роды, з сель с кім жыць цём, з гіс то ры ей…» [4, 
арк. 224].

Друга при чина апро ба ції «Сло в’янсь кого сві ту» на ґрунті УВПІ 
кри лася в нама ганні при пи нити мані пу лю вання понят тям «сло в’янст ва» 
як мод ним брен дом. Д. Доро шенко не лише від ки дає сло в’я но фільську 
тра ди цію, а обстоює думку про дер жавні пот реби кож ного окре мого 
сло в’янсь кого народу з ура ху ваннм спра вед ли вих інте ресів інших 
сло в’ян. У цьому випадку бєла руси запе ре чу ють Д. Доро шен кові тим, 
що не зав жди істо ричні реа лії (наці о нально-пат рі о тичне життя, між на-
родні сто сун ки) можна вкласти в фор мулу істо рич ної об’єк тив ності. 
Так, напри клад, бєла руси рішуче під три му вали й обсто ю вали намір 
М. Шапо вала про ти ста вити нефек тив ній Лізі Націй Нову Лігу Соці а ліс-
тич ного Сходу [5, с. 343–344].

По-третє, Дмитро Іва но вич у своїй моног ра фії роз ви нув ті тео ре-
тичні при нципи, які роз роб ляв М. Гру шевсь кий щодо істо рії трьох 
схід но нос ло в’янсь ких наро дів – укра їн ців, бєла ру сів і вели ко ро сів. 
Тобто, окре мий дета лі зо ва ний роз гляд істо рії, куль тури та літе ра тури 
укра їн ців, бєла ру сів та вели ко ро сів, як самос тій ної істо рич ної вели чини. 
Саме завдяки спец кур сам, а також хай кво лій, але як такій, все ж роботі 
кафедри істо рії Бела русі, УВПІ ім. М. Дра го ма нова в Празі й досі вва жа-
ється пер шим вузом за кор до ном у ХХ ст., в якому окремо й детально 
вивча лася істо рія цієї країни.

Спец курси «Вступ до сло в’я ноз навст ва» та «Істо рія сло в’янсь ких 
літе ра тур» з 1924-го по 1933-й рр. про слу хало більше двох сотень 
сту ден тів, як укра їн ців, так і бєла ру сів. Не всі вони, зро зу міло, закін чили 
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пов ний курс навчання, проте, з ура ху ван ням того, що це таки був пер ший 
курс, біль шість отри мала роз уміння: вивчення наці о наль них істо рії, 
куль тури й літе ра тури – поза часом. Воно (вивчен ня) зав жди акту альне 
й пріо ри тетне.
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 Ів ан го родський  К остян тин  В асильо ви ч, 
канд и дат  істор ичних  на ук ,  доцент
(Укр а їна,  м.  Черкаси)

ЕТ Н ОГ ЕН ЕЗ БІЛОРУСІВ  У НОВІТ НІЙ ІСТ О РІ ОГРАФІЇ  10* 

 По ява неза ле ж ної Білорусі  поставила перед історик ами  цієї к ра їни 
чимало  пи тань, від повіді на  які мали в и зн ач ити р оз в иток націо н-
ал ьної істо р іо графії.  Ключ овим з-по між них став  ет ног енез біл ор усів 
як тит ульної  н аці ї.  К онцепція ж, сформо вана винятково з ідеолог-
іч них мірку вань  ра дя нськими фахівцями та зосе ре джена на  міфові про 
окре мий «давньор ус ький  ет н ос » , від  по чатку 1990-х рр. б ула о ст аточно 
 дис к ре дитова на . В ід так на  по в ер хню  почали  сп л ив ати , хоч і п р изабуті, 
але дов олі  романтичні  погляди на означену проб ле мат ику п ре д ставників 
 дорадя нського  на ціона л ьн ого  історі описання.  Що пр авда цей п ро цес 
вияв ився не  тр ив алим,  адже  від 1994  р. п ол і т ична ситуа ція в країні знову 
з мі нилася  к ар ди наль ним  чином й в  іс то ріогра фії п о чалися проц еси 
реан ім а ції рад я нського стилю інтерпр е та ції минуло го , а  отже, поча лася 
й реі нсталя ція міфу  «д авньорус ької народно сті» як « с піль ної колиски» 
с хідних слов’ян.  У ті м,  теоре т ична і мето долог ічна н ед о лугість цієї 
 ко нцепції б іл ьше не д оз в оляє їй бути « єдиноправ ил ь ною»,  що змушує 
с уч а сних білор ус ьких нау ко вців шукати  ет н огенети чні в итоки  п ра щурів 
за і нш ими  критер ія ми .

 Слід виз нати, що  но вітні під ходи в  більшо сті не є новими та б а гато 
в чому  ко п ію ють стереот ипи вла ст иві ще істор іо графії п оз ам инулого 
с то л іття. Б аг ато з них,  передусім через  брак сучас ної  теорет ич ної 
 розробле нос ті , й над алі залишаються в  по л оні рад янс ьк ого е тн ол ог-
і чного поз и т ив і зму. Д еякі з в е рсій пропо ну ють  побачити прабілору сів 
у п алеолі т і,  а деяк і ,  на жаль, прос якнуті нас ті л ьки кат ег ор ич ним і е го їс-
т и чним  ет ноцент р из мом, що пер ебу вають за крок до п ро голошення 
 «чистого  арійств а »  цього етн ос у .

На с ьо го дні в б іл ор уському істо ріогра ф ічн ому  прост орі , крім нео-
р ад янсь кої (п ідтримуваної  офі ційно  державною  ід еологією)  к он цепції 

10* Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій під-
тримці ДФФД за конкурсним проектом № Ф67/8–2015: «Спільна історія України 
та Білорусі в сучасній колективній пам’яті обох народів: компаративний аналіз».
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етно ге незу білорусів  (так звана  «давн ьо р ус ька народність»), вид і-
ляються також – «балт о-слов’янс ьк а», «бал тсь ка»,  « кр ив ицька» 
та  «фінс ь к а»  (назви  умовні).  Від верто  не на у кові та f ol k-histor y-ве рсії 
ми до уваги не б ер емо, о скільки ці в итвори  по т р еб ують о кр ем ого 
діагнозу.  Б іл ьш ість сучасних «нез ал е жн их» біл оруських  іс тор иків 
в ва ж ають, що тепер ішня їхня національна історіографія почи нається 
з М. Є рмалов іча, який п о чав роз робляти власну,   позаофіційну  концепцію 
історії  Б іл орусі ще в  60-х рр. ХХ  с т. , а вихід  др у ком 1990 р  . його книги 
«Ста ра жы тная Бел арусь » [ 1] спра вді с тав  не абиякою  подією для 
 ві дродження білор уської  на ціональ ної  історіо графії .  С аме у цій праці 
біло ру сів уперше назв ано « сло в’яні з ов аними балтами»,  але  да леко не всі 
с учасні іст орики  по г одилися з  такою і нтерпретац іє ю,  а  тому біль ші сть 
із  них  до тр имуються п огляду, що все ж таки біло руси – слов’яни, 
які мають істотний  ба лтсь кий суб ст ра т.  Най помітн іше ця конц еп ція 
обґрунто вана у дослідже ннях археолога Г. Ш тихова [2 ]. 

Спробою  «н ової концепції» білор уського  ет но г енезу б ула  заявлена 
й мон ог рафія  М.  Пилипенка,  опубл ік ов ана на основі й ого докт орс ької 
дисе рт ації в 1 99 1 р. [3].  По при етнол огічну деном інацію в  ній «спіль ної 
 ко лиски» , не важко  поміт ит и,  що за  ба ж анням  пр едставити білор уський 
 етногенез  «п о-но вому», н асправді у д ея ких іст ор иків досі превалює 
б а жання будь-що залишити в  е тн іч ній іст орії с х ід них с л ов’ян  лише 
 «є ди ноправиль ний» конте кст. Анало гічні п ос тулати  міс тить і ч е тв ер тий 
том  (2001 р. )  ф ундаменталь н ого етнологічного дослі дж ення б ілору сі в,  
створене та в ид ане на  м ежі тися чоліть  Інститутом  ми ст е цтвознавств а , 
 ет н ографії та фоль клору ім. К. Крап иви Академії наук Біло русі, 
до а вторського колек тиву якого увій шов і М. Пи л ип енко [4]. К р ас-
н ом овним (щодо  «н оватор ства» )  слід в изнати і т ре тій том  цього ж 
в ид ання ( 1999 р. ), напи са ний його г оло вним  ре д актором – В. Ба ндарчи ком 
і при свя че ний саме і сторі ог рафії  ет н ологі чн ого  вив чення б іл о руського 
етно с у.  Най більше здивування  зу мовлює те, що  ав тором навіть не вид іля-
єт ься окремо період р озв итку етно і ст ор и чних  конц епцій ,  які з’явилися 
після 1991 р., а нат ом ість він в кл ючений у попе ре дню,  рад янську стадію 
та  н аз иваєть ся : «Етн ограф ічне вивче ння Б іл ор усі в  20 –9  0-х р р.  ХХ ст. » 
[ 5].

Не ба жа ння пори в ати із застарілими радя нськими  ет ноі стори чн ими 
схе мами  можна п ояснити конфо рмістсь кою п озицією багатьох  с учасних 
 бі л оруських  науков ці в,  які у такий спосіб  нам агаються дого дити 
теп ері шній владі країни.  Т ому  чи мало  і нших «нових »  концеп цій, очеви-
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дн о,   зм уш ені під вод и тися під рефрен «свящ ен но ї»   да вньо русь кої н ар од-
но сті, я кими б оригін альними погля д ами і нов ими фактами не а ргумент-
ув ал ася « до к иє воруська »  евол юція загальнослов’янс ького е тн ог енезу.  
П ок а зовою в ц ьому п лані є нау кова спадщ ина оста нніх років мінського 
 археолога Е .  Загар ул ьс ьк ого [6] . У  «най кр а щих трад иц ія х»  п опере-
дн ьої і сто р іо гра фічної системи Е . За гарульсь кий ш ко дує, що с ьо годні 
в історичній л ітературі « проблема виникн ення б ілорусь кого народу 
висві тл юється не завжди правильно, поза  за конами етногенезу  (у  тих же 
 «н айк ра щих т рад иц іях» автор не силує себе  поясненн ям,  хто ці  за кони 
вивів і де  про них м о жна д із на тися. – К .  І.) та р еальними істо ри чними 
 обста в ин ами» [7,  3 22 ]. 

Інша к ра йн ість суча сної  білорусь кої іст оріог рафії  від носно е тн о-
г ен езу білор усів пол ягає в уже з г ад аній  вище максимі М. Є рм а ловіча  : 
 « бі лоруси – о слов’я нені  ба лти». А депти цієї концеп ції кон ц ен труються 
сьогодні н а вк оло і сторичного ч ас оп ису «Д е ды»,  го л овним редактором 
й ідей ним натхн енником якого виступає  А.  Тара с.  З ок рема у  2010 р  .  ним 
під гот овлена та о п ублікована з б ірка о сновних праць, я кими означ ена 
п ро бл ема представлена у сучасному історіогра фі чному п рос торі Б іл о русі 
[8 ].  В ласне сам у по р ядник  цієї  збірки у с татті «Хто  такі білоруси?» без 
буд ь-я ких вагань  де кл арує:  «Осн ову населе ння  майбут ньої Б іл ор усі в усі 
п еріод и,  п очи наючи з неоліту (!? ;  курсив  на ш.  – К. І . ) та  закінч у ючи 
 фе одаль ними кня з івствам и ,  становили балт и.  Говорити  про масове 
п ереселе ння  слов’ян на ці з емлі направомірно. Можна  лише конста-
тувати п ер ехід давніх  ба лтсь ких п ле мен  (я твягі в,  к ривичів,  д ре говичів , 
ради мичів)  на  слов’янську  мо ву» [8 ,  с . 5].

 Вод но час А. Т арас поси лається на дослідже ння біл оруського гене-
тика А . Мікуліча, праця  як ого «Білор уси в  ге нетич ному про -
ст орі (Антропо логія етносу)» також уміщ ена в згаданій книзі . Згідно 
з п р опоно в аною в ній к он це пцією ,  вік білор усь кого етносу  становить 
35 00  років [ 8, с. 98–99] .  Не  ом инули увагою цей  ко нструкт і моло дші 
досл ід ники етно генезу  бі л ор усів,  на пр иклад А.  Дзермант і С . Санько, 
с та ття яких ( оп уб ліков ана 200 5 р. у час описі  «Arche ») також  включена 
до книги  «П редыстория  белар у сов». Вони  теж пер еконані, що  основою 
б іл о руськ ого  етносу д от епер є с аме  балти. П опри сміливість подібних 
при пущень, на нашу думку, ця гіпотеза навряд чи матиме далекосяжні 
наслідки, оскільки антропологічна єдність будь-якого насе лення, а тим 
більше настільки ста ро да в нього, поняття доволі умовне. І від носно 
бал тів, і від носно сло в’ян.
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Під су мо ву ючи, слід від зна чити, що цим далеко не вичер пу ється 
наяв ний спектр нау ко вих (і не досить) пог ля дів на про бле ма тику 
етно ге незу біло ру сів, пред став ле них у межах сучас ної біло русь кої 
наці о наль ної істо рі ог ра фії. Однак і про по но ва ний огляд дає змогу 
кон с та ту вати деякі важ ливі аспекти цієї без сум нівно зна чу щої теми. 
Насам пе ред кида ється у вічі праг нення біло русь ких фахів ців будь-що 
від шу кати у мину лому (при чому поде куди у досить від да лені часи) 
заледве не іде аль ний меха нізм утво рення етносу біло ру сів, його самос-
ві до мості, етно німу, мови, чи то на сло в’янсь кій, чи то на бал тсь кій 
основі. На жаль, не бра кує й тих, хто з упев не ністю твер дить заледве 
не про уні каль ний «ген біло ру са», який буцімто про сте жу ється вже 
з пале о літу (на жаль, тому що світ не так уже й давно пере жив нас лідки 
подіб ного іде о ло гі зо ва ного етно бі о ло гіч ного вар варст ва). Поруч із цим 
не можна оми нути ува гою й ту обста вину, що біль шість (якщо й не всі!) 
про по но ва них на сучас ному етапі кон цеп цій біло русь кого етно ге незу, 
ство рені пос пі хом (часто із від верто заан га жо ва них і полі тично, і наці о-
нально впо до бань), мають і реду ко ва ний, і повер хо вий рівень інтерп-
ре та ції такої, справді склад ної про блеми. Особ ливо це стає поміт ним 
за ана лізу мето до ло гіч ної та тео ре тич ної осна ще ності подіб них гіпо тез, 
в яких плу та ються тер міни та кате го рії, не вра хо ву ється сучасна етно ме-
то до ло гія. Від так, істо рія етно ге не тич них про це сів щодо фор му вання 
біло русь кого етносу, без сум нівно, ще далека від оста точ ного варі анту. 
Так само глиб шого ана лізу пот ре бує й її істо рі ог ра фічна реф лек сія 
на сучас ному етапі.
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Іва ненко Оксана Ана то лі їв на,
кан ди дат істо рич них наук, стар ший нау ко вий спів ро біт ник
(Укра їна, м. Київ)

ВНЕ СОК УНІ ВЕР СИ ТЕ ТУ СВ. ВОЛО ДИ МИ РА 
У РОЗ ВИ ТОК УКРА Ї Н СЬ КО-ЧЕ СЬ КИХ ЗВ’ЯЗ КІВ 

ДРУ ГОЇ ПОЛО ВИ НИ ХІХ СТ.

Укра ї нсько-чеські уні вер си тетські зв’язки беруть поча ток від 
доби Серед ньо віччя. У спис ках Кар ло вого уні вер си тету від омості про 
сту ден тів з Волині й Гали чини з’яв ля ються вже з кінця ХІV ст. [1]. 
Упро довж дру гої поло вини ХІХ вза є мини з чесь кими нау ково-ос віт німи 
центрами були невід’єм ною скла до вою широ кого спектра між на род них 
зв’яз ків уні вер си те тів України.

Про фе сор істо рії і літе ра тури сло в’янсь ких наріч Уні вер си тету 
Св. Воло ди мира В. Яроць кий в опуб лі ко ва ному на сто рін ках «Уни вер-
си тетс ких извес тий» звіті про подо рож сло в’янсь кими кра ї нами (1862–
1863) від зна чив такі важ ливі в істо рії сло в’янства явища, як ство рення 
1863 р. Сло ваць кої Матиці та особ ливо – роз ви ток куль турно-ос ві т-
нього руху в Празі, Брні й інших чесь ких і моравсь ких міс тах. У Празі 
В. Яроць кий поз на йо мився з Ф. Палаць ким – заснов ни ком Чесь кої 
Матиці (1831), авто ром праці «Істо рія чесь кого народу Чехії і Мора вії», 
що спри яла під не сенню наці о наль ної самос ві до мості чехів, і Л. Ріге ром, 
який керу вав робо тою з укла дення сла віс тич ного енцик ло пе дич ного 
видання Naucny Slovnik.

По дією загаль но єв ро пейсь кого зна чення стало свят ку вання 50-лі-
т нього юві лею Київсь кого уні вер си тету (1884), до якого над ійшли 
вітальні адреси від най ав то ри тет ні ших євро пейсь ких нау ко вих центрів. 
У письмо вому при ві танні Імпе ра торсь кого коро лівсь кого уні вер си тету 
Карла Фер ди нанда (м. Пра га) наго ло шу ва лося, що засно ва ний півс то-
ліття тому Уні вер си тет Св. Воло ди мира дос той ний бути зара хо ва ним 
до числа стар ших навчаль них закла дів [2]. Віталь ний адрес Київсь кому 
уні вер си тету над іслав також видат ний укра ї нсько-чесь кий фізі о лог 
В. Томса – випуск ник Кар ло вого уні вер си тету, док тор меди цини (1854) 
та хірур гії (1859). 1865 р. Уні вер си те том Св. Воло ди мира йому при су-
джено сту пінь док тора меди цини. Упро довж 1865–1884 рр. він викла дав 
у цьому закладі фізі о ло гію й пато ло гічну ана то мію, очо лю вав фізі о ло-
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гічну лабо ра то рію, брав активну участь у під го товці нау ко вих кад рів, 
опуб лі ку вав під руч ник з фізі о ло гії тощо [3, с. 654–656].

У сер пні 1899 р. Київсь кий уні вер си тет став центром про ве дення 
ХІ Архе о ло гіч ного з’їзду, на який з’їха лися деле гати євро пейсь ких 
нау ко вих уста нов, і зок рема, Кар ло вого уні вер си тету (Л. Нідерле, 
І. Полів ка), Чесь кої ака де мії наук (Я. Челя ковсь кий, О. Піч), Това риства 
люби те лів чесь ких ста ро жит нос тей у Празі (П. Папа чек), Музею міста 
Бер сунь у Чехії (П. Папа чек). Від омого чесь кого сла віста Л. Нідерле було 
обрано почес ним голо вою пер шого засі дання пер шого від ді лення з’їзду 
«Ста ро жит ності пер віс ні». Знач ний інте рес і палкі дис ку сії викли кав 
рефе рат Нідерле «Про час пере се лення сло в’ян з пів ночі гір Кар патсь ких 
до Угор щи ни», виго ло ше ний на засі данні вось мого від ді лення «Ста ро-
жит нос тей пів ден них і захід них сло в’ян», почес ним голо вою якого був 
його колега з Кар ло вого уні вер си тету І. Полівка.

О. Кот ля ревсь кий був обра ний на посаду про фе сора сло в’янсь кої 
філо ло гії Уні вер си тету Св. Воло ди мира (1874), бувши вже від омим 
у сло в’янсь ких кра ї нах уче ним. 1872 р. він виру шив у закор донну 
подо рож з метою під го товки док торсь кої дисер та ції, опуб лі ко ва ної 
1874 р. у Празі під назвою «Дав ности юри ди чес кого быта бал тийс ких 
сла вян. Опыт срав ни тель ного изу че ния сла вянс кого пра ва». Кот ля-
ревсь кий фінан сово під три му вав будів ництво наці о наль ного театру 
в Празі [4, с. 302]. Нау кові заслуги вче ного були від зна чені обран ням 
його чле ном-ко рес пон ден том Коро лівсь кого Чесь кого това риства (1875).

Під час євро пейсь кої подо рожі 1880–1881 рр. про фе сор російсь кої 
істо рії Київсь кого уні вер си тету В. Анто но вич побу вав в Австро-
Угор щині, де пра цю вав у Львівсь кому уні вер си теті, Інсти туті 
Оссо лінсь ких, від ві дав Кра ків, Від ень, звідки пароп ла вом діс тався 
Буда пешта й огля нув його архі тек туру, милу вався пам’ят ками Праги: 
Кар ло вим мос том, мальов ни чими пала цами й рату шами, куль то вими 
спо ру дами, пра цю вав у Чесь кому музеї, поз на йо мився з авто ром пер шої 
«Гра ма тики сло ваць кої мови» (1864), про фе со ром сло в’янсь кої філо ло гії 
Кар ло вого уні вер си тету М. Гат та лою [5].

1891 р. В. Анто но вич вивчав колек ції архе о ло гіч них музеїв у Львові, 
Кра кові, Празі, Відні, Граці, Загребі, Буда пешті, Бел граді. За спри яння 
«гене раль ного пок ро ви теля всіх російсь ких манд рів ни ків» філо лога 
А. Патери Анто но вич отри мав мож ли вість озна йо ми тися з новіт німи 
екс по на тами пра зь кого Народ ного музею та від ві дати при ват ний музей 
архе о лога й члена чесь кого сейму Е. С. Бер гера. У Празі київсь кий 
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про фе сор спіл ку вався мовою «німецько-ро сійсько-польсько-ру тенсь-
 кою», і при цьому його всі роз уміли, хоча й пос мі ха лися [6, с. 291].

Не од но ра зово подо ро жу вав Чехією А. Сте по вич, який 1895 р. обій-
 няв посаду при ват-до цента сло в’янсь кої філо ло гії Уні вер си тету Св. Во-
ло ди мира. У витя гах з подо рож ніх нота ток, опуб лі ко ва них на сто-
 рін ках газети «Киевс кое сло во» впро довж 1889–1890 рр., він роз -
по вів про діяль ність у Празі «Російсь кого гурт ка». Від ві давши в пра зь-
кому музеї «Про мис ло вий» виставку сло ваць кої вишивки, уче ний дій шов 
висновку щодо її подіб ності до «пів ден но ро сійсь ких візе рун ків».

Важ ли вою скла до вою між на род них зв’яз ків А. Сте по вича стало 
нала го дження ним кни го об міну із зару біж ними сло в’янсь кими коле гами. 
Зок рема, за його посе ред ництва чесь кий етног раф, фоль к ло рист, 
істо рик куль тури, заснов ник жур налу Česky lid Ч. Зібрт 1892 р. пере дав 
до редак ції «Київсь кої ста ро ви ни» свою працю «Істо рія куль тури, 
її виник нення, роз ви ток та біб лі ог ра фія» [7].

Отже, однією з най яск ра ві ших сто рі нок істо рії міжс ло в’янсь кої 
спів праці дру гої поло вини ХІХ ст. стали укра ї нсько-чеські нау ково-ос-
вітні зв’язки, що спри яли зміц ненню наці о нально-куль тур ної єдності 
сло в’ян, зба га ченню духов ної спад щини сло в’янства. Під час від ря-
джень до Централь ної Європи вчені Уні вер си тету Св. Воло ди мира 
вдос ко на лю вали свій фахо вий рівень, здійс ню вали нау ково-по шу кову 
роботу в архі вах і біб лі о те ках, вивчали куль тури сло в’янсь ких наро дів, 
брали участь у між на род них нау ко вих фору мах, а повер нув шись 
на Бать ків щину, під три му вали зв’язки із зару біж ними коле гами 
за допо мо гою лис ту вання, обмі ню ючись із ними дум ками й твор чими 
заду мами, нау ко вою та худо ж ньою літе ра ту рою.

1. Від нянсь кий С. В. Кар ло вий уні вер си тет / С. В. Від нянсь кий // Енцик-
ло пе дія істо рії Укра їни. – Київ: Наук. думка, 2007. – Т.4. – 528 с.
2. Інсти тут руко пису Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого. – Ф. 8. – Од. зб. 2714. – Арк.1–4.
3. Биог ра фи чес кий сло варь про фес со ров и пре по да ва те лей 
Импе ра торс кого Уни вер си тета Свя того Вла ди мира (1834–1884) / 
ред. В. С. Икон ни ков. – Київ, 1884. – 859 с.
4. Вла сова З. И. А. А. Кот ля ревс кий в Праге / З. И. Вла сова // Лите ра-
ту р ные связи сла вянс ких наро дов. Исс ле до ва ния. Пуб ли ка ции. Биб ли ог-
ра фия. – Л., 1988.
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5. Централь ний дер жав ний істо рич ний архів Укра їни, м. Київ. – Ф. 832. – 
Оп.1. – Спр.110. – Арк.11.
6. Син Укра їни: Воло ди мир Боні фа ті йо вич Анто но вич: У 3-х т. / Упор. 
В. Корот кий, В. Уль я новсь кий. – Київ : Запо віт, 1997. – Т. 1. – 447 с.
7. Інсти тут руко пису Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер-
 надсь кого. – Ф.179. – Од. зб. 477–478. – Арк.1.
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Іван ні кова Люд мила Воло ди ми рів на,
кан ди дат філо ло гіч них наук
(Укра їна, м. Київ)

ІВАН ВЕНЕ ДИК ТО ВИЧ БЕСА РА БА (БЛИ ЗЬ КО 1850–1921): 
ПОЧАТ КИ УКРА Ї Н СЬ КОЇ ЕТНО ЛІ Н Г ВІС ТИ КИ

Ет но лінг віс тика як наука оста точно сфор му ва лася в 70–80-х роках 
XX ст. Однак до її мето дів учені вда ва лися задовго до цоього, а саме 
напри кін ціXIX ст. І одним з таких уче них був І. Бес са раба.

Іван Вене дик то вич Беса раба (бл. 1850, с. Ломази Бель зь кого пов. 
Сед лець кої губ. – тепер Польща – 1921, м. Нова Прага Кіро во градсь кої 
обл.) – укра ї нсь кий фоль к ло рист, етног раф, діа лек то лог. Ніяких біог ра-
фіч них даних про нього не вияв лено. Від омо лише, що з 1880-х років 
по 1916 р. він пра цю вав учи те лем у міс течку Нова Прага Олек санд-
рійсь кого пов. Херсонсь кої губ. Зби рав, вида вав та дос лі джу вав фоль к-
лорно-ет ног ра фічні мате рі али у с. Ломази, де наро дився, у Новій Празі 
та інших селах Олек санд рійсь кого пов., вивчав їх мовно-ді а лектні 
особ ли вості, робив порів няльні дос лі дження, зро бив сис те ма ти зо вані 
описи під лясь ких і сте по вих гові рок укра ї нсь кої мови на всіх струк-
тур них рів нях (лек сика, фоне тика, мор фо ло гія), зосе ре див увагу на їх 
від мін нос тях від інших укра ї нсь ких діа лек тів та від російсь кої літе ра-
тур ної мови. Чимало уваги при ді ляв у своїх пра цях висвіт ленню укра ї-
нсько-ро сійсь ких, укра ї нсько-бі ло русь ких і, част ково, укра ї нсько-
польсь ких куль тур них взаємин.

Та все ж най біль ший вне сок І. Беса раба зро бив у фоль к ло рис тику 
запи сом не однієї сотні фоль к лор них зраз ків різ них жан рів, що функ ці-
о ну вали на обсте же ній ним тери то рії. Напри клад, 1903 р. у «Сбор нике 
Отде ле ния рус ского языка и сло вес ности Импе ра торс кой Ака де мии 
Наук» (Т. 75, № 7) [1] у Санкт-Пе тер бурзі були опуб лі ко вані його 
«Мате ри алы для этног ра фии Сед лец кой губер нии». Вони при свя чені 
народ ному побу тові Забу зь кої Русі, тобто укра їн ців Під ляшшя, на той 
час мало вивче ної тери то рії, що над авало особ ли вого зна чення праці 
І. Беса раби (саме це від мі тив у рецен зії жур нал «Рус ская мисль» (№ 10, 
1904 р.) [3]). Всі нау кові висновки автора спи ра ються на власні спо сте ре-
ження, адже це опис народ них зви чаїв та пові р’їв його рід ного укра ї нсько-
бі ло русь кого села, всі мате рі али (фоль к лорні, етног ра фічні, діа лек то ло-
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гіч ні) зби рав він напри кінці ХІХ – на початку ХХ ст. під час три ва лого 
пере бу вання на бать ків щині та час тих поїз док у цей край, вико рис тано 
лише деякі дру ко вані мате рі али. На нашу думку, І. Беса рабу можна 
вва жати одним з осно во по лож ни ків етно лінг віс тики як окре мої науки. 
Адже весь зіб ра ний мате ріал (він під по ряд ко ва ний одній меті – роз крити 
особ ли вості «лома зь кого гово ру» – фоне тичні, мор фо ло гічні, лек сич ні) 
слу жить немовби вели кою роз гор ну тою ілюст ра цією для його діа лек то-
ло гіч них сту дій. Так, у роз ділі «Зразки лома зь кого гово ру» наво дить він 
16 народ них опо ві дань, а також при слі в’я, загадки, при мовки, при по-
відки, при казки, порів няння, «пере бран ки», народні пісні (зок рема 
весільні, жнив ні), запи сані в селах Любенка й Доку дів Бельсь кого 
пов. (що нале жали до Лома зь кої пара фії) тощо. Лек сич ний склад гові рок 
регі ону І. Беса раба роз кри ває через назви різ них пред ме тів та понять, 
у зв’язку з цим подає короткі описи народ них зви чаїв, пові р’їв, запи сує 
дитячі ігри, прі звища та вуличні прі звиська, само назви та інвек тивну 
лек сику, тобто всі види влас них і загаль них назв (на озна чення про фе-
сії, стану, віку, спо рід нення, назви час тин тіла, тва рин, рос лин), а також 
пові р’я, легенди, пов’я зані з кос мо го ніч ними уяв лен нями, сільсь ким 
гос по дарст вом, з народ ною меди ци ною. І. Беса раба опи сав народні 
музичні інстру менти, дитячі ігри та іграшки, цер ковно-на род ний кален-
дар, народні назви міс це вос тей Сед лець кого Під ляшшя за Лома зь кою 
вимо вою, давні уро чища та сліди пам’я ток, додав етног ра фічні карти 
Забужжя та слов ник діа лек тів і висло вів, харак тер них для цього говору, 
зро бив порів няльне дос лі дження цього говору з народ ними гово рами 
Холмсь кої Русі та інших русь ких і сло в’янсь ких облас тей. І. Беса раба 
зафік су вав цікаві уяв лення про руса лок та нехре ще них дітей, про свічку 
тощо.

1916 р. у тому ж виданні (Т. 94) був опуб лі ко ва ний ще один збір ник 
І. Беса раби «Мате ри алы для этног ра фии Херсонс кой губер нии», подіб ний 
до попе ре д нього, але значно біль ший за обся гом (568 с.) [2]. Він має той 
самий нау ко вий напря мок. Це опис говірки міс течка Нова Прага, народ них 
зви чаїв та віру вань. Основну його цін ність ста нов лять записи фоль к лору, 
зроб лені самим І. Беса ра бом та його поміч ни ками, пере важно учи те лями, 
у Новій Празі та інших посе лен нях Олек санд рійсь кого пов. Херсон щини. 
Це най біль ший за обся гом та різ но ма ніт ністю жан рів збір ник фоль к-
лору Сте по вої Укра їни з усіх вида них про тя гом ХІХ – поч. ХХ ст. Автор 
вислов лює цікаві спо сте ре ження не лише над вза є мо дією російсь кої 
та укра ї нсь кої мов, різ них діа лек тів на терені Олек санд рійсь кого пов., 
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над про це сом вит во рення особ ли вої говірки в умо вах цієї вза є мо дії, 
так само і над вза є мо дією різ них фоль к лор них тра ди цій, носі ями яких 
були не лише вихідці з Укра їни (Волині, Поділ ля), а й Росії та Польщі. 
Ілюст ра цією до етно лінг віс тич них дос лі джень також стали фоль к лорні 
зразки – народні легенди, казки, анек доти, пере кази, пісні (23 колис-
ко вих, 130 забав ля нок, 58 жар тів ли вих, 132 любов них (про кохан ня), 
65 родинно-по бу то вих, 15 сирітсь ких, най митські, рек рутські, чумацькі, 
козацькі, циганські, п’я ницькі, всього 464 №). Окре мим роз ді лом подані 
записи обря до вих пісень та народ ного кален даря (18 коля док і 14 щед рі-
вок), інтер ме дії «Коза» та пов ний уні каль ний та рід кіс ний запис народ ної 
вистави «Трон» або «Цар Мак си мі лі ан», що побу ту вала в народ ній 
тра ди цій ній куль турі Херсон щини (уривки з неї також опуб лі ку вав 
В. Яст ре бов). І. Беса раба подав два варі анти цієї вистави. І. Беса раба 
запи сав бли зько 150 весіль них пісень та подав уні фі ко ва ний (зве де ний) 
весіль ний обряд м. Нової Праги та навко лиш ніх сіл. Окре мим роз ді лом 
подані при слі в’я, при казки, порів няння, загадки, при кмети і пові р’я 
та інші паре мії (всього 1111 №). Серед обря до вого фоль к лору зна хо-
димо вели кодні вірші, пісні до «кози», псальму, при мовки у Вербну 
неділю. Окре мою гру пою подані істо ричні пісні. Цікаво, що голов ними 
інфор ма то рами І. Беса раби були пере важно його учні, деякі міщани. 
При впо ряд ку ванні мате рі а лів І. Беса раба пода вав пара лелі зі збір ни ків 
інших запи су ва чів: Г. Соро кіна, О. Мар ко вич, П. Шейна, М. Тео до-
ро вича та ін. Напри кінці подав слов ник діа лек тиз мів, що зустрі ча ються 
в «Мате рі а лах» і побу ту ють не лише в Новій Празі, а й в інших міс це-
вос тях Херсон щини.

1. Бес са раба И. В. Мате ри алы для этног ра фии Сед лец кой губер нии. 
Соб рал И. В. Бес са раба. – Санкт-Пе тер бург : Типо гра фия Импе ра торс кой 
Ака де мии Наук, 1903. – 324 с.
2. Бес са раба И. В. Мате ри алы для этног ра фии Херсонс кой губер нии. 
Соб рал И. В. Бес са раба. – Пет рог рад, 1916. – 568 с.
3. Рец. [от редак ции] // Рус ская Мысль. – 1904. – № 10. – С. 347.
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Ин ды ченко Анна Вла ди ми ров на,
кан ди дат исто ри чес ких наук
(Укра ина, г. Киев)

СОТ РУД НИ ЧЕ С Т ВО УКРА И Н С КИХ, ЧЕШ С КИХ 
И СЛО ВАЦ КИХ АКА ДЕ МИ ЧЕС КИХ ГУМА НИ ТА Р НЫХ 

УЧРЕЖ ДЕ НИЙ В СВЕ ТЕ АРХИ В НЫХ МАТЕ РИ А ЛОВ 
(сере дина 50-х–60-е годы ХХ в.)

Сот руд ни чество Наци о наль ной ака де мии наук Укра ины с чешс кими 
и сло вац кими уче ными в области гума ни та рис тики имеет усто яв ши еся 
тра ди ции и про дол жает успешно раз ви ваться на сов ре мен ном этапе. Сов ме-
с т ные исс ле до ва ния про во дятся укра инс кими, чешс кими и сло вац кими 
уче ными в области язы коз на ния, лите ра ту ро ве де ния, исто рии, архе о-
ло гии. Пред став ля ется инте ре с ным ста нов ле ние и раз ви тие такого сот руд-
ни чества с середины 50-х годов ХХ в., когда сло жи лись бла гоп ри я т ные 
усло вия для твор чес кого сод ру жества укра инс ких, чешс ких и сло вац ких 
учених.

Не об хо димо отме тить, что в Чехос ло ва кии успешно функ ци о-
ни ро вали две ака де мии наук. Исто рия Чешс кой ака де мии наук ухо дит 
в 1890 г., когда она была осно вана как Чешс кая ака де мия наук и искусств 
им. Импе ра тора Франса Иосифа. С 1918 г. она полу чила назва ние 
Чешс кой ака де мии наук и искусств. На про тя же нии 1952–1992 гг. 
в период сущест во ва ния Чехос ло ва кии, Ака де мия функ ци о ни ро вала 
как Чехос ло вац кая ака де мия наук. Сло вац кая ака де мия наук и искусств, 
осно ван ная в 1942 г., после Вто рой миро вой войны транс фор ми ро ва лась 
в Сло вац кою ака де мию наук, а с 1963 г. функ ци о ни ро вала как авто ном ная 
струк тура Чехос ло вац кой ака де мии наук.

В середине 50-х гг. ХХ века связи укра инс ких и чехос ло вац ких 
нау ч ных учреж де ний уси ли лись. В зна чи тель ной сте пени этому спо -
собст во вали мероп ри я тия по орга ни за ции и про ве де нию тор жеств 
к 100-ле тию со дня рож де ния укра инс кого писа теля И. Франко, про во-
див ши еся не только АН УССР, но и ака де ми ями наук зару бе ж ных стран, 
в том числе и Чехос ло ва кией. С 7 по 13 декабря 1955 г. в Киеве нахо дился 
дирек тор Чехос ло вац кого инс ти тута в г. Бра ти слава И. Гро зи ен чик. 
Во время сво его визита он посе тил инс ти туты исто рии и лите ра туры 
АН УССР, где обсу дил орга ни за ци он ные воп росы, свя зан ные с под го-
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тов кой к печати общего с укра инс кими уче ными юби лей ного сбор ника 
тру дов, кото рый дол жен был печа таться в Чехос ло ва кии и пос вя ща лася 
100-ле тию со дня рож де ния И. Франко. Была дос тиг нута дого во рен-
ность, что ста тьи будут направ лены в Бра ти славу не позд нее 19-го 
декабря 1955 г. после редак ти ро ва ния [1, л. 410, 57]. Во время пре бы-
ва ния в Киеве уче ный также озна ко мился с мате ри а лами исто ри чес ких 
архи вов. В пос лед нюю декаду декабря 1955 г. АН УССР посе тил 
дирек тор Инс ти тута сло вац кой лите ра туры Сло вац кой ака де мии наук 
проф. К. Роз ен баум, кото рый озна ко мился с исс ле до ва ни ями Инс ти тута 
лите ра туры им. Т. Г. Шев ченко и Госу дарст вен ного музея Т. Г. Шев ченко 
[2, л. 16].

С 1955 г. нала жи ва ются твор чес кие отно ше ния укра инс ких, 
чешс ких и сло вац ких архе о ло гов. В конце декабря 1955 г. в Киеве 
нахо дился сло вац кий архе о лог д-р А. Точик, кото рый имел воз мож ность 
озна ко миться с рабо той Инс ти тута архе о ло гии АН УССР. 29 декабря 
1955 г. д-р А. Точик вые з джал в Запад ную Укра ину. Осо бый инте рес 
уче ного выз вали архе о ло ги чес кие исс ле до ва ния тер ри то рии Закар-
патс кой области и север ного района Кар патс кого пред го рья, про во див-
ши еся Инс ти ту том общест вен ных наук АН УССР. Уче ный пред ло жил 
раз вер нуть сов ме с т ные исс ле до ва ния по реше нию про блемы про ис хож-
де ния и дав ней исто рии сла вянс ких пле мен При кар па тья [3, л. 54–58].

Ин с ти тут лите ра туры им. Т. Г. Шев ченко АН УССР с готов но-
с тью восп ри нял пред ло же ние фило ло ги чес кого факуль тета Кар ло-
вого уни вер си тета в Праге по уста нов ле нию нау ч ных свя зей и обмене 
нау ч ными тру дами, в част ности, отп рав лять в уни вер си тет свое изда ние 
«Радянське літе ра ту роз навст во», сбор ники ста тей, а также моног ра фии 
по воп ро сам укра инс кой лите ра туры. В свою оче редь, инс ти тут был 
заин те ре со ван в полу че нии от кол лег из Чехос ло ва кии нау ч ных работ 
по чешс кой и сло вац кой лите ра туре. Пред ме том осо бой заин те ре со-
ван ности укра инс ких лите ра ту ро ве дов было выяв ле ние в лите ра ту-
р ных архи вах Праги доку мен тов, каса ю щихся жизни и дея тель ности 
клас си ков укра инс кой лите ра туры (письма укра инс ких писа те лей 
к чешс ким и сло вац ким дея те лям куль туры, мате ри алы об их учас тии 
в чешс ких нау ч ных общест вах и др.). Опре де лен ный доку ме н т ный 
масив по этому направ ле нию был пред став лен в Инс ти туте лите ра туры 
им. Т. Г. Шев ченка, и он выс ка зал готов ность обме ни ваться фото ко пи ями 
архи в ных доку мен тов [4, л. 472]. Укреп ле нию свя зей с чехос ло вац кими 
уче ными-гу ма ни та ри ями спо собст во вала науч ная кон фе рен ция о чехос-
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ло вацко-ук ра инс ких нау ч ных свя зях, пос вя щен ная 100-ле тию со дня 
рож де ния и 40-ле тию со дня смерти И. Франко, кото рая про хо дила 28 мая 
1956 в г. Пря шев. По при гла ше нию Пре зи ди ума Сло вац кой ака де мии 
наук в Чехос ло ва кию вые хала деле га ция уче ных Ака де мии наук УССР 
во главе с заве ду ю щим отде лом Инс ти тута лите ра туры им. Т. Г. Шев ченко 
док то ром фило ло ги чес ких наук Е. Кири лю ком, кото рый выс ту пил перед 
участ ни ками кон фе рен ции с нау ч ным докла дом о вли я нии твор чества 
И. Франко на раз ви тие сла вянс ких лите ра тур [5, л. 167]. В августе 1956 г. 
чешс кие и сло вац кие уче ные при ни мали учас тие в работе юби лей ных 
сес сий АН УССР, пос вя щен ных 100-ле тию со дня рож де ния И. Франко.

О про яв ле нии дру жес ких свя зей между укра инс кими и чешс кими 
уче ными сви де тель ст вует отно ше ние Пре зи ди ума АН УССР к просьбе 
Народ ного музея в г. Праге вер нуть пере писку чешс кого писа теля 
Эдварда Йели нека. Свои сооб ра же ния по этому воп росу это учреж де ние 
изло жило в письме от 27 августа 1956 г., направ лен ном в адресс Пре зи-
ди ума АН УССР. Пре зи диум АН УССР выпол нил просьбу чешс ких 
кол лег и вер нул пере писку, о чем сви де тель ст вует письмо-бла го дар-
ность от 12 ноября 1956 г. в Пре зи диум АН УССР от дирек тора биб ли-
о теки и лите ра тур ного архива Народ ного музея в Праге за возв ра ще ние 
кор рес пон ден ции. В част ности в письме сооб ща лось: «Дирек ция биб ли-
о теки и лете ра тур ного архива Народ ного музея в Праге, выра жает Вам 
самую сер деч ную бла го дар ность за пере дачу кор рес пон ден ции Эдварда 
Йели не ка…При мите нашу иск рен нюю бла го дар ность и за попе че ние 
и хра не ние этих письмен ных доку мен тов» [6, л. 132].

Ака де мия наук УССР стре ми лась раз ви вать вза и мо вы год ное 
сот руд ни чество с нау ч ными учреж де ни ями стран Вос точ ной Европы, 
в част ности, в рам ках раз ра ботки нау ч ных тем, кото рые пред став ляли 
сов ме с т ный нау ч ный инте рес. Именно поэ тому учреж де ниям Ака де мии 
в конце 1956 г. было пред ло жено подать соот ветст ву ю щие пред ло-
же ния в Отделы наук АН. Свое виде ние по этому воп росу выс ка зали 
и гума ни та р ные учреж де ния Ака де мии, напра вив соот ветст ву ю щие 
пред ло же ния в Отдел общест вен ных наук АН УССР [7, л. 130–155]. 
Зна чи тель ное коли чество пред ло же ний каса лись уси ле нию сот руд-
ни чества с нау ч ными учреж де ни ями Чехос ло ва кии. Так, Инс ти тут 
фило со фии АН УССР выс ка зался за то, чтобы уче ные этой страны 
про чи тали в учреж де нии доклады по акту аль ным направ ле ниям 
фило со фии. Инс ти тут исто рии АН УССР наме ре вался сот руд ни чать 
с чешс кими учреж де ни ями и вузами по ряду нау ч ных про блем, а также 
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сооб щал об опыте по раз меще нию пуб ли ка ций чешс ких исс ле до ва те лей 
в изда ниях инс ти тута. Инс ти тут язы коз на ния им. А. А. Потебни АН 
УССР выс ка зы вал заин те ре со ван ность в про ве де нии сов ме с т ных исс ле-
до ва ний со Сло вац кой ака де мией наук и Пря шевс ким педа го ги чес ким 
инс ти ту том по сос тав ле нию диа лек то ло ги чес кого атласа укра инс кого 
язика, ока за нии мето ди чес кой помощи чешс ким лек си ко ло гам в работе 
над «Укра инско-чешс ким сло ва рем», орга ни за ции диа лек то ло ги чес ких 
экс пе ди ций сов местно с Пря шевс ким пединс ти ту том и Сло вац кой АН. 
Инс ти тут искусст во ве де ния, фоль к лора и этног ра фии АН УССР счи тал 
необ хо ди мым раз ра ба ты вать со сла вянс кими стра нами ком пле к с ные 
про блемы и темы. В част ности, про блему «Куль тура и быт укра инс кого 
народа во вза и мос вя зях с куль ту рой и бытом поль с кого, сло вац кого, 
чешс кого, румынс кого и бол гарс кого наро дов» и тему «Укра инс кий 
народ ное музы каль ное твор чество Пря шев щи ны».

Ин с ти тут общест вен ных наук АН УССР был заин те ре со ван в сов ме-
с т ных исс ле до ва ниях со сла вянс кими стра нами в области исто рии, 
язы коз на ния и архе о логи, в част ности, с чешс кими и сло вац кими кол ле-
гами – в про ве де нии сов мест ной архе о ло ги чес кой раз ве ды ва тель ной 
экс пе ди ции в 1958–1959 гг., кото рая пре дус мат ри вала выяв ле ние архе о-
ло ги чес ких памят ни ков на тер ри то рии Ужго родс кого района и вос то-
ч ных райо нов Сло ва кии с целью опре де ле ния пунк тов сов ме с т ных 
ста ци о на р ных исс ле до ва ний. Госу дарст вен ный музей Т. Г. Шев ченко 
в план куль ту р ных свя зей со сла вянс кими стра нами про сил внести: 
под го товку тема ти чес ких выc та вок с лите ра ту р ными музе ями Праги, 
про ве де ние сов ме с т ных кон фе рен ций с уче ными Вос точ ной Европы 
в Пражс ком лите ра тур ном музее для обсуж де ния при нци пов пост ро-
е ния экс по зи ций лите ра ту р ных музеев. Боль шой план вза и мо вы год ного 
сот руд ни чества на 1958–1960 гг. пред ста вил Инс ти тут архе о ло гии 
АН УССР, в част ности по раз ра ботке ком плекс ной про блемы: «Пале-
о лит юго-вос точ ной и централь ной Евро пы» под чер ки вая, что есть 
опре де лен ные ука за ния на этни чес кие связи между пале о ли ти чес ким 
насе ле нием Рус ской рав нины и Чехос ло ва кией. Виде лось необ хо-
ди мым также раз ра ботка воп роса хро но ло ги за ции памят ни ков север ной 
Укра ины с централь но ев ро пейс кими, орга ни за ция сов ме с т ных исс ле-
до ва ний с чешс кими и сло вац кими спе ци а лис тами в рам ках про блемы 
«Про ис хож де ние сла вян и куль тура сред не ве ко вых сла вян».

1957 г. стал годом даль ней шего раз ви тия науч ного сот руд ни чества 
между уче ными УССР и Чехос ло ва кии. В общей слож ности, более 
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30 уче ных из Чехос ло ваки озна ко ми лись с нау ч ными исс ле до ва ни ями 
мно гих учреж де ний Ака де мии наук УССР. В 1958 г. более 50 уче ных 
Чехос ло ва кии побы вали в учреж де ниях АН УССР. Нала жи ва нию 
сот руд ни чества с укра инс кими уче ными-эко но мис тами спо собст во вал 
визит дирек тора Инс ти тута эко но мики Сло вац кой АН проф. П. Тур чана 
в Инс ти тут эко но мики АН УССР [5, л. 3]. По сос то я нию на 1958 г. сот руд-
ни чество между АН УССР и ака де ми чес кими учреж де ни ями Чехос ло-
ва кии дос тигло такого уровня, кото рый побу дил Чехос ло вац кую ака де мию 
наук к уста нов ле нию пря мых нау ч ных свя зей с АН УССР. С соот ветст-
ву ю щим хода тайст вом к глав ному уче ному сек ре тарю АН СССР ака де-
мику А. Топ чи еву обра тился 9 апреля 1958 г. гла в ный уче ный сек ре тарь 
Чехос ло вац кой ака де мии наук Я. Кло жеш ник, кото рый про сил содейст-
во вать уста нов ле нию пря мого сот руд ни чества с Ака де мией наук УССР 
[8, л. 4]. Однако, пос кольку сис тема меж ду на род ного сот руд ни чества 
жестко рег ла мен ти ро ва лась АН СССР и фак ти чески была ею «моно по-
ли зи ро ва на», в ука зан ный период такие про е кты не были реа ли зо ваны, 
хотя АН УССР и выхо дила с хода тайст вами к выс шим рес пуб ли канс ких 
орга нам власти и союз ной ака де мии наук по рас ши ре нию пол но мо чий 
АН УССР в области меж ду на род ного сот руд ни чества, по край ней мере 
с сосед ними с Укра и ной странами.

Од ним из направ ле ний сот руд ни чества был кни го об мен АН УССР 
с нау ч ными учреж де ни ями Чехос ло ва кии. Рас ши ре ние кни го об мена 
с Чехос ло ва кией харак те ри зу ется уве ли че нием пунк тов обмена 
и коли чест вом полу чен ных изда ний. Если на 1 января 1956 г. АН УССР 
имела 260 пунк тов обмена, то на конец 1956 г. уже про во дила обмен 
с 672 зару бе ж ными нау ч ными орга ни за ци ями и биб ли о те ками, а на 
конец июня 1957 г. обмен осу ще ств лялся с 730 зару бе ж ными нау ч ными 
учреж де ни ями и биб ли о те ками. Из них в Чехос ло вац кой рес пуб лике – 
90 нау ч ных учреж де ний и биб ли о тек [5, л. 25–26].

Боль шое зна че ние для раз ви тия сот руд ни чества в области язы ко-
з на ния имело пос та нов ле ние бюро Пре зи ди ума АН УССР от 15 сен тября 
1959 г., кото рым Инс ти тут язы коз на ния им. А. А. Потебни при вле-
кался к под го товке «Укра инско-чешс кого сло ва ря» [21, л. 82]. В 1960 г. 
межа ка де ми чес кие отно шеня укра инс ких, чешс ких и сло вац ких уче ных 
укре пи лися. В этом году в учреж де ниях АН УССР было при нято 
53 уче ных из Чехос ло ва кии [9, л. 192].

Се ре дина 50-х – начало 60-х годов ХХ ст. стало вре ме нем даль ней -
шего укреп ле ния меж ду на род ного науч ного сот руд ни чества АН УССР 
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с зару бе ж ными нау ч ными учреж де ни ями. Период 1950-х – начало 
1960 гг. можно оце ни вать как пло дот во р ный в раз ви тии сот руд ни чества 
укра инс ких уче ных-гу ма ни та риев с чешс кими и сло вац кими кол ле гами. 
В это время про ис хо дило не только нала жи ва ние свя зей по мно гим 
направ ле ниям гума ни та рис тики, но и нача лись сов ме с т ные раз ра ботки 
по ком пле к с ным нау ч ным про бле мам, эффек тив ность реше ния кото рых 
зна чи тельно повы ша лась через вза и мо дейст вие со спе ци а лис тами ряда 
стран Вос точ ной Европы, и замет ное место в этом сот руд ни честве 
зани мали чешс кие и сло вац кие ученые.

1. Архив Пре зи ди ума НАН Укра ины, ф. 251, оп. Отдел нау ч ных свя зей 
с зару бе ж ными орга ни за ци ями. – Д. 10, 493 л; Taм же, д. 9. – 78 л.
2. Там же, д. 8. – 28 л
3. Там же, д. 9. – 78 л.
4. Инс ти тут архи во ве де ния НБУВ, ф. 261, оп. 1, д. 472. – 61 л.
5. Архив Пре зи ди ума НАН Укра ины, ф. 251, оп. Отдел нау ч ных свя зей 
с зару бе ж ными орга ни за ци ями. – Д. 3. – 168 л.
6. Там же, д. 21, т. II. – 250 л.
7. Там же, д. 28. – 155 л.
8. Там же, д. 36. – 113 л.
9. Архив Пре зи ди ума НАН Укра ины, ф. 251, оп. Отдел нау ч ных свя зей 
с зару бе ж ными орга ни за ци ями. – Д. 135. – 202 л.
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Кар пін чук Галина Воло ди ми рів на,
кан ди дат філо ло гіч них наук
(Укра їна, м. Київ)

ДАТА СМЕРТІ ПЕТРА ВЛА ДИ МИ РО ВА
(ІЗ РОЗ ШУ КІВ ДО «ФРАН КІВСЬ КОЇ ЕНЦИК ЛО ПЕ ДІЇ»)

Три ває робота над під го тов кою Фран ківсь кої енцик ло пе дії, яку перед-
ба чено видати в семи томах за тема тико-ал фа віт ним при нци пом. Під час 
напи сання ста тей до цієї праці з’яв и лася пот реба пере ві рити і уточ нити 
інфор ма цію, пов’я зану з пос таттю письмен ника, його літе ра турно-на-
у ко вою спад щи ною, ото чен ням. У резуль таті опра цю вання мате рі-
а лів до кіль кох гасел було вияв лено невід по від ності у деяких фак тах, 
що три ва лий час побу ту ють у літе ра ту роз навстві. Одна з таких – дата 
смерті філо лога-сла віста (літе ра ту роз навця, мовоз навця, фоль к ло рис та), 
члена Істо рич ного това риства ім. Нестора-лі то писця П. Вла ди ми рова. 
В опра цьо ва них дже ре лах вияв лено роз біж ність у кілька років – у час тині 
біог ра фіч них дові док датою смерті названо 1902 р., в інших – 1908 р.

Ві домо, що П. Вла ди ми ров наро дився 19 (31 н. с.) грудня 1854 р. у сім’ї 
викла дача сло в’янсь ких мов В. Вла ди ми рова. Навчався в 1-й казансь кій 
чоло ві чій гім на зії. У 1878 р. П. Вла ди ми ров закін чив істо рико-фі ло ло-
гіч ний факуль тет Імпе ра торсь кого Казансь кого уні вер си тету (нині – 
Казансь кий феде раль ний уні вер си тет). Викла дав у Єка те рин бу р зь кому 
Олек сі євсь кому реаль ному навчаль ному закладі. Ще в 1877 р. під час 
IV Архе о ло гіч ного з’їзду П. Вла ди ми рова помі тив І. Срез невсь кий. 
Вже з 1888 р. П. Вла ди ми ров пра цю вав екст ра ор ди нар ним про фе со ром 
кафедри російсь кої мови та сло вес ності в Київському  І мп ератор с ь кому 
у нів ерс итеті ім. Св.   Володимира (нині – Київський національний 
університет ім. Тараса Шевченка). На основі українських, російських, 
білоруських рукописів та стародруків із книгосховищ Москви, 
Петербурга, Вільно, Києва під го ту вав та над ру ку вав ряд праць із дав ньої 
літе ра тури: «Вели кое Зер ца ло» (из исто рии рус ской пере вод ной 
лите ра туры XVII века» (М., 1884), «Обзор южно-рус ских и западно-
рус ских памят ни ков письмен ности от XI до XVII сто ле тия» (К., 1890), 
«Дав няя рус ская лите ра тура киевс кого пери ода (ХІ–ХІ ІІ вв.)» (К., 1900). 
Праці П. Вла ди ми рова, крім літе ра ту роз нав чого ана лізу, цікаві лінг віс-
тич ними та пале ог ра фіч ними спо сте ре жен нями.
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П. Вла ди ми рову нале жать і окремі видання з мовоз навства: «Науч ное 
изу че ние бело рус ского наре чия за пос лед ние десять лет (1886–1896) (К., 
1898), «Пяти де ся тилѣтіе «Мыс лей объ исто ріи рус скаго язы ка» (очеркъ 
тру дов за 50 лѣтъ и новые мате рі а лы)» (К., 1899). В остан ній подано 
огляд дос лі джень з лінг віс тики І. Срез невсь кого, М. Мак си мо вича, 
О. Потебні, П. Житець кого. Ціка вився П. Вла ди ми ров і фоль к ло ром. 
Значна час тина його роботи «Вве де ніе въ исто рію рус ской сло вес ности: 
изъ лек цій и изслѣдо ва ній» (К., 1896) при свя чена вивченню укра ї нсь кої 
народно-по е тич ної твор чості.

У 27, 31, 32, 34, 37, 40, 50 томах Зіб рання тво рів Франка у 50 томах 
датою смерті нау ковця зна читься 1902 р. Цю ж дату повто рено в «Биог ра-
фи чес кому спра воч ни ку» [1, с. 118]. Нато мість у виданні «Укра ї нська 
літе ра турна енцик ло пе дія» [2, с. 337] вка зано, що нау ко вець помер 1908 р. 
Такі дані було вве дено в книжку «Про фе сори Київсь кого уні вер си тету: 
біог ра фіч ний довід ник» [3, c. 76–77] за упо ряд ку ван ням С. Ю. Алту хо-
вої, К. В. Бойко, І. В. Ващенко, у літе ра турно-пуб лі цис тич ний довід ник 
«Нек ро поль на Бай ко вій горі» [4, с. 271] та на сто рінці елект рон ного 
видання «Енцик ло пе дія сучас ної Укра ї ни» [5].

Іс то рик, архі віст Л. Про ценко у виданні «Київсь кий нек ро поль» [6] 
нази ває ще точ нішу дату смерті нау ковця – 25 липня 1908 р. Її, за сло вами 
вче ної, вда лося вста но вити з нагроб ної плити на могилі, що роз та шо вана 
на Бай ко вому кла до вищі. Як вда лося з’я су вати, вияв лене Л. Про ценко 
похо вання нале жить тезці про фе сора. Із архів них дже рел від омо, 
що дру жину Петра Воло ди ми ро вича звали Марія Іва нівна Кот ля ревська, 
а на спіль ній над гроб ній плиті на Бай ко вому цвин тарі зна читься ім’я 
Марії Сте па нівни. Нато мість М. І. Кот ля ревська, яка померла 21 липня 
1903 р., знайшла свій спо чи нок у Петер бурзі на Ново ді ви чому кла до вищі 
поруч із бать ком, гір ни чим інже не ром І. П. Кот ля ревсь ким (1821–1903) 
[7, с. 457; 8, с. 496].

Стаття про П. Вла ди ми рова в авто ри тет ному слов нику за редак цією 
Ф. Брок га уза, І. Єфрона була опуб лі ко вана ще 1892 р., отож ніякої інфор-
ма ції з цього при воду міс тити не могла [9, с. 629]. Дата смерті меді є віста 
від сутня і в «Енцик ло пе дії укра ї но знавст ва» [10, с. 292].

У 1902 р. П. Вла ди ми ров при пи нив брати активну участь у нау ко-
вому житті. Цього року він, у зв’язку з погір шен ням здо ро в’я, звіль-
нився з уні вер си тету. Оче видно, того ж року нау ко вець виї хав до Петер-
бурга. Епі сто ля рій П. Вла ди ми рова свід чить, що останні роки життя 
він про вів у лікарні для душев нох во рих («Дом при зре ния боль ных 
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шимени Алек сандра ІІІ»; нині – Городс кая пси хи ат ри чес кая боль ница 
им. И. И. Сквор цова-Сте па нова, СПб). Так, у лис тах П. Вла ди ми ров 
звер тався до міністра народ ної освіти (1904–1905), а зго дом поміч ника 
коман ду вача військ мос ковсь кого війсь ко вого округу, гене рала від інфан-
те рії і члена Війсь ко вої ради Російсь кої імпе рії (1909–1918) В. Гла зова 
з про хан ням поспри яти від тер мі ну ванню засвід чення діаг нозу (пара но-
їд ний роз лад) та вислов лю вав бажання зустрі тися із сином, під по ру-
чи ком 2-го гре на дерсь кого Рос товсь кого полку Д. Вла ди ми ро вим. Нині 
ці листи збе рі га ються в Російсь кому дер жав ному істо рич ному архіві 
і дату ються 8 червня 1904 р. – 19 жовтня 1909 р. (шифр: Ф. 922, оп. 1, 
спр. 374). До епі сто ля рію додано лист-від гук про П. Вла ди ми рова зна йо-
мого по мос ковсь кому гуртку сла в’я но фі лів, худож ника П.  Жуковсь кого.

Ще час тина епі сто ля рію П. Вла ди ми рова збе рі га ється в Інсти туті 
руко пису Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого (далі – 
ІР НБУВ) і дату ється 1896–1911 рр. Це листи біог ра фіч ного харак-
теру вче ного до істо рика, декана істо рико-фі ло ло гіч ного факуль тету 
Київсь кого імпе ра торсь кого уні вер си тету ім. Св. Воло ди мира 
В. Ікон ні кова, істо рика, члена-ко рес пон дента Петер бур зь кої ака де мії 
наук І. Лучиць кого, літе ра ту роз навця, зго дом ака де міка УАН М. Пет рова, 
сла віста Т. Фло ринсь кого (Ф. ІІІ, листи 48533–48544, 7931, 8040). 
Штампи на кон вер тах лис тів під тве р джу ють дати, про став лені в тексті 
пос лань П. Вла ди ми рова.

За пит, над ісла ний в архів місь кої пси хі ат рич ної лікарні 
ім. І. І. Сквор цова-Сте па нова у червні 2015 р. із про хан ням допо могти 
з’я су вати точну інфор ма цію про дату смерті нау ковця, задо воль нити 
не вда лося. За від омос тями спів ро біт ни ків архіву – доку менти паці єн тів 
лікарні за перед во єнні та роки Пер шої сві то вої війни не збе рег лися. 
Однак епі сто ля рій з фон дів ІР НБУВ дозво ляє в біог ра фіч ній довідці про 
П. Вла ди ми рова у графі «дата смер ті» зазна чати – «не раніше 1911 р.».

1. Бе ло рус ская ССР крат кая энцик ло пе дия : в 5 т. / [ред кол.: И. П. Ша-
мя кин (гл. ред.), К. К. Атра хо вич (Кон д рат Кра пи ва), Н. А. Бори се вич 
и др.]. – Минск : Бело рус ская Советс кая Энцик ло пе дия имени Пет руся 
Бров ки, 1982. – Т. 5. Биог ра фи чес кий спра воч ник. – 737, [2] с.
2. Укра ї нська літе ра турна енцик ло пе дія : у 5 т. / [ред кол.: І. О. Дзе-
 ве рін (від по від. ред.), Г. Д. Вер вес, О. Т. Гон чар та ін.]. – Київ : Голов. ред. 
УРЕ ім. М. П. Бажа на, 1988. – Т. 1. А–Г. – 536 с.
3. Про фе сори Київсь кого уні вер си тету : біог раф. довід. / [упо ряд. 



272
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дос тупу: http:// es u .com.ua/sea rc h_ articl e s. php?id=35 07 0 . – Назва з екрана.
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Петербург : Тип. М.  М .  С та сю ле в ича, 19 12–1913. – Т. 2. Д–Л. – 1 912. – 4, 
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Козар Лідія Петрівна,
 ка нд идат філолог іч них нау к,   до це нт
 (Україна, м. Київ)

ВАСИЛЬ Д ОМ АНИЦ ЬКИЙ 
І УКР АЇ НС ЬКА ФОЛЬ КЛ ОР И СТИКА

(ДО  14 0-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАР ОД ЖЕН НЯ)

В . Дома ниць кий народ ився 7( 19 )  березня  1 877 р. у с. К олоди сте (тепер 
Тальнівський  район Ч еркась кої о бласті). Цього року  минає  14 0 р  оків 
 від дня  й ого нар одження.  Прожив він  ус ього 33 роки, зали ши вши 
багату творчу спадщину – понад 300 н  а ук ових праць.  В . До маницький 
 [п севд. і к рип т. : Вітер , Василь Потр ебитель, Звенигородець, Колодянин, 
Колодянський, Зефир Диваковський ,  В.   Д., Д., Д-ий, Д-ій В., Д-кий В . , 
Дом.  В., Д оман.  та ін.;  народи вся  7(19). 03 . 1877 р  ., с. Колодисте, тепер 
Тальнівс ький район  Черкась кої  області, помер  2 8. 08(10.09) . 1 91 0 р., м . А р-
к ашо н,  Ф ран ція, п охований у  с.  К олодист ом у], укр аї нсь кий г ро м а-
дсько-ку л ьт урний діяч , у чений-ф і ло лог, істо ри к , етног раф, археолог, 
фольклор ис т,   письмен ни к,   б ібліо граф,  ре да ктор, видав ец ь,   дійсний 
 ч лен Істо ри чного тов ар ис тва Нес то р а-л і тописця, спі вр об іт ник «К и ев-
ской  ст арины », співро б ітник в и давни цтва «Вік» , організатор коопер ат-
ивного р уху в  Ук раїні, дійсно  більше прац юв ав , ніж жив.  Як згадував 
від омий мец енат Є.  Ч ик аленко  , В. Доманиц ький був  ві дданий «справі 
від родже ння украї нсь кої нації всією душею», п рацював він для  неї «до 
в томи, до виснаження сил с воїх, як ті коні, що від  щирости  затягаються 
в шлеї і  падають серед дороги, але, від дихавшись трохи, знов тягнуть 
з такою ж щиріс тю» [6, c. 366]. Тому нашим завдан ням у цій статті 
стало з’я су вання ролі твор чої і гро мадсь кої діяль ності В. Дома ниць кого 
в істо рії укра ї нсь кої фоль к ло рис тики кінця ХІХ – початку ХХ ст., зок рема 
роз гляд його фоль к лор них пуб лі ка цій.

Фоль к ло рис тично-ет ног ра фічна спад щина В. Дома ниць кого міс-
 тить бли зько 50 праць, в основ ному нау ково-пуб лі цис тич ного харак-
теру, у яких уче ний виявив широ кий гро мадсь кий під хід, репре зен ту ючи 
полі тичну лінію боро тьби за укра ї нську наці о нальну справу. Серед них 
такі дос лід ницькі праці: «Вен ча ние вок руг «дижи»» (1901), «Сель с кая 
сати ра» (1902), «Песня про ква шу», «Коб зари и лир ники Киевс кой губ. 
в 1903 г.» (1904), «По поводу одной мнимо-на род ной песни о пан щине 
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и повс танье» (1905), «Бал лада о Бон да ривне и пане Каневс ком» (1905), 
«Песни о Нечае» (1905), «Піо нер укра ї нсь кої етног ра фії (Зоріан 
Доленга-Хо да ковсь кий)» (1905), «Цивіль ний шлюб і шлюбна роз лука 
на Укра ї ні» (1906) тощо; пуб лі ка ції фоль к лор них запи сів: «Сов ре мен ные 
колядки и щед рив ки» (1905), «Народна меди цина у Ровенсь кому пов. 
на Воли ні» (1905), «Народ ний калєн дар у Ровенсь кім повіті Волинсь кої 
губер нії» (1912); замітки й рецен зії на фоль к лорні видання М. Дра го-
ма нова, В. Гна тюка, Б. Грін ченка, В. Крав ченка, Х. Ящур жинсь кого, 
В. Дани лова, В. Доро шенка, О. Хве до ро вича та ін.; статті, при свя чені 
гро мадсько-на у ко вій діяль ності В. Анто но вича (1906), М. Аркаса (1909), 
Б. Грін ченка (1909).

Ф. Колесса вперше від мі тив новизну фоль к ло рис тич них дос лі джень 
В. Дома ниць кого. Так, порів нявши працю В. Дома ниць кого «Бал лада 
о Бон да ривне и пане Каневс ком» з «відо мою стат тею Неймана на ту саму 
тему», Ф. Колесса від мі тив «12 дру ко ва них варі ан тів, неві до мих Нейма-
но ві», «в тому числі й варі анти з Ліво біч ної Укра їни, про які не знає 
Нейман», що дало мож ли вість спрос ту вати тве р дження Неймана про те, 
що пісня про Бон да рівну пос тала в Гали чині. Ф. Колесса від зна чив 
велику цін ність лис тів, пода них В. Дома ниць ким у сту дії «Піо нер укра ї-
нсь кої етног ра фії – Зоріян Доленга-Хо да ковсь кий», які допов ню ють 
«деякі риси до зма лю вання пос таті Хода ковсь ко го», а також високо 
оці нив висвіт лення В. Дома ниць ким «дуже заплу та ної істо рії двох 
руко пис них зшит ків з народ ними піс нями у запи сах Хода ковсь кого, які 
М. Мак си мо вич купив від його удови та які опісля опи ни лися в руках 
Нау мен ка» [5, c. 281].

Фор му ванню наці о нально-на у ко вих пози цій В. Дома ниць кого 
спри яли викла дачі Київсь кого уні вер си тету В. Анто но вич, М. Гру ше-
всь кий, П. Житець кий, В. Ікон ні ков. В. Дома ниць кий вияв ляв гли боке 
роз уміння тео ре тич них і мето до ло гіч них про блем фоль к ло рис тики 
й чітко від ме жо ву вав по пулярні фоль к ло рис тичні видання від нау ко вих. 
Так, з при воду свого видання «Сов ре мен ные колядки и щед рив ки» (1905) 
В. Дома ниць кий писав І. Фран кові: «Що до… коля док, то прошу дуже 
і Вас, і од мене поп ро сіть і д. Гна тюка вва жати цю бро шуру неіст ну-
ю чою. Я її нікому не пока зую, бо це видання з’яв и лося таким чином: 
селяне мого села про сили вид ру ку вати для них їх колядки; один з них 
запи сав. Не маючи кош тів видати сам, я дав Васи лен кові (Нико лай, – він 
тоді був сек ре та рем Кіев. Губерн. Ста тис тич. Коми те та), щоб він вид ру-
ко вав. Для «при ли чія» треба було якусь арма туру, ніби то нау ко ву, – 
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то я з 2–3 кни жок узяв пара лелі, та ото показ чик з Грін чен ко вого показ-
чика вискуб, та й зро бив пів сотні одби ток, які й роз дав на селі. До науки 
від но шення бро шурка ця не має, тому прошу її й не зга ду вати ніде, а мати 
лишень в своїй біб лі о те ці» [2, c. 298]. У збірці В. Дома ниць кий опуб лі-
ку вав записи коля док і щед рі вок його зем ляка із с. Коло дис того І. Лисака. 
Хоча у про цесі наці о наль ного від ро дження по пулярне фоль к ло рис тичне 
видання В. Дома ниць кого «Сов ре мен ные колядки и щед рив ки» (1905) 
мало велике зна чення. Як було від зна чено дос лід ни ками, ця праця дала 
змогу уявити пот реби і смаки тієї епохи щодо фоль к лору, особ ли вості 
побу ту вання обря до вих, зок рема зимо вих, пісень кон к рет ного регі ону, 
а також рівень подачі, оформ лення та нау ко вого опра цю вання етног ра-
фіч ного мате рі алу [1, c. 87].

В. Дома ниць кий також пода вав фоль к лорні записи у вигляді 
нау ково-по пуляр них сту дій, вихо дячи з пев ної наці о нально-гро мадсь кої 
іде о ло гії. Так були опуб лі ко вані його спо сте ре ження на основі фоль к-
лор них запи сів у Ровенсь кому повіті на Волині «Народня меди цина 
у Ровенсь кому повіті на Воли ні» (МУЕ, т. VІ, 1905, с. 100–107), 
«Народ ній калєн дар у Ровенсь кім повіті Волинсь кої губер нії» (МУЕ, 
т. 15, 1912, с. 62–89). Час тина таких сту дій зали ши лася неопуб лі ко ва ною 
і збе рі га ється в ІР НБУВ [«Етног ра фіч ний мате ріал 1890–1896 (села 
Бист рич, Голо вин, Бічалі Ровенсь кого пов., Дроз дово та ін.)», ф. І, 
№ 33496, 107 арк.; «При міти: родинні, він чаль ні», ф. І, № 33497, 1 арк.; 
«Земля, побут, народна меди цина, соці ально-юри дич ний побут селян, 
весілля і його обряди, оби чаї при похо ро ні», ф. І, № 33517, 6 арк.], 
ІМФЕ НАНУ («Декілька укра ї нсь ких шеп тань. Подав мате рі али 
В. Дома ниць кий, 1899 р.», ф. 28–3/145, 8 арк.; «Етног ра фічні мате рі али. 
Віру вання. Зіб рано на Ровен щині різ ними осо бами. Мате ріал над ісла ний 
В. Дома ниць ким», ф. 28–3/418, 11 арк.; «Прис лі в’я, при казки. Зіб рано 
на Ровен щи ні», ф. 28–3/320, 16 арк.). В. Дома ниць кий при ді ляв увагу 
різ но ма ніт ним жан рам народ ної твор чості – народ ній меди цині, кален-
дарю, весіль ній обря до вості, родин ним і він чаль ним при кме там, 
похо рон ним зви чаям, замов лян ням, віру ван ням, при слі в’ям та при каз кам 
тощо. На жаль, у пуб лі ка ціях ніде не вка зано інфор ма то рів фоль к лор них 
мате рі а лів і їх запи су ва чів, проте нази ва ється велика кіль кість насе ле них 
пунк тів Ровенсь кого повіту, де вони були здійс нені. Така велика кіль кість 
назва них насе ле них пунк тів зму сила дос лід ни ків засум ні ва тися в тому, 
що пуб лі ка ції В. Дома ниць кого ґрун ту ються на його влас них запи сах 
[3, c. 31–40]. Про те, що вка зані записи не нале жать В. Дома ниць кому, 
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свід чить одна з фраз, яка зустрі ча ється у його праці «Народ ній калєн-
дар.»: «Тому, що запи су вав се, тра пи лось мати слу гою одну бабу» 
(3, с. 71). У руко пис них мате рі а лах В. Дома ниць кого «Віру-
ван ня» (ІМФЕ, ф. 28–3/418) також зна хо димо вка зівки на те, що фоль к-
лорні записи не нале жали В. Дома ниць кому: «Подані тут мате ри яли 
що до етног ра фиї Ровенсь кого повіту Волинсь кої губ. узято з міс цьо вих 
запи сів інтел лі ген тих людей, які мають змогу най ближче сто яти 
до сільсь кого люду». Як бачимо, у своїх пуб лі ка ціях В. Дома ниць кий 
вико рис тав фоль к лорні мате рі али запи су ва чів, на жаль, не нази ва ючи 
їхніх імен. Від сутні також вка зівки й на імена інфор ма то рів. Як видно 
з руко пис ної перед мови, було зіб рано мате ріал «дома ш нього життя: 
родини, хрес тини, весілля, смерть», з пісень «зовсім виклю чені пісні 
ліричні, позаяк запи су ва телі ціка ви лись тільки обря до вими сто ро нами 
духов ного життя, люд ності, і тому головну час тину пісень скла да ють 
пісні весільні, вес нянки, обжин кові, колядки, щед рівки; зрідка трап ля-
ються і пісні духовно-ре лі гій ні». При їх пуб лі ка ції В. Дома ниць кий 
дотри му вався автен тич ності: «Що до ортог ра фиї, то ми трі ма лись тієї, 
яка подана була в мате ри я лах: трі ма лись осіб нос тів полісь ких гово рів: у, 
е (зам. і), і (зам. и) – від но сячи будь-які помилки на вину запи су ва те ля». 
Вико рис тавши фоль к лорні записи неві до мих зби ра чів, В. Дома ниць кий 
під го ту вав до друку й опуб лі ку вав дос лі дження народ ної меди цини 
в Ровенсь кому повіті Волинсь кої губер нії (МУЕ, т. VІ, 1905, с. 100–107), 
де нама гався пояс нити та кла си фі ку вати тра ди ційні уяв лення укра їн ців 
на меди цину. Про те, що В. Дома ниць кий при ді ляв велику увагу 
замов лян ням, свід чить його руко писна праця «Декілька укра ї нсь ких 
шеп тань» (ІМФЕ, ф. 28–3, од. зб. 145, 1899, 8 арк.), у якій він наго ло-
шу вав на тому, що «в сфері здо бут ків сло вес ної укра ї нсь кої народ ньої 
твор чости укра ї нські шеп тання, після свого побу то вого і мітич ного 
зна чіння, займа ють вельми значне міс це». «В міру того як народ перей ма-
ється про сві тою, а разом з остан ньою скеп ти циз мом і пере чен ням дав ніх 
народ ніх віру вань та уяв, зни кає і сей цін ний етног ра фіч ний мате рьял, від 
якого кілька десят літ не лишиться вже й сліду і про який, не вва жа ючи 
на вели чез ний його інте рес, й досі майже нема жод ної спе ці аль ної праці, 
або хоч сіс те ма тич ного огляду шеп тань, яко нау ко вого матерьялу», – 
писав дос лід ник. Далі пода ються зразки замов лянь від при стріту, волосу, 
бишихи, лихо радки, більма, крові, гадюки, пере логу, скар ла тини, опуб лі-
ко вані свя ще ни ком у «Пол та всь ких Єпар хі аль них від омос тях» за 1898 р. 
Таким чином В. Дома ниць кий тур бу вався, щоб такий цін ний мате ріал 
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став дос туп ним широ кому загалу чита чів. Він також під го ту вав до друку 
цікаве дос лі дження «Віру ван ня» (ІМФЕ, ф. 28–3, од. зб. 418, 11 арк.), 
напи сане на мате рі а лах фоль к лор них запи сів Ровенсь кого повіту 
Волинсь кої губер нії. Тут зіб рано віру вання про Бога, душу, страш ний 
суд; про істот, воро жих людині (лісо вики, домо вики, водя ники, чорти, 
мара, русалки, вов ку лаки, злидні, одмі нок, від ьми, смерть); кос мо го нічні 
віру вання (земля, зорі, веселка, грім і блис кавка, сонце, хмари, мороз, 
вітер, місяць); «зоо ло гія та бота ні ка» (вовк, вед мідь, лелека, чере паха, 
свиня, жит ній колос), а також різ но ма нітні народні при кмети. Варті 
на увагу й інші руко писні праці з фоль к ло рис тики В. Дома ниць кого: 
«Етног ра фіч ний мате ріал 1890–1896 рр.» (ІР, ф. І, од. зб. 33496, 
107 арк.), «Прис лі в’я, при каз ки» (ІМФЕ, ф. 28–3, од. зб. 320, 16 арк.), 
де вико рис тано також фоль к лорні записи Ровенсь кого повіту Волинсь кої 
губер нії. При слі в’я і при казки пода ються в алфа віт ному порядку (подано 
понад 350 зраз ків).

У 1912 р., після смерті В. Дома ниць кого, був опуб лі ко ва ний його 
«Народ ній калєн дар у Ровенсь кім повіті Волинсь кої губер нії. Зап. Василь 
Дома ниць кий» (МУЕ, 1912, т. 15, с. 62–89), напи са ний також на основі 
фоль к лор них запи сів неві до мих корес пон ден тів, хоча, як бачимо, 
у заго ловку вка зу ва лося, що записи зро бив В. До ма ниць кий. Він детально 
опи сав усі свята кален дар ного року, почи на ючи з 1 січня («Новий год») 
і закін чу ючи 31 грудня («Бага тий вечір»), від мі ча ючи ста ро винні обряди 
та віру вання, пов’я зані з ними. До опису пода ються також обря дові 
пісні: вес нянки, купальські, жнивні, колядки. На жаль, нам не вда лося 
вста но вити прі звища і вік корес пон ден тів та інфор ма то рів, оскільки 
такі вка зівки в мате рі а лах В. Дома ниць кого від сутні. Цій про блемі 
при свя чена стаття М. Глушка «Хто ж запи сав «Народ ній калєн дар 
у Ровенсь кім повіті Волинсь кої губер нії»?» [4], у якій уче ний дово дить, 
що осно вою опуб лі ко ва них етног ра фіч них дос лі джень «Народ ній 
калєн дар у Ровенсь кім повіті Волинсь кої губер нії» та «Народня меди цина 
у Ровенсь кому повіті на Воли ні» пос лу жили польові дже рела, які свого 
часу зіб рав В. Абра мо вич – свя ще ник с. Япо лоті Рів ненсь кого повіту, 
Полісся (нині Кос то пільсь кий район Рів ненсь кої облас ті) [4, c. 39]. 
Назва В. Абра мо вича «Прос то на ро д ный полисс кий кален дар» точ ніше 
від обра жає зміст праці, ніж назва, яку дав їй В. Дома ниць кий [там само].

Отже, В. Дома ниць кий зба га тив укра ї нську фоль к ло рис тику 
та етног ра фію цін ними опи сами народ них свят, віру вань, народ ної 
меди цини, ввівши в нау ко вий обіг записи таких рід кіс них фоль к лор них 
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жан рів, як замов ляння, пові р’я, міфо ло гічні легенди тощо. При пуб лі-
ка ції народ них запи сів фоль к ло рист пос лі довно дотри му вався при н-
ципу автен тич ності, детально пере да ючи особ ли вості волинсь кої го-
вірки і вка зу ючи назви насе ле них пунк тів, де зроб лено записи. І хоча 
В. Дома ниць кий пуб лі ку вав не власні записи, усе ж збе ре жені ним від 
забуття фоль к лорні записи інших осіб свід чать про його гро мадсь кий 
під хід до справи і гли бо кий пат рі о тизм.
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Крав чук Олек сандр Мико ла йо вич,
кан ди дат істо рич них наук, доцент
(Укра їна, м. Вінниця)

ПОС ТАТЬ Т. Ґ. МАСА РИ КА В ДОС ЛІ ДЖЕН НЯХ 
О. І. БОЧ КОВ СЬ КО ГО 1920-Х–1930-Х РОКІВ

У середо вищі укра ї нсь кої нау ко вої еміг ра ції 1920-х –1930-х років. 
помітне місце посі дає О. Боч ковсь кий (1885–1939) – укра ї нсь кий соці о-
лог, полі тич ний діяч, один із заснов ни ків укра ї нсь кої наці о ло гії [1]. 
Вод но час зазна че ний вче ний здійс нив ваго мий вне сок у роз ви ток укра ї-
нсь кої сла віс тики 1920-х-1930-х років, під го ту вавши ряд праць про 
пер шого пре зи дента Чехос ло вач чини Т. Маса рика. Зазна чена сто рона 
твор чості О. Боч ко в сього дос лі джена лише част ково (С. Від нянсь кий [1], 
І. Каневська [2], З. Соко лівська і В. Шен де ровсь кий [3], М. Пав лі чук [4] 
та ін.).

Мета статті – висвіт лити оцінки нау ко вої та полі тич ної діяль ності 
Т. Маса рика О. Боч ковсь ким.

Дже ре лами у дос лі дженні про блеми стали праці – моног ра фії, статті, 
замітки О. Боч ковсь кого із зазна че ної тема тики, під го тов лені у 1920-х 
–1930-х роках.. Циту вання подано за ори гі на лами текс тів, за того час ним 
пра во пи сом.

О. Боч ковсь кий наро дився у Херсонсь кій губер нії, закін чив Єли са-
ветг радське реальне учи лище. Навчався у вищих навчаль них закла дах 
Санкт-Пе тер бургу, захо пився іде ями рево лю ції, а напри кінці 1905 р. 
виї хав до Кра кова, а наступ ного року при їхав до Праги. Над алі він 
навчався в Кар ло вому уні вер си теті, займався нау ко вою діяль ністю. 
У 1908 р. Боч ковсь кий поз на йо мився з чесь ким полі ти ком Т. Маса ри ком, 
під впли вом якого обрав пред ме том своїх нау ко вих дос лі джень наці о-
нальні рухи та про бле ма тику наці о наль ного питання [5, c. 287]. Вивча ючи 
зазна чені питання він почав дос лі джу вати пос тать Т. Маса рика, опуб лі-
ку вавши перші статті про нього у 1910 р. [6, c. 302]. Значну увагу 
О. Боч ковсь кого висли кали пог ляди Т. Маса рика на укра ї нське питання. 
Від гук на виступи Т. Маса рика в пар ла ме нтсь ких уста но вах Австро-
Угор щини щодо укра ї нсь кого питання у 1908 і 1911 рр. О. Боч ковсь кий 
опуб лі ку вав у часо писі «Укра ї нське жит тя» в 1913 р. [7]. За пере ко-
нан ням О. Боч ковсь кого, Т. Маса рик роз гля дав укра ї нське питан ння 
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«з реально-по зи тив ної точки зору». Запе ре чу ючи виключне зна чення 
мов ного чин ника у ста нов ленні нації, Т. Маса рик під крес лю вав: «І якщо 
укра їнці від чу ва ють себе серед інших сло в’янсь ких наро дів нацією, якщо 
вони мають силу і полі тично кон цент ру ються, то філо логи не повинні 
втру ча тися і цю спра ву…» [7, c. 48, 53].

Най більш плід ним у дос лі дженні тео ре тич ної спад щини та по-
лі тич ної діяль ності Т. Маса рика став для О. Боч ковсь кого між во єн ний 
період. О. Боч ковсь кий брав активну участь у нала го дженні від но син 
ЧСР і УНР. У 1919 р. був голо вою пре со вого від ділу Над зви чай ної 
дип ло ма тич ної місії УНР, аташе (1919–1922 рр.) [8, c. 3]. Із при пи нен ням 
діяль ності пред став ництва Укра їни в Празі, О. Боч ковсь кий долу чився 
до нау ко вого і куль тур ного життя укра ї нсь кої еміг ра нтсь кої гро мади 
в ЧСР. Цю гро маду в кіль кості до 20 тис. осіб утво рю вали біженці із укра ї-
нсь ких наці о наль них дер жав них утво рень. Праг нучи «зіб рати, збе регти 
й під три мати залишки куль тур них сил» в еміг ра цій ному середо вищі, 
Т. Маса рик запо чат ку вав широку гума ні тарну акцію допо моги вихід цям 
з тере нів коли ш ньої Російсь кої імпе рії, що сто су ва лася також укра ї-
нсь кої еміг ра ції [9, c. 32]. У ЧСР була ство рена мережа еміг ра нтсь ких 
навчаль них закла дів. Зок рема, О. Боч ковсь кий у 1920–1930 рр. пра цю вав 
доцен том Укра ї нсь кої гос по дарсь кої ака де мії в Подєб ра дах та про фе-
со ром Укра ї нсь кого тех нічно-гос по дарсь кого інсти туту в Празі.

Ви кла даць кий склад укра ї нсь ких еміг ра нтсь ких освіт ніх закла дів 
у своїх пра цях неод но ра зово при ді ляли увагу різ ним сто ро нам діяль-
ності Т. Маса рика, вислов лю вали вдяч ність ЧСР за під тримку. 
З твор чого доробку укра ї нсь ких еміг ран тів виді ля лися дос лі дження 
О. Боч ковсь кого. Од нією з пер ших праць О. Боч ковсь кого про чехос-
ло ваць кого пре зи дента стала бро шура «Життя і сві то гляд Т. Ґ. Ма-
са рика. Маса рик про Укра ї ну» (1921 р.) [10]. У ній подано головні 
напрями нау ко вої та гро мадсько-по лі тич ної діяль ності Т. Маса рика, які 
пред став лено як сво є рідну перед мову «до завер шення його наці о наль ної 
місії – до вибо рення самос тій ности чехос ло ваць кого наро ду» під час 
Пер шої сві то вої війни [10, c. 12]. О. Боч ковсь кий від зна чив, що «боро-
тьбу за самос тій ність свого народу він при нці пі яльно широко обґрун-
ту вав на своїй дав ні шій філо со фії людя ности і … на кос мо по лі тич них 
заса дах наці о наль ної рів ноп рав ності і випли ва ю чого з цього права т. зв. 
малих та поне во ле них наро дів на повну неза леж ність … » [10, c. 13]. 
Також у бро шурі під крес лено зна чення його праць для роз витку укра ї-
нсь кої полі тич ної думки [10, c. 9].
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Най більш ґрун тов ним нау ко вим дороб ком О. Боч ковсь кого про 
пер шого пре зи дента Чехос ло вач чини є моног ра фія «Т. Ґ. Маса рик: 
Наці о нальна про блема та укра ї нське питання (Спроба харак те рис тики 
та інтерп ре та ції)» (1930 р.) [11]. У ній, заува жу вав інший укра ї нсь кий 
нау ко вець-еміг рант С. Сіро полко, «зна хо димо першу нау кову спробу 
осві тити пог ляд Т. Маса рика на укра ї нську про блєму на тлі загаль ні шої 
його іде о льо ґії» [12]. Згідно з оцін кою сучас ного вче ного С. Від нянсь кого, 
ця ґрун товна моног ра фія зали ша ється і на сьо годні єди ною сер йоз ною 
нау ко вою пра цею з про блеми став лення Т. Маса рика до укра ї нсь кого 
питання [13, c. 11]. Моног ра фія скла да ється з двох час тин («Еле менти 
наці о ло гіч ної іде о ло гії та сві то гляд Т. Ґ. Маса ри ка», «Т. Ґ. Маса рик 
і укра ї нське питан ня»), що об’єд ну ють 16 роз ді лів. У пер шій час тині 
автор вичерпно з’я су вав пог ляди Т. Маса рика на сло в’янство зага лом, 
Росію, польське питання, про блему нації, кон цеп цію сві то вої війни. 
Друга час тина при свя чена шля хам озна йом лення Т. Маса рика з Укра ї-
ною, зок рема, став ленню полі тика до укра їн ців Гали чини, сприй няття 
укра ї нсь кого питання у період рево лю цій них подій 1917–1918 рр., 
пере го вори в США у 1918 р. з еміг ран тами із Закар паття про при єд нання 
краю до складу чехос ло ваць кої дер жави. Від зна чимо, що О. Боч ковсь кий 
вва жав Т. Маса рика одним з попе ред ни ків наці о ло гії, тео ре ти ком 
про блем від ро дження нації, її виз воль ної боротьби.

Розг ля да ючи пог ляди Т. Маса рика на укра ї нське питання, вче ний 
виді лив гео по лі тичні при чини несприй няття ним ідеї ство рення 
самос тій ної укра ї нсь кої дер жави під час сві то вої війни 1914–1918 рр. 
Полі тик вва жав, що «наці о нальне від окрем лення Укра їни – це новий 
та чи не зай вий роз кол у лоні Сло в’ян щи ни», «це оче видне ослаб лення 
вели ко дер жав ної міці Росії», яку Т. Маса рик роз гля дав як одну з опор 
май бу т ньої дер жави чехів і сло ва ків. Пре зи дент ЧСР був пере ко на ний, 
що «самос тійна Укра їна фак тично буде вико рис тана пан гер ма ніз мом для 
полі тич них пла нів Німеч чи ни» [11, c. 223–224]. 

Автор не пого джу вався з цими пог ля дами Т. Маса рика, вва жав 
що після укра ї нсь кої рево лю ції 1917–1920 рр. ситу а ція доко рінно змі ни-
лася. Вче ний навіть під крес лю вав: «є певна супе реч ність між наці о-
ло гіч ною тео рією і головно мето до ло гією Маса рика та прак тич ними 
деякими його засте ре жен нями і виснов ками щодо укра ї нсь кої про бле ми» 
[11, c. 216].

У під сумку О. Боч ковсь кий вислов лю вав свою пере ко на ність 
у здо бутті укра ї нсь ким наро дом своєї влас ної дер жав ності та заува жив: 
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«Про бу дження та від ро дження кож ного народу, навіть най мень шого, 
є зба га чен ням скарб ниці все людсь кої куль тури, бо кожна нація має щось 
влас ного і пито мого, і є, отже, як що не окре мим кольо ром, то бодай 
сво є рід ним від тін ком у спектрі куль тур них зма гань і над бань людства. 
Наці о нальна інди ві ду а лі за ція наро дів істо рією при спа них чи забу тих, 
це – при род ний корек тив проти меха ніч ного уні та ризму і шаб льо но вого 
уні вер са лізму нашої доби. Це запо рука і надія май бу т нього куль тур ного 
рене сансу і запе ре чення «зане паду захі д нього сві ту»…» [11, c. 235].

У нотат ках «Т. Ґ. Маса рик – про від ник наро да» (1930 р.) О. Боч-
 ковсь кий кон с та ту вав, що пре зи дент Чехос ло вач чини «ніколи не був 
полі тич ним імпро ві за то ром», «уся його гро мадська діяль ність від самого 
початку була пля но вою та про ґра мо вою…». Під крес лено пере ко нання 
Т. Маса рика, що «наці о нально-виз воль ний плян мусить бути збу до ва ний 
на най шир шій істо рично-фі льо со фіч ній базі» [14, c. 18]. Пріо ри те том 
Т. Маса рика як пре зи дента він вва жав роз бу дову демок ра тич ної чехос-
ло ваць кої дер жави [14, c. 19]. Автор наго ло сив на завданні укра їн ців 
вичерпно озна йо ми тися «з маса ри ківсь кою тех ні кою і мето ди кою наці о-
нально-виз воль ної боро тьби, памя та ючи, що укра ї нсь кому наро дові 
ско ріше чи піз ніще дове деться її пере вести, коли при йде час наці о-
нально-по лі тич ного впо ряд ку вання сходу Евро пи» [14, c. 20].

У моног ра фії «Вступ до наці о ло гії» (1934 р.), О. Боч ковсь кий 
вичерпно про ана лі зу вав вне сок Т. Маса рика у тео ре тичне вивчення наці о-
наль ного питання. Він заува жив, що Т. Маса рик слушно висту пав за його 
самос тійне нау кове вивчення [15, c. 38–42]. У праці О. Боч ковсь кий 
назвав Чехос ло вач чину спро бою «наці о нально-дер жав ної син те зи» 
двох бли зько спо рід не них наро дів – чехів і сло ва ків. За пере ко нан ням 
вче ного завдяки полі тич ному демок ра тизму ЧСР, «чехос ло вацька 
спроба вика зує чима лий успіх». Вод но час питання «наці о наль ної 
собор ності між чехами й сло ва ка ми» вва жав «спро бою дис ку сій ною, 
а прак тично питан ням май бут ности…» [15, c. 279–280]. Боч ковсь кий 
пози тивно оці нив уря дову полі тику ЧСР щодо німець кої і угорсь кої 
мен шини. Він вва жав, що вирі шення німець кого питання в ЧСР від бу-
лося із утво рен ням чесько-ні мець кої уря до вої коа лі ції (1926 р.) [15, 
c. 42]. При кметно, що як і пре зи дент Чехос ло вач чини, О. Боч ковсь кий 
був пере ко на ний у виключ ній перс пек тив ності демок ра тич них під хо дів 
у роз в’я занні наці о наль них питань, зок рема, шля хом децент ра лі за ції 
і забез пе чення гро ма дянсь кими та наці о нально-куль тур ними пра вами 
[15, c. 288].
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У 1935 р. О. Боч ковсь кий опуб лі ку вав статтю «Т. Ґ. Маса рик й укра ї-
нська спра ва». У ній він порів няв Т. Маса рика з В. Віль со ном і заува жив, 
що вони обидва «клали іде о ло гічні під ва лини для при йде ш нього світу 
виз во ле них і самос тій них наро дів». Зга давши вислов лю вання полі тика 
у праці «Нова Європа…» про необ хід ність полі тич ного спів життя 
Укра їни з Росією, О. Боч ковсь кий дово дить неприй нят ність цієї тези 
для укра їн ців, вод но час від зна ча ючи, що об’єк тивно пре зи дент Чехос-
ло вач чини «не поми лявся, коли трак ту вав Німеч чину, як загрозу Европи. 
Молода німецька демок ра тія швидко зава ли лася. Сучасна Німеч чина 
не таїться зі сво їми забор чими пля нами на схід, де хоче ком пен су вати 
втрату своїх перед во єн них коло ній…» [16, c. 2]. При цьому, вче ний 
знову нага дав наці о ло гічну тезу Т. Маса рика, що «полі тична самос тій-
ність є для сві до мого та осві че ного народу жит тє вою пот ре бою; бо нарід 
поне во ле ний полі тично й в най куль тур ні шій дер жаві буває при гні че ний, 
гос по дарськи та сус пільно вико рис то ва ний» [16, c. 3].

Отже, О. Боч ковсь кий високо оці ню вав нау кову і полі тичну діяль-
ність Т. Маса рика, вва жа ючи одним із твор ців тео рії нації, боро тьби 
при гноб ле них націй за наці о нальне виз во лення. Вислов лю ючи вдяч ність 
Т. Маса рику за під тримку укра ї нсь кої еміг ран тів в ЧСР, О. Боч ковсь кий 
про ана лі зу вав супе реч ли вість його тео ре тич них пог ля дів з наці о-
наль ного питання з полі ти кою щодо України.

1. Від нянсь кий С. В. Боч ковсь кий О. І. / С. В. Від нянсь кий // Енцик ло пе дія 
істо рії Укра їни. – Київ : Наук. думка, 2003. – Т. 1. – С. 360.
2. Каневська І. О. Нау кова діяль ність у Чехії Оль герда Іпо лита 
Боч ковсь кого / І. О. Каневська // Уні вер си тет. – 2006. – № 5. – С. 93–102.
3. Соко лівська З. Пози ції Боч ковсь кого О. І. щодо дер жав ниць ких 
кон цеп цій нау ков ців ХІХ–ХХ ст. / З. Соко лівська, В. Шен де ровсь кий // 
Питання істо рії науки і тех ніки. – 2013. – № 3 (27). – C. 36–41.
4. Пав лі чук М. Т. Ґ. Маса рик в укра ї нсь кім письменстві / М. Пав лі чук // 
Укра ї нсь кий тиж день. – Прага, 1937. – Р. V. Ч. 31 (233). 27 вересня. – С. 3.
5. Каневська І. Видат ний нау ко вець Оль герд Іпо лит Боч ковсь кий 
/ І. Каневська // Кур’єр Крив басу. – 2009. – № 236–237. – липень – 
сер пень. – С. 286–290.
6. Боч ковсь кий О. Із спо га дів про Т. Г. Маса рика / О. Боч ковсь кий // Кур’єр 
Крив басу. – 2009. – № 236–237. – липень – сер пень. – С. 290–313.
7. Боч ковс кій И. П. Проф. Т. Г. Маса рик обь укра инс комь воп росъ / 
И. П. Боч ковс кій // Укра инс кая жизнь. Еже ме ся ч ный научно-ли те ра ту р-



284

 ный и общес т венно-по ли ти чес кий жур нал. – Москва, 1913. – № 4. – 
С. 42–53.
8. Каневська І. О. Гро мадсько-по лі тична та нау кова діяль ність Оль герда 
Боч ковсь кого в еміг ра ції (1905–1939 рр.) : авто реф. дис. … канд. іст. 
наук. – Київ, 2009. – 23 с.
9. Сла дек З. Рус ская эмиг ра ция в Чехос ло ва кия: раз ви тие «рус ской» 
акции / З. Сла дек // Сла вя но ве де ние. – 1993. – № 4. – С. 28–39.
10. Боч ковсь кий О. І. Життя і сві то гляд Т. Ґ. Маса рика. Маса рик про 
Укра їну / О. І. Боч ковсь кий – Від ень – Київ, 1921. – 40 с.
11. Боч ковсь кий О. І. Т. Ґ. Маса рик: Наці о нальна про блема та укра ї нське 
питання (Спроба харак те рис тики та інтерп ре та ції) / О. І. Боч ковсь кий – 
Подєб ради: «Legiografi e», 1930. – 244 с.
12. Сіро полко С. Боч ковсь кий О. І. Т. Ґ. Маса рик: наці о нальна про блема 
та укра ї нське питання. Видання Укра ї нсь кої Гос по дарсь кої Ака де мії 
в ЧСР. Подєб ради. 1930. – 244 с. / С. Сіро полко // Сту де нтсь кий віс ник – 
Річ ник ІХ. – Прага, 1931. – Ч. 3–4. – С. 22–23.
13. Від нянсь кий С. В. Укра ї нське питання в між во єн ній Чехос ло вач чині : 
авто реф. дис. ... д-ра іст. наук : У формі наук. доп. / НАН Укра їни. Ін-т іст. 
Укра їни. – Київ, 1997. – 107 с.
14. Боч ковсь кий О. І. Т. Ґ. Маса рик – про від ник народа / О. І. Боч ковсь кий 
// Сту де нтсь кий віс ник – Річ ник VІІ. – Прага, 1930. – Ч. 1–4. – С. 17–20.
15. Боч ковсь кий О. І. Вступ до наці о ло гії / О. І. Боч ковсь кий – Мюн хен: 
УТГІ, 1992. – 338 с.
16. Боч ковсь кий О. І. Т. Ґ. Маса рик й укра ї нська справа (З нагоди абди ка-
ції) / О. І. Боч ковсь кий // Укра ї нсь кий тиж день. – 1935. – Ч. 52 (158). – 
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Лю бо вець Надія Іванівна,
кан ди дат істо рич них наук
(Укра їна, м. Київ)

КУ ЛЬ ТУР НО-НА ЦІ О НА ЛЬ НИЙ РОЗ ВИ ТОК БОЛ ГА Р СЬ КОЇ 
МЕН ШИ НИ УКРА Ї НИ В 20–30-Х РОКАХ ХХ СТ.

Укра їна є дер жа вою з бага то на ці о наль ним скла дом насе лення. 
За даними наці о наль ного пере пису 2001 р. на її тери то рії живуть 
пред став ники 130 різ них наці о наль нос тей. Бол га рська мен шина Укра їни 
нара хо ву вала більше 204 тис., з них 87 % про жи ва ють у Одесь кій 
та Запо рі зь кій облас тях. Вза є мо від но сини між наро дами бага то на ці-
о наль ної дер жави є нас лід ком бага тьох фак то рів. Серед них: істо рія 
фор му вання дер жави, полі тична сис тема, її наці о нальна полі тика 
на різ них ета пах, умови буття різ них етніч них груп тощо. Для того, щоб 
зро зу міти весь ком плекс про блем, які нако пи чи лись у сфері між на ці-
о наль них від но син, необ хідно вивчати істо рію роз витку всіх етніч них 
груп, які про жи ва ють на тери то рії Укра їни. Це дасть мож ли вість 
про слід ку вати вза є мо за леж ність і вза є мовп лив соці ально-по лі тич них 
та куль тур них аспек тів роз витку окре мої етніч ної спіль ноти та дер жави 
в цілому, фор му вати вива жену наці о нальну полі тику, що забез пе чить 
роз ви ток куль тур ної само бут ності кож ного народу та збе реже істо рично 
сфор мо вану ціліс ність нашої дер жави. У сучас ній укра ї нсь кій істо рі о-
г ра фії про бле мами роз витку бол га рсь кої мен шини Укра їни займа ються 
Н. Мель ник, В. Міль чев, С. Пачев, Ю. Гри щенко Ю та ін.

Іс то рич ний дос від вза є мо від но син дер жави та наці о наль них 
мен шин у 20–30-х рр. ціка вий тим, що в цей період важ ли вий з точки 
зору прак тич ної діяль ності дер жави у сфері наці о нально-куль тур ного 
будів ництва. Однак, якщо 20-ті рр. ХХ ст. від зна чи лися впро ва джен ням 
полі тики коре ні за ції 11, ство рення наці о наль них адмі ніст ра тивно-те ри то-
рі аль них оди ниць, наці о наль них орга нів влади, коре ні за цією дер жав ного 

11 З точки зору термінології, національну політику радянської держави у вказаний 
період най частіше називають «українізацією», у зарубіжній україністиці 
перевагу над ають терміну «коренізація», деякі сучасні дослідники (Я. Верменич, 
Л. Нагорна) послуговуються терміном «національно-культурна або національна 
реформа».
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апа рату, пере ве дення освіти, преси, кни го ви дав ни чої справи, науки 
на наці о нальну основу, то кінець 20–30-ті рр. – це вже час пос ту по вого 
від ступу від полі тики коре ні за ції, що зго дом пере рос тає у від криту 
боро тьбу з наці о наль ними мен ши нами, лік ві да ції тих пози тив них 
нас лід ків, які були здо буті в сфері наці о нально-дер жав ного та наці о-
нально-куль тур ного будів ництва, повіль ної руси фі ка ції, духов ної реак ції 
і репресій.

По лі тика коре ні за ції повинна була про во ди тися по двох напря мах: 
укра ї ні за ції та ство ренні необ хід них полі тич них і еко но міч них умов для 
все біч ного куль тур ного і духов ного роз витку наці о наль них мен шин. 
Дру гий напрям перед ба чав роз гор нення про грами наці о нально-дер-
жав ного будів ництва для наці о наль них мен шин, що було запи сано 
у Кон сти ту ції УСРР (1925 р.), зок рема: «… для най біль шого забез пе-
чення інте ресів наці о наль них мен шос тей, що ста нов лять у тій чи іншій 
міс це вості ком пактну біль шість люд ності, можуть утво рю ва тися 
за пос та но вами вищих орга нів влади рес пуб ліки окремі наці о нальні 
адмі ніст ра тивно-те ри то рі альні оди ниці, з забез пе чен ням прав наці о-
наль нос тям, що ста нов лять наці о нальні мен шості в цих міс це вос тях» 12. 
Наці о нальні адмі ніст ра тивно-те ри то рі альні оди ниці роз гля да лися 
як засіб залу чення насе лення до дер жав ного будів ництва. А з огляду 
на соці аль ний склад бол гар в Укра їні, гос по дарства яких на 53 % 13 були 
еко но мічно неза леж ними і рен та бель ними, радянська влада зму шена 
була вра хо ву вати їх інте реси при імп ле мен та ції своєї полі тики в бол га р-
сь ких селах.

Ге ог ра фічно бол га рська мен шина Укра їни в 20–30-х рр. ХХ ст. 
ком пактно про жи вала в пів денно-схід ній час тині Укра їни на тери то рії 
Мелі то польсь кої (нині Запо рі зька обл.), Одесь кої (нині Одеська обл.), 
Пер шот рав не вої округ (нині Мико ла ївська обл.). За даними пере пису 
1926 р. їх чисель ність ста но вила 100 506 осіб 14.

У резуль таті роботи яка була про ве дена по ство ренню бол га рсь ких 
наці о наль них райо нів, що йшла пара лельно з загаль но рес пуб лі кансь кою 

12 Конституція УСРР. – Харків, 1925. – С. 21.
13 ЦДАГО. – ф. 1, оп. 20, спр. 2496, арк. 14.
14 У сучасній історичній літературі трапляються різні цифри щодо чисельності 
болгар, оскільки дослідники послуговуються різними джерелами: Так 
статуправління України в 1925 р. оприлюднило цифру – 79471, Центральне 
Болгарське бюро в одному випадку – 111 тис., в іншому – 200 тис.



287

адмі ніст ра тивно-те ри то рі аль ною рефор мою, в 1925 р. за подан ням 
Мелі то польсь кої окруж ної адмі ніст ра тивно-те ри то рі аль ної комі сії 
ство рю ва лося два бол га рсь ких райони: Рома нівсь кий та Царе во дарсь кий. 
У Рома нівсь кому про жи вало 37 056 осіб, з них – 29 639 бол гар (80 % 
насе лення райо ну), у Царе во дарсь кому – 22 673 осіб, із них бол гар – 
20 173 (89 %). За подан ням Одесь кої окруж ної адмі ніст ра тивно-те ри то рі-
аль ної комі сії (1925 р.) ство рю вався тре тій бол га рсь кий район – Велико-
Бу я ли ківсь кий 15. Чет вер тий бол га рсь кий район у Пер шот рав не вій 
окрузі – Віль шансь кий, було ство рено у 1927 р. за рішен ням Централь ної 
адмі ніст ра тивно-те ри то рі аль ної комі сії. На його тери то рії про жи-
вало 9388 осіб, із них бол гар – 7063 (75 %). Вихо дячи з того, що назви 
бол га рсь ких райо нів (Рома нівсь кий, Царе во дарсь кий) нага ду вали про 
царсь кий режим, за подан ням Мелі то польсь кого окруж ного вико нав чого 
комі тету по узго дженню з окруж ною адмі ніст ра тивно-те ри то рі аль ною 
комі сією, рішен ням Централь ної адмі ніст ра тивно-те ри то рі аль ної 
комі сії (ЦАТК) при ВУЦВК вони були перей ме но вані : у березні 1926 р. 
Велико-Бу я ли ківсь кий – у Бла го євсь кий, у жовтні 1926 р. Рома нівсь кий – 
у Кола рівсь кий, а у лис то паді 1927 р. Царе во дарсь кий – у Боті євсь -
кий.

Ство рення наці о наль них бол га рсь ких райо нів мало пози тивне 
зна чення, але воно не вирі шило всіх про блем бол га рсь кого насе лення. 
Як зго дом пока зало життя, наці о нальне райо ну вання було про ве дено 
не зовсім вдало, оскільки здійс нене в кон тексті загаль но дер жав них 
адмі ніст ра тивно-те ри то рі аль них перет во рень, воно вра хо ву вало чисто 
наці о нальні ознаки (кіль кість і місце ком пакт ного про жи вання бол гар), 
що при звело до дез ор га ні за ції міс це вих управ лінсь ких струк тур, які 
були сфор мо вані в мину лому. Соці альна та вироб нича інфра струк тура, 
що була сфор мо вана раніше і ефек тивно пра цю вала зазнала част ко вого 
руй ну вання. Новими район ними центрами стали зви чайні бол га рські 
села, в яких слабо, або й зовсім не була роз ви нута інфра струк тура, 
а інколи просто не виста чало місця для здійс нення адмі ніст ра тив них 
та куль турно-ос віт ніх функ цій. А тра ди цій ний куль тур ний та еко но-
міч ний центр бол гар При азо в’я – Прес лав 16 при пере о рі єн та ції на нові 
районі центри втра тив своє зна чення і з часом зане пав, що завдало еко но-
міч ної шкоди, так як були пору шені тра ди ційні тор го вельні зв’язки.

15 По перепису 1926 р. на Одещині проживало 22 150 болгар.
16 Преслав був звинувачений у роз садництві буржуазного націоналізму.
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Па ра лельно із ство рен ням наці о наль них райо нів, наці о наль них 
орга нів влади (сіль ради, викон ко ми) Центральна комі сія наці о наль них 
мен шин (ЦКНМ) при ВУЦВК роз гор нула роботу по ство ренню наці о-
наль них судо вих камер, діло водство в яких велося б мовою наці о наль них 
мен шин. У 1925 р. вони були орга ні зо вані в Царе во дарсь кому, у 1926 р. – 
в Бла го євсь кому, у 1927 р. – у Віль шансь кому районі. У своїй діяль-
ності вони зустрі лися з такими про бле мами: від сут ність наці о наль них 
юри дич них кад рів та тех ніч ного пер со налу, юри дич ної літе ра тури 
бол га рською мовою. Уже в 1925–1926 рр. юрви дав видав бол га рсь кою 
мовою літе ра тури загаль ним обся гом – 22,2 др. арк. Про во ди лась робота 
по ство ренню мілі ції, яка ком плек ту ва лась наці о наль ними кад рами. 
У 1930 р. бол га рське насе лення на 75 % обслу го ву ва лось мілі цією рід ною 
мовою.

Не зва жа ючи на те, що куль турно-ос вітня робота в бол га рсь ких 
райо нах була під по ряд ко вана загаль ній полі тиці радянсь кої дер жави, яка 
в іде о ло гіч ній сфері ста вила мету «… готу вати з робіт ника і селя нина 
прак тич ного робіт ника рево лю ції», вико рис то ву ючи для цього всю 
наявну сис тему куль турно-ос віт ніх закла дів та про во дячи цю роботу 
бол га рсь кою мовою, її про ве дення спри чи нило появу бол га рсь кої преси, 
як централь ної, так і район ної. Свою центральну наці о нальну газету – 
«Сърп и чук» 17 («Серп і молот») бол гари отри мали зразу ж після про го-
ло шення курсу на коре ні за цію у жовтні 1924 р. Діяль ність бол га рсь кої 
газети була суворо рег ла мен то вана про що гово рять її руб рики, які мали 
від обра жати – «Пар тійне жит тя», «Ком со моль ське жит тя», «Сільське 
гос по дарст во», «Чер во но ар мійсь кий куто чок», «Із наших сіл» тощо. 
Зі змі ною полі тич ної ситу а ції в дер жаві напри кінці 20-х рр. різко змі ни-
лися і акценти в наці о наль ній пресі, з’яв ля лися нові руб рики. Серед них: 
«На чор ній дош ці» (де дру ку ва лися списки кол гос пів, які не вико ну вали 
плану хлі бо за го ті вель), «За збір насін не вого фон ду», «Орга ні зо ва ний 
кур кульсь кий сабо таж роз кри то», «перет во римо кол госпи в дійсно 
біль шо виць кі» тощо. Бол га рська наці о нальна преса на поч. 30-х рр. 
роз ши ри лась за раху нок район них газет. У Бла го євсь кому районі в 1932 р. 
вихо дила г. «Кому нар», у Віль шансь кому – «Кол хо зен труд» (1932 р.), 
в Кола рівсь кому – «Колек тивно поле». Нама га ю чись охо пити яко мога 
широкі маси насе лення, влада ство рю вала наці о нальні газети при політ-

17 У 1926–1930 рр. виходила під назвою «Сьветско село», а в 1930–1937 рр. – 
«Колективист». Тираж 7500 при мірників.
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від ді лах Машино-трак тор них стан цій (МТС). У 1934–1935 рр. у бол га-
рсь ких селах було ство рено п’ять таких газет: «Удар ник на 2-та пяти лет-
ка», «Ста линска прав да», «Соци а лис ти ческа кре пост», «За бол ше вински 
кол хоз», «Ленинско зна ме». На жаль, іде о ло гічна заан га жо ва ність і ціл ко-
вита під по ряд ко ва ність централь ним дер жав ним та пар тій ним орга нам, 
не давали мож ли вості бол га рсь кій пресі висвіт лю вати на своїх сто рін ках 
про блеми міс це вого наці о наль ного життя, вихо вання наці о наль ної 
сві до мості бол га рсь кої молоді, від ро дження наці о наль ної куль тури. 
Бол га рська преса роз гля да лася лише як ретран с ля тор офі цій ної іде о ло гії 
наці о наль ною мовою, «…ва же лем пар тії по втяг ненню в соці а ліс тичне 
будів ництво бол га рсь кого насе лен ня».

Куль турно-ос вітня полі тика в середо вищі наці о наль них мен шин 
перед ба чала ство рення в бол га рсь ких райо нах, окрім преси, спе ці аль ної 
сис тема закла дів – селянські будинки, хати-чи тальні, чер воні кутки 
тощо. При сіль бу дах, які були майже у всіх бол га рсь ких селах, успішно 
діяли театри, які займа лися куль тур ною та про па ган ди стсь кою робо тою. 
Театри, вихо дячи із їх спе ци фіч них впли вів на особу, через сце нічну 
образ ність, зна йо мили бол гар із істо рією, літе ра ту рою та тра ди ці ями 
свого народу. Так, при Бла го євсь кому район ному сіль буді, теат раль ною 
гру пою керу вав Т. Тела лов. У с. Кош ково (Одеська окру га) при сіль буді 
зусил лями міс це вих жите лів було пос тав лено виставу «Сіро машко Теч ко», 
декілька інсце ні вок: «Хаджи Димитръ», «Затвор ник» 18. У Прес лаві при 
педа го гіч ному тех ні кумі було ство рено бол га рську пере сувну трупу, 
хоро вий колек тив та струн ний оркестр, які гаст ро лю вали по всіх бол га-
рсь ких селах зі сво їми виста вами та кон цер тами 19. Ста ви лися такі 
вистави як «Под вох», бол га рська п’єса «Ум царева, ум рабу вав, ум говеда 
пасе». У травні 1934 р. в Одесі було ство рено Бол га рсь кий наці о наль ний 
театр ім. Г. Димит рова при Одесь кому музично-дра ма тич ному інсти туті. 
А з січня 1935 р. при театрі почали пра цю вати ляль кова філія та оркестр.

По зи тивні зміни від бу лися в 20-х рр. ХХ ст. і в сис темі освіти 
серед бол гар. Зок рема, було ство рено у 1925 р. у Прес лаві педа го гіч ний 
тех ні кум та агрош кола. У 1930 р. на базі Прес лавсь кої агрош коли почав 
пра цю вати агро тех ні кум. Однак усі бол га рські освітні заклади мали 
схожі про блеми: від сут ність при мі щень, неза без пе че ність дос від че ними 

18 Сьветско село. – 1926. – 9 януари.
19 Сьветско село. – 1926. – 5 декември; Сьветско село. – 1927. – 6 юни; 
Колективист. – 1934. – 11 декември.
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педа го гіч ними кад рами, слабка мате рі альна база (фінан су вання про во-
ди лось із міс це вого бюдже ту), від сут ність навч валь ної літе ра тури бол га-
рсь кою мовою.

Та ким чином, роз ви ток різ них сто рін наці о нально-куль тур ного 
життя бол га рсь кої мен шини Укра їни в кон тексті полі тики коре ні за ції 
в 20-х – на поч. 30-х рр. ХХ ст. при вів до ство рення наці о наль них 
райо нів, сприяв під не сення їх загаль ного куль тур ного рівня, утве р-
дженню наці о наль ної іден тич ності. Однак, йдучи на деякі пос тупки 
в питан нях роз витку наці о наль ної мови, літе ра тури, мис тецтва, освіти 
радянська влада вико рис то ву вала атри бути наці о наль ної самос ві-
до мості, особ ливо, мову, для про ве дення уні фі ка ції сві до мості всіх 
націй, під три му вала нігі ліс тичне став лення до наці о наль ної само бут-
ності, що при звело до вихо вання цілих поко лінь «радянсь ких людей». 
Про те, що полі тика коре ні за ції була так тич ним ходом радянсь кої влади, 
гово рить і факт при пи нення діяль ності наці о наль них райо нів напри кінці 
30-х років, у час, коли вже всі опо ненти влади були зни щені і необ хід-
ність «загра ван ня» з наці о наль ними мен ши нами від пала. Наці о нальні 
бол га рські райони – Кола рівсь кий, Бла го євсь кий, Віль шансь кий були 
лік ві до вані 5 березня 1939 р.20

Вод но час можна ска зати, що прак тичні кроки влади по ство ренню 
мережі бол га рсь ких куль турно-ос віт ніх закла дів (сфор мо вана бол га рська 
загаль но ос вітня сис тема, вища школа, наці о нальна преса, літе ра тура, 
театр, кіно та радіо ме ре жа) дають нам при клад роз ум ного під ходу 
дер жави до питань роз витку наці о наль них мен шин та ефек тив ного 
їх вклю чення у дер жа вот вор чий про цес. Цей дос від може бути кри тично 
вивче ний та вті ле ний у дер жа ній наці о наль ній полі тиці та вико рис та ний 
бол га рами в сучас них умовах.

У ст. 11 Кон сти ту ції Укра їни закріп лене право на збе ре ження етніч-
ної, куль тур ної, мов ної та релі гій ної само бут ності: «Дер жава сприяє 
кон со лі да ції та роз вит кові укра ї нсь кої нації, її істо рич ної сві до мості, 
тра ди цій і куль тури, а також роз вит кові етніч ної, куль тур ної, мов ної 
та релі гій ної само бут ності всіх корін них наро дів і наці о наль них мен шин 
Укра ї ни». Багато в чому реа лі за ція зако но давчо закріп ле них прав прямо 
зале жить від актив ності, в першу чергу, самих наці о наль них мен шин, 
адже «незат ре бу ване право не може вва жа тись як пору шене пра во».

20 Ботієвський район злився з Коларівським 2 вересня 1930 р.
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Ма лю тіна Оксана Кос тян ти нів на,
        Во лос Діана Васи лів на,

кан ди дат істо рич них наук, доцент
сту дентка НФаУ
(Укра їна, м. Харків)

ІС ТО РІЯ ПРА ВОС ЛАВ НО ГО МОНАС ТИ РЯ 
с. УГЛЯ (ЗАКАР ПАТ ТЯ)

Ар хе о ло гічні дос лі дження засвід чу ють, що насе лення Закар паття 
зав жди було тісно пов’я зане із схід нос ло в’янсь кими пле ме нами й ста но-
вило одну з гілок схід нос ло в’янсь кої спіль ноти.

З істо рич них дже рел від омо, що у дру гій поло вині І тися чо ліття 
нової ери тери то рія Закар паття була засе лена білими хор ва тами, які 
в IX–X ст. об’єд на лись разом з іншими схід нос ло в’янсь кими пле ме нами 
і при йн яли спільну етнічну назву – Русь.

Угольсь кий монас тир вва жа ється не лише най ста рі шим монас ти рем 
Закар паття, але вза галі най дав ні шим загаль нос ло в’янсь ким монас ти рем.

За пере ка зами, після смерті сло в’янсь кого про світ ника Мефо дія 
885 р. німці, які зайняли Мора вію, роз іг нали його учнів. Пос лі дов ники 
Мефо дія знайшли при ту лок у Кар па тах і на Бал ка нах. У перед гі р’ї 
Мен чула, біля гори Занівка вони засну вали монас тир, який нази вався 
спо чатку Занівсь ким або Поло нина, а потім Угольсь ким (від назви села) 
[1, c. 39]. За іншою вер сією Угольсь кий монас тир засну вали монахи 
з Сазовсь кого монас тиря, що в Пано нії, настав ни ком якого був свя тий 
Про ко пій. У народі їх нази вали учнями Кирила і Мефо дія [1, c. 41].

Спо чатку монас тир мав дере в’яну церкву, потім ії замі нили кам’я-
ною, фун да мент якої, збе рігся й досі. Фун да мент має форму хреста, 
який подіб ний до хреста знай де ного в Пано нії, а основа фун да менту 
вико нана за зраз ками Моравсь кої архі тек тури. У після мон гольсь кий 
період Угольсь кий монас тир зга ду ється в Іпа ті ївсь кому літо писі під 
назвою «Поло ни на». Письмову згадку про монас тир у Поло ни нах 
в «Іпа ті ївсь кому літо пи сі» від 1262 р. можна вва жати пер шою, поки-що, 
знай де ною письмо вою згад кою про тери то рію с. Угля [2, c. 72].

Про тя гом дру гої поло вини ХІ і в ХІІІ ст. Угорське коро лівство, 
корис ту ю чись ослаб лен ням Київсь кої Русі, під по ряд ку вало собі землі 
Закар паття.
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Пер ший пере пис жите лів с. Углі від бувся 1404 р. пере пи су ва чами 
з м. Буда пешт, що стало почат ком писа ної істо рії с. Углі. Перша письмова 
згадка про при ходсь кий пра вос лав ний храм в Углі при па дає на 1438 р.

1558 р. Угольсь кий монас тир від ві дали посли російсь кого царя 
Івана Гроз ного. Деле га ція російсь кого царя повер та лась із Кон с тан ти-
но поля до Москви через пів денно-за хідну час тину Укра їни, про хо дила 
через воло діння тоді ш нього Хустсь кого пана Явала, при була в село Углю 
в уро чище «Монас тир». На той час у монас тирі про жи вало 330 мона хів. 
Така велика кіль кість мона хів гово рить, з одного боку, про роз квіт 
мона шого життя, а з іншого, про те, що після битви під Мога чем 1526 р., 
сюди зіб ра лись монахи з інших монас ти рів, зайня тих турками.

З при хо дом до Москви посоль ство допо віло царю про уро чище 
«Монас тир» із білим каме нем-ве лет нем та дже ре лом, з якого виті кала 
вода як «гру ше вий квас». Пос лів вра зили влас ти вості цієї цілю щої 
гаря чої води: хворі люди та каліки, яких сюди при во зили, повер та лися 
додому сво їми ногами.

Дос лід ник І. Сенько ана лі зує записку пос лів Івана Гроз ного: 
«О Занове Уголь с ком», і дохо дить висновку, що вони поба чили 
та опи сали око лицю і при родні багатства вер х ньої час тини тепе ріш ніх 
Малої та Вели кої Угольки. Це ще раз під тве р джує те, що дав ній монас тир 
зна хо дився у вер х ній час тині Углі під поло ни ною Мен чул [3, c. 102].

Після вве дення унії на Закар патті утиск пра вос лав ної церкви 
поси лився. Про зни щення монас тиря істо рик С. Пап пише: «Не маємо 
від омос тей про те, коли зник цей монас тир, але зна ємо, що його зни щили 
про тес та нтські семи го ро деькі війська, які гра бу вали його доти, доки 
чен цям нічого не зали ши лось, і ті мусіли пороз бі га тись. Врешті, про тес-
танти спа лили й монас тирські келії, й гос по дарські будо ви» [4, c. 278].

Між жите лями села збе рігся пере каз про те, що коли монас тир закри-
вали, то всіх мона хів було вбито. Мож ливо, монас тир зни щили єзу їти. 
Перед тим, як у Кар патсь кій Русі почала вво ди тись унія, в Ужго роді було 
ство рено като лиць кий воє ні зо ва ний орден єзу ї тів, монахи якого не лише 
хрес том, але й мечем поши рю вали като ли цизм.

Од нак с. Угля стає фор те цею пра вос лав них. У XVIII ст. угляни від -
но вили дав ній пра вос лав ний монас тир, тільки на новому місці, ближче 
до села. У Дер жав ному Архіві Закар патсь кої області збе рег лись 
доку менти про його діяль ності [5, c. 11].

Та ким чином, можна дійти висновку, що с. Угля є центром пра вос-
лав ної віри на Закар патті. Тут зна хо дився один із най дав ні ших пра вос-
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лав них монас ти рів. Перша від ома письмова згадка про Угольсь кий 
монас тир при па дає на XIII ст.

Жи телі с. Углі (як і всієї Під кар патсь кої Русі), хоч і пот ра пили під 
чужо зем ний еко но міч ний та духов ний гніт, але про тя гом сто літь твердо 
спо ві ду вали пра вос лавну віру та збе регли свою наці о нальну іден тич-
ність.

1. Га джега В. Додатки к исто рии Руси нов и русь ких церк вей 
в Мара мо роши / Василь Гаджега. Ужго род :Уніо, 1922. ‒ 92 c.
2. Па гиря В. Монас тирі Закар паття / Василь Пагиря. Мука чево, 1994. ‒ 
79 с.
3. Сенько І. М. Земля з іме нем : крає знавчі сту дії / Іван Сенько. Ужго род : 
Патент,1998. ‒ 159 с.
4. Пап С. Істо рія Закар паття : в 3 т. / Сте пан Пап. Івано-Фран ківськ : Нова 
Зоря , 2001. ‒ Т. 2. ‒ 307 с.
5. Стан М. І. Углянсь кий монас тир/ Михайло Іва но вич Стан. 2010 ‒ 197 с.
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СИН ТЕЗ ІСТО РІЇ СЛО В’ЯН СЬ КИХ НАРО ДІВ 
В ОДЕ СЬ КИХ ІСТО РИЧ НИХ СТУ ДІ ЯХ 

НАПРИ КІН ЦІ ХІХ – НА ПОЧАТ КУ ХХ СТ.

Кі нець ХІХ – поча ток ХХ ст. поз на чився пож вав лен ням істо рич них 
дос лі джень, поя вою мону мен таль них пози ти ві стсь ких пуб лі-
ка цій дже рел, напи сан ням нових син тез них праць про наці о нальні 
істо рії, що були пок ли кані про сте жити всю істо рію свого народу, або 
при наймні зосе ре ди тися на най го лов ні ших епо хах та яви щах. Ці про цеси 
не оми нули тери то рію Пів ден ної Укра їни з її голов ним соці ально-
еко но міч ним та куль тур ним центром Оде сою. Серед наці о наль них 
гро мад міста виріз ня лися євреї, німці, греки, хоча зага лом пере ва жало 
сло в’янське насе лення – укра їнці, росі яни, бол гари, поляки, серби. Кожна 
зі сло в’янсь ких спіль нот мала власні гро мадські това риства, а деякі і по 
кілька. Несло в’янські народи мали значні успіхи у вивченні та по пуля ри-
за ції своєї істо рії, особ ливо євреї, одним з ліде рів яких був «єврейсь кий 
М. Гру шевсь кий» Ш. Дуб нов. Саме в Одесі сфор му ва лася кон цеп ція 
єврейсь кої істо рії Ш. Дуб нова, були ним напи сані та видані уза галь ню ючі 
праці та під руч ники з істо рії єврейсь кого народу. Ще у пер шій поло вині 
ХІХ ст. в Одесі з’яв и лися перші уза галь ню ючі праці з істо рії Гре ції. Запит 
на цілісне осяг нення влас ної істо рії охо пив й сло в’янські громади.

У най ком форт ні шому ста но вищі пере бу вали росі яни, адже іс-
то рія Росії, права та російсь кої пра вос лав ної церкви була офі цій ним 
пред ме том викла дання, зок рема, в Одесь кому Ново ро сійсь кому уні вер-
си теті. Укра їнці були заці кав лені у тому, аби вийти з затінку російсь кої 
істо рі ог ра фії, що запи сала Укра їну у час тину Росії. У 1880-х роках, 
бажа ючи спо ну кати лідера одесь ких укра їн ців, істо рика Л. Смо ленсь кого 
до напи сання загаль ної істо рії Укра їни, М. Кома ров пода ру вав йому 
шоко лад ний торт у формі книги, на обкла динці якої було напи сано 
«Исто рия Мало рос сии. Т. І» [1, арк. 2]. Напри кінці ХІХ ст. серед 
одесь ких укра їн ців активно обго во рю ва лася іні ці а тива Є. Чика ленка про 
засну вання пре мії у 1896 р. авто рові, який би напи сав син тезну істо рію 
Укра їни [2].



295

На хвилі рево лю ції 1905 р. з по пуляр ними загаль ними лек ці ями 
з істо рії Укра їни у «Про сві ті» висту пали О. Гру шевсь кий та П. Кле паць кий. 
Однак напи сання уза галь ню ючої праці з істо рії Укра їни від бу лося 
в іншому пів ден но ук ра їнсь кому центрі – Мико ла єві, зусил лями М. Аркаса. 
Серед оде си тів най ближче до цього завдання під ій шов М. Слаб ченко, хоча 
основ ний його потен ціал роз крився вже у 1920-х роках.

У пер шій поло вині ХІХ ст. зде біль шого зусил лями В. Апрі лова 
в Одесі від бу ва ється рух спря мо ва ний на вивчення істо рії Бол га-
рії. Подібно до євреїв, які видали в Одесі у перек ладі на російську 
мову книгу німець кого єврейсь кого істо рика Г. Греца, одеські бол гари 
у спів ро біт ництві з про фе со ром Ново ро сійсь кого уні вер си тету нім цем 
Ф. Бру ном у 1878 р. видали в Одесі російсь ко мов ний перек лад «Істо рії 
Бол га рії» пра зь кого про фе сора К. Іре чека [3]. К. Іре чек знав про 
це видання та сприяв перек ла да чам [4]. Проте, це видання не змогло 
спо ну кати когось з одесь ких бол гар здійс нити син тез влас ної істо рії. 
Най ви дат ні ший істо рик Бол га рії у Російсь кій імпе рії уро дже нець Одеси 
С. Пала у зов зро бив нау кову кар’єру у пів ніч них сто ли цях. Це завдання 
пев ною мірою вико нали одеські істо рики-ро сі яни: про фе сор Ново ро-
сійсь кого уні вер си тету, голов ним чином візан ті ніст, Ф. Успенсь кий 
та його учень, сла віст, М. Поп ру женко. Ф. Успенсь кий у 1879 р. захис тив 
як док торську дисер та цію велику роботу про важ ли вий етап Бол га рсь кої 
істо рії – друге Бол га рське царство, що існу вало у пере д ос мансь кий 
період бол га рсь кої істо рії у 1185–1396 рр. [5].

У 1889 р. Ф. Успенсь кий опуб лі ку вав один з пер ших у російсько-
ім персь кій істо рі ог ра фії корот кий нарис істо рії Чор но го рії. Істо рик 
не ста вив за мету висвіт лити всі факти, але нама гався виявити головні 
особ ли вості чор но горсь кої істо рії. Голов ною особ ли вістю, на його 
думку, було дуже виразне пану вання в чор но гор ців родо вої сис теми [6].

У 1901 р. М. Поп ру женко у рецен зії на по пулярну працю про 
Бол га рію М. Овся ного від зна чив зрос тання інте ресу до цієї кра їни 
та наго ло сив на необ хід ності ство рення загаль ної кар тини бол га рсь кого 
життя і, ширше, видання загаль них посіб ни ків для вивчення мину лого 
та тепе рі ш нього ста но вища сло в’ян [7]. Серед робіт М. Поп ру женка 
на бол га роз навчу тема тику син тез ним є його дос лі дження важ ли вого 
етапу бол га рсь кої істо рії – наці о наль ного від ро дження бол гар кінця 
ХVIII – пер шої поло вини ХІХ ст. [8]. До заслуг автора слід зара ху вати 
охоп лення вели кого дже рель ного мате рі алу та різ них аспек тів бол га-
рсь кого від ро дження. Однак іде а ліс тич ний наго лос на тому, що бол га-
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рське від ро дження було викли кано виключно дією «наці о наль ного 
духу» і від по відно ігно ру вання соці ально-еко но міч них чин ни ків зву жу-
вало мож ли вості син тезу, висвіт лення широ кого тла доби, хоч автор 
і не ста вив перед собою власне напи сання пов ної істо рії Бол га рії зазна-
че ного пері оду. Ця праця була осно вою до подаль шого син тезу. У 1919 р. 
у пресі було анон со вано вихід у світ лек цій ного курсу М. Поп ру женка 
[9]. М. Поп ру женко пра цю вав над син тез ною пра цею «Істо рія Бол га рії», 
але не встиг її завер шити [10].

Пер шим в Одесі велику увагу істо рії Сер бії при ді лив видат ний 
сла віст, про фе сор Ново ро сійсь кого уні вер си тету В. Гри го ро вич. Проте, 
ані він, ані його наступ ник на кафедрі сло в’янсь ких мов О. Кочу бин-
сь кий не при сту пили до син тезу сербсь кої істо рії. Пара док сально, 
але це завдання здійс нив уже на початку ХХ ст. випуск ник мате ма-
тич ного від ді лення фізико-ма те ма тич ного факуль тету Ново ро сійсь кого 
уні вер си тету 1884 р. Дра го мир Мико ла йо вич Вой но вич [11, с. 22–23]. 
На момент видання книги у друці він пере бу вав у Беса ра бії, куди 
і про сив над си лати від гуки про книгу. На жаль, інших фак тів про нього 
ми не зна ємо, тому зали ша ється лише здо га ду ва тися, які саме обста-
вини та осо бис тості могли його спо ну кати до напи сання такої книги, 
над якою він пра цю вав не один рік. Свою моти ва цію автор аргу мен-
ту вав тим, що сербська істо рія мало ві дома у Російсь кій імпе рії, а якщо 
нею і займа ються, то пишуть виключно важ ко зро зу мілі нау кові праці. 
Н. Вой но вич ском пі лю вав текст на основі 10 праць російсь ких і захід-
но євро пейсь ких істо ри ків [12]. Текст було побу до вано за тра ди цій ною 
для подіб них видань схе мою прав лінь і зага лом майже виключ ної уваги 
до полі тич ної чи етно по лі тич ної істо рії. Цей полі ти зо ва ний під хід автор 
роз ба вив більш ори гі наль ним при йо мом – ряс ним циту вання сербсь ких 
народ них пісень, що мали про і люст ру вати полі тичні події. Книга вияви-
лася ціл ком затре бу ва ною і у наші часи [13, с. 34–204].

Пе ре ламні події 1917–1921 рр. викли кали сплеск уваги до наці о-
наль них істо рій, пере д у сім Укра їни. Лави но по дібно чита лися по пулярні 
лек ції, сис те ма тичні курси, пуб лі ку ва лися бро шури. У 1919 р. у Києві 
випуск ник Ново ро сійсь кого уні вер си тету, істо рик, П. Кле паць кий видав 
бро шуру з викла дом своїх лек цій з істо рії Укра їни, які він читав у 1918 р. 
в Одесі на учи тельсь ких кур сах [14]. Автор пере ко ну вав чита чів у непе ре-
рвності роз витку укра ї нсь кого народу від дав ньос ло в’янсь ких часів 
до початку ХХ ст., різ ких від мін нос тях між укра їн цями та росі я нами 
у всіх сфе рах життя, наці о наль ному харак тері. Він вва жав, що Укра їна 
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істо рично тяжіла до Європи, а Росія – до Азії. Попри по пуляр ний 
та кон с пек тив ний харак тер курс міс тив чимало авторсь ких спо сте-
ре жень та виснов ків, які над авали цій праці ціл ком самос тій ної ваги 
як ори гі наль ного син тез ного твору з істо рії Укра їни. Попит на син тезну 
візію російсь кої істо рії у цей час в Одесі задо воль нили пере ви дан ням 
тут у 1917 р. від омої книги есера Л. Шишко «Расс казы из рус ской исто -
рии».

Отже, не нале жачи до базо вих центрів роз витку істо рі ог ра фії, порів-
няно з Моск вою, Петер бур гом, Киє вом, Одеса, проте від обра зила потяг 
різ них сло в’янсь ких наро дів міста до син тезу влас ної істо рії. Цей потяг 
було част ково задо во лено перек ла дом, пере ви дан ням і поши рен ням 
авто ри тет них тво рів, напи са них поза межами Одеси, та спро бами подання 
син тезу міс це вими інте лек ту аль ними силами, голов ним вті лен ням чого 
стали роботи серба Д. Вой но вича та укра їнця П. Кле паць кого.
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Мі щук Сер гій Мико ла йо вич,
док тор істо рич них наук, про фе сор
(Укра їна, м. Київ)
Мі щук Галина Ана то лі їв на,
кан ди дат істо рич них наук, доцент
(Укра їна, м. Житомир)

УЧАСТЬ СЛО В’ЯН СЬ КИХ ВЧЕ НИХ У РОБО ТІ
ХІ АРХЕ О ЛО ГІЧ НО ГО З’ЇЗДУ В КИЄ ВІ (1899 р.)

Сло в’янство ста но вить окрему істо рично сфор мо вану велику ет-
нічну спіль ноту з потуж ним еко но міч ним, куль тур ним, людсь ким, інте-
 лек ту аль ним потен ці а лом і займає гідне місце в Європі та світі. 
Сло в’янські кра їни орі єн то вані на зміц нення наці о наль ної дер жав ності, 
під не сенні еко но міки, збе ре ження та роз ви ток наці о наль ної куль тури. 
Сві тові і загаль но єв ро пейські соці о куль турні транс фор ма ції над ають 
нові імпульси і шанси всім галу зям сла віс тики, зок рема появі вели чез них 
маси вів елект рон них ресур сів, що фор му ють небу валу досі інфор ма ційну 
базу дос лі джень. Сучас ний роз ви ток сло в’янсь ких країн криє в собі попит 
на сла віс тичні дос лі дження. Тому інте рес до пізнання сло в’ян зали ша-
ється акту аль ним для сві то вої та євро пейсь кої соці о гу ма ні та рис тики.

Дос лі дження істо рич них про це сів роз витку наці о наль них сло в’ян-
сь ких куль тур сьо годні акту альне з огляду на транс фор ма ційні про цеси 
у світі. Міжс ло в’янська нау кова спів праця від іг рає значну роль у дос лі-
дженні й по пуля ри за ції сло в’янсь кої істо рії та куль тури. Істо рико-сла-
віс тична про бле ма тика набу вала широ кого роз витку під час роботі 
Архе о ло гіч них з’їздів в Російсь кій дер жаві, що про хо дили з 1869 по 
1911 рр.

У різ них аспек тах істо рія Архе о ло гіч них з’їздів висвіт лена в уза галь-
ню ючих та спе ці аль них пра цях С. Заремби, А. Кова ленко, О. Коков кі ної, 
Г. Лєбє дєва, Д. Сєрих, І. Яре менко, С. Юренко та ін.

Ар хе о ло гічні з’їзди, що зби ра лися в Російсь кій дер жаві раз на три 
роки з іні ці а тиви Мос ковсь кого архе о ло гіч ного това риства та осо бисто 
його заснов ника графа О. Ува рова (після його смерті справу про дов жила 
поміч ниця і дру жина гра финя П. Ува ро ва), були най більш авто ри-
тет ними нау ко вими фору мами того часу. З 1869 по 1911 рр. їх від бу лося 
п’ят над цять, шість з яких про хо дили в укра ї нсь ких міс тах: Києві (1874 р., 
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1899 р.), Одесі (1884 р.), Хар кові (1902 р.), Кате ри нос лаві (1905 р.), 
Чер ні гові (1908 р.) , що свід чило про наяв ність знач ного нау ко вого потен-
 ці алу і дос лі джен нями та обу мов лю ва лося висо кою заці кав ле ністю 
істо рико-куль тур ною спад щи ною України.

Ар хе о ло гічні з’їзди при свя чу ва лися пере важно вивченню істо рії 
та куль тури того краю, на тери то рії якого вони від бу ва лися, і тим самим 
спри яли про бу дженню інте ресу міс це вих уче них до зби рання та вивчення 
пам’я ток, до роз робки питань міс це вої істо рії і куль тури. З’їзди слу жили 
пев ним чином, міри лом пев ної суми знань та визна ва лася необ хід ність 
об’єд нання нау ко вих сил для спіль ного вирі шення пов’я за ного з цим 
питань, роз уміння важ ли вості роботи зі зби рання та збе рі гання ста ро-
вини, опра цю вання єди них під хо дів до викла дання архе о ло гії [1, с. 7–10]. 
Архе о ло гічні з’їзди вида вали свої «Тру ды». Зага лом було опуб лі ко вано 
37 томів, із них 16 при свя чу ва лися з’їздам, що про хо дили в Укра їні. 
Архе о ло гічні з’їзди далеко вийшли за рамки архе о ло гії й істотно спри яли 
роз витку істо рії, архе ог ра фії, музе єз навства та етног ра фії.

ХІ Архе о ло гіч ний з’їзд у Києві, що про хо див у сер пні 1899 р. 
був над зви чайно пред став ниць ким. Серед його учас ни ків – видатні 
вчені Д. Бага лій, М. Біля шівсь кий, І. Кама нін, В. Кордт, В. Хвойка, 
В.  Щер бина, Д. Явор ниць кий та ін.

Ви дат ним яви щем на ХІ Архе о ло гіч ному з’їзді була виставка 
руко пис них книг і ста род ру ків з фон дів волинсь ких кни гос хо вищ, зок рема, 
Волинсь кого єпар хі аль ного братства, Воло ди миро-Во линсь кого братства, 
Луць кого Хрес то возд ви женсь кого братства, Волинсь кої духов ної семі на-
рії, а також київсь ких – Деся тин ної церкви і Михай лівсь кого Золо то вер хого 
монас тиря [2, с. 166–168]. Деле гати з’їзду мали мож ли вість озна йо ми тися 
з колек ці ями Цер ковно-ар хе о ло гіч ного музею при Київсь кій духов ній 
ака де мії, музеїв Б. Ханенка та Й. Хай новсь кого.

На з’їзді значна увага була при ді лена архів ній реформі, а саме 
пла ну ва лося пос та вити міс цеві архіви в такі умови, що б реформа велася 
най більш про дук тивно. Учас ники з’їзду напра вили кло по тання до уряду 
про від криття в уні вер си те тах кафедр віт чиз ня ної та закор дон ної архе о-
ло гії, що спри яло б акти ві за ції вивчення й охо роні пам’я ток.

У роботі Архе о ло гіч них з’їздів брали участь іно земні та сло в’янські 
вчені, що дру ку вали свої звіти у німець ких, фран цу зь ких та сло в’янсь ких 
видан нях. На ХІ Архе о ло гіч ному з’їзді у Києві було доволі широке 
пред став ництво іно зем них вче них – з Фран ції барон Й. Де-Бай, 
І. Лиха чов, П. Пір лінг, А. Госсе, з Німеч чини – А. Фосс, з Руму нії – 
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Г. Музи ческо, з Пів ніч ної Аме рики (м. Вашинг тон) Г. Нойс, з Кон с-
тан ти но поля – Б. Фар ма ковсь кий та ін. При йн яли запро шення понад 
50 закор дон них сло в’ян, а саме – з Чехії К. Кад лец, Ю. Зайер, І. Ванек, 
Б. Гел ліх, Л. Нідерле, П. Папа чек, О. Піч, І. Поливка та Я. Челя ковсь кий, 
із Сер бії – С. Нова ко вич, з Кра кова – Ф. Копера та Ф. Нечуя-Зе ме нць кий, 
з Бел граду – С. Томич, з Софії – В. Зла тарсь кий, Л. Миле тич, П. Мілю ков, 
І. Шиш ма нов та Б. Цонев, з Сара єва – К. Хор ман та К. Тру хелка, вче них 
з Вар шави пред став ляли В. Вит тиг, Л. Деген, М. Любо вич, І. Філе вич, 
Д. Цве таєв, Г. Дем ченко, А. Межинсь кий, А. Мат веєв, Р. Суловсь кий, 
Р. Сус лов, А. Екк, А. Ябло новсь кий та ін. [3, с. 3–5, 221–231].

Пред став ники закор дон них сло в’ян репре зен ту вали Софійсь кий, 
Вар шавсь кий та Чесь кий уні вер си тети, Музей в Сара єво (Бос нія), 
Чеську Ака де мію Наук, Това риство Люби те лів Чесь ких Ста ро жит нос тей 
в Празі, Кра ківську Ака де мію, Велику школу (уні вер си тет) у Бел граді, 
Вар шавську Казенну Палату, Холмське Свято-Бо го ро дичне братство.

Се ред допо ві дей і рефе ра тів, виго ло ше них на ХІ Архе о ло гіч ному 
з’їзді у Києві, були заслу хані й допо віді закор дон них вче них. Особ ливо 
активно висту пали вчені з Вар шави: 7 сер пня 1899 р. В. Вит тиг 
виго ло сив допо відь польсь кою мовою «О пер во на чаль ной поль с кой 
гривне и о самос то я тель ном ее под раз де ле нии» з демон стра цією монет 
і 16 сер пня допо вів про про блеми архе о ло гії в Царстві Польсь кому 
та запро по ну вав засну вати у Вар шаві Архе о ло гічне това риство і музей; 
Д. Цве таєв озна йо мив при сут ніх з фон дами Вар шавсь ких архі вів, 
що міс тили бага тющі мате рі али з істо рії Пра во бе реж ної Укра їни. Його 
допов нили В. Вит тиг та Л. Деген.

По ві дом лення польсь кою мовою вче ного з Кра кова Ф. Копера було 
при свя чене польсь ким пам’ят кам мис тецтва, що збе рі га лися в російсь ких 
музеях. Свою допо відь він ілюст ру вав чис лен ними світ ли нами.

На основі архе о ло гіч них роз ві док побу ду вав свої два пові дом лення 
дирек тор Музею в Сара єво (Бос нія) К. Хор ман: 2 сер пня 1899 р. – «Ста ро-
бос нийс кие над гро б ные пам’ят ни ки» та 5 сер пня – «Римс кое укреп ле ние 
в Мого ре ло». Кон сер ва тор цього Музею К. Тру хелка у пові дом ленні зазна-
чив, що за 10 років існу вання музей зіб рав понад 20 тис. пред ме тів ста ро-
вини та свою допо відь супро во джу вав демон стра цією аль бому і таблиць.

Ак ту аль ними були пові дом лення 7 сер пня 1899 р. вче них з Чехії – 
Л. Нідерле зупи нився на питанні часу пере се лення сло в’ян з Кар пат 
в Уго щину, а К. Кад лец звер нув увагу на необ хід ності видання в Росії 
пові дом лень про сло в’ян у візан тійсь ких джерелах.
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Ор га нічно про лу нали на з’їзді виступи бол га рсь ких вче них, 
що побу ду вали свої допо віді на основі архе о ло гіч них роз ві док: 
П. Мілю ков роз по вів про дос лі дження нек ро полю восени 1898 р. біля 
с. Пателі в Маке до нії, а В. Зла тарсь кий виго ло сив допо відь «Где нужно 
искать пер вую бол гарс кую сто ли цу» та закли кав про во дити сис те ма-
тичні архе о ло гічні розкопки.

До по віді зару біж них сло в’янсь ких вче них викли кали знач ний 
інте рес в учас ни ків ХІ Архе о ло гіч ного з’їзду в Києві. Від бу ва лися жваві 
дис ку сії, в яких взяли участь В. Анто но вич, Д. Ану чин, Д. Іло вайсь кий, 
А. Баринсь кий, П. Мілю ков, І. Філе вич, Д. Самок ва сов, А. Пого дін та ін.

За резуль та тами роботи ХІ Архе о ло гіч ного з’їзду видані «Труды ХІ 
Архе о ло ги чес кого съезда в Киеве 1899 г.» У 1–му томі була опуб лі-
ко вана праця В. Вит тига «О нуж дах архе о ло гии в Царстве Поль с ком» 
[4, с. 273–281], а у 2–му праці Д. Цве та єва «Вар шавс кие архи вы» [5, 
с. 193–198] та Л. Нідерле «О вре мени пере се ле ния сла вян с севера гор 
Кар патс ких в Венг рию» [6, с. 283–289].

Зна чення Архе о ло гіч них з’їздів пози тивно оці ню ва лося їхніми 
орга ні за то рами і незва жа ючи на деякі недо робки, орга ні за тори 
пози тивно оці ню вали їх зна чення та бачили певні плоди своєї діяль-
ності [7, с. 409–427]. ХІ Архе о ло гіч ний з’їзд у Києві сприяв об’єд нання 
сло в’янсь кої нау ко вої спіль ноти та акти ві зу вав обмін дос ві дом у різ них 
галу зях знань.

1. Ре дин Е. К. Зна че ние дея тель ности архе о ло ги чес ких съез дов для науки 
рус ской архе о ло гии : К ХІІ-му Архе о ло ги чес кому съезду в Харь кове / 
Е. К. Редин. – Харь ков, 1901. – 22 с.
2. Ка ма нин И. М. Обзор выс тавки руко пи сей и ста ро пе ча т ных книг при 
ХІ Архе о ло ги чес ком съезде в Киеве // Труды ХІ Архе о ло ги чес кого съезда 
в Киеве 1899 г. – Москва, 1902. – Т. 2. – С. 166–168.
3. Из вес тия ХІ Архе о ло ги чес кого съезда в Киеве 1–20 августа 1899 г. – 
Киев, 1899. – С. 3–5, 221–231.
4. Выт тыг В. М. О нуж дах архе о ло гии в Царстве Поль с ком / 
В. М. Выт тыг // Труды ХІ Архе о ло ги чес кого съезда в Киеве 1899 г. – 
Москва, 1901. – Т. 1. – С. 273–281.
5. Цве таев Д. В. Вар шавс кие архивы / Д. В. Цве таєв // Труды ХІ Архе о-
ло ги чес кого съезда в Киеве 1899 г. – Москва, 1902. – Т. 2. – С. 193–198.
6. Ни дерле Л. О вре мени пере се ле ния сла вян с севера гор Кар патс ких 
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в Венг рию / Л. Нидерле // Труды ХІ Архе о ло ги чес кого съезда в Киеве 
1899 г. – Москва, 1902. – Т. 2. – С. 283–289.
7. Ува рова П. С. Обзор дея тель ности пер вых две над цати съез дов 
с 1869 по 1902 год / П. С. Ува рова // Труды ХІІ Архе о ло ги чес кого съезда 
в Харь кове. 1902. – Москва, 1905. – Т. 3. – С. 409–427.
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Ми рон чук Ана то лій Свя тос ла во вич,
кан ди дат істо рич них наук
(Укра їна, м. Київ)

ІН ФОР МА ТИВ НІ МОЖ ЛИ ВОС ТІ АР ХІ ВУ РОСІЙ СЬ КОЇ 
АКА ДЕ МІЇ НАУК ДЛЯ РЕКО Н С Т РУК ЦІЇ БІОГ РА ФІЇ 

І ТВОР ЧО ГО ДОРОБ КУ ІС ТО РИ КА-СЛА ВІС ТА 
А. В. ФЛО РОВ СЬ КО ГО

Ба га тог ранна й неор ди нарна пос тать про фе сора Ново ро сійсь кого 
та Кар ло вого уні вер си тету Анто нія Васи льо вича Фло ровсь кого (1884–
1968) як видат ного вче ного в галузі істо рич ної науки, вче ного-сла віста, 
по пуля ри за тора істо рич них знань, який багато уваги при ді ляв питан ням 
істо рі ог ра фії, істо рич ної біб лі ог ра фії і мето до ло гії науки, мав ваго мий 
вплив на роз ви ток схід но єв ро пейсь кої сла віс тики, діа па зон і роз ма їття 
його праць не перес та ють при вер тати до себе увагу.

А. Фло ровсь кий зро бив знач ний вне сок у роз ви ток істо рич ного 
сло в’я ноз навства. Цілий ряд його робіт при свя чено різ но ма ніт ним 
аспек там сла віс тич них сту дій, він спри чи нився до роз витку сло в’я ноз-
навства як нау ко вої дис цип ліни.

Дос лі дження сло в’я ноз нав чої про бле ма тики є важ ли вою скла до вою 
нау ко вого доробку А. Фло ровсь кого. У полі його зору пере бу вали 
чесько-ро сійські, чесько-польські та чесько-ли товські зв’язки. Значна 
час тина його нау ко вого доробку при свя чена російсько-авст рійсь ким 
від но си нам в епоху Петра Вели кого та російсько-польсь ким від но сини 
в XVIII–XIX ст. А. Фло ровсь кий дос лі джу вав укра ї но знавчі аспекти 
на сто рін ках чесь кої істо рії, вивчав укра ї нсько-бі ло руські вза є мовп ливи. 
Він мріяв реа лі зу вати ідею коор ди на ції від омос тей про наяв ність мате рі-
а лів з російсь кої істо рії, а також істо рії інших сло в’янсь ких наро дів, 
що збе рі га лись в архі вах різ них країн, та під го товці від по відного довід-
ника [1, с. 94].

У кон тексті дип ло ма тич ної істо рії Європи початку ХVIII ст. 
А. Фло ровсь кого звер тався й до пос таті геть мана І. Мазепи. На жаль, 
коза коз нав чий і зага лом укра ї но знав чий ком по нент у пра цях А. Фло -
ровсь кого еміг ра нтсь кого пері оду майже не заува жені сучас ними дос лід-
ни ками, на чому слушно зазна чає О. Музичко. Він, крім того, наго ло шує, 
що цей ком по нент не доцільно поєд ну вати з понят тям «русис ти ка», який 
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має міс тити лише праці істо рика при свя чені тери то рії етнічно російсь ких 
земель або при наймні тери то рії сучас ної Російсь кої Феде ра ції [2, с. 156]. 
Упро довж життя вче ний пере бу вав на пере тині бага тьох куль тур – укра ї-
нсь кої, чесь кої, російсь кої, авст рійсь кої. Ціка вився, окрім цих, польсь кою 
й сло ваць кою. Це зде біль шого обу мов лено обста ви нами його життя.

У 1922 р. родина Фло ровсь ких зму шена була еміг ру вати з Одеси. 
Батьки Анто нія Васи льо вича осе ли лися в Софії, а він сам з 1923 р. 
почи нає пра цю вати на Російсь кому юри дич ному факуль теті в Празі, 
читає лек ції з російсь кої істо рії для сту ден тів Кар ло вого уні вер си тету, 
де в 1933 р. отри мує звання про фе сора філо со фії. У 1936 р. за всіма 
уста ле ними ака де міч ними пра ви лами на засі данні Російсь кої ака де-
міч ної групи Анто ній Васи льо вич захи щає док торську дисер та цію «Чехи 
і східні сло в’яни. Нариси з істо рії чесько-ро сійсь ких від но син (X–XVIII 
ст.)». Ця основна нау кова праця А. Фло ровсь кого вийшла у світ в двох 
томах (Прага, 1935 р.) [3, с. 651].

У 1957 р. вче ний отри мав сту пінь док тора істо рич них наук Чехос-
ло вач чини. У Кар ло вому уні вер си теті А. Фло ровсь кий з 1948 по 1957 р. 
був орди нар ним про фе со ром кафедри російсь кої істо рії. У грудні 1946 р. 
він отри мав радянське гро ма дянство, але зали шився до самої смерті, 
до 1968 р., жити в Празі.

В еміг ра ції Анто ній Васи льо вич вів активну гро мадську та орга ні-
за ційну роботу: був чле ном Сло в’янсь кого інсти туту, Російсь кого істо-
 рич ного това риства (з 1938 по 1940 р. – його голо ва), семі нару ім. Н. П. Кон -
да кова – Seminarium Kondakovianum (у 1947–1952 рр. – керів ник), 
Російсь кого закор дон ного істо рич ного архіву (з 1933 по 1945 р. – голова 
Вче ної ради) [3, с. 652].

Як пред став ник російсь кої еміг ра нтсь кої науки А. Фло ровсь кий ви-
сту пав у ряді між на род них про фе сій них орга ні за цій: вхо див до скла-
ду прав ління Феде ра ції істо рич них това рис тів Схід ної Європи 
і сло в’янсь ких країн, незмінно брав участь у з’їздах сла віс тів, візан ті-
є віс тів, російсь ких ака де міч них орга ні за цій за кор до ном. Був актив ним 
допи су ва чем таких пері о дич них видань: «Записки Рус ского науч ного 
инс ти тута в Бел гра де», «Сбор ники Рус ского исто ри чес кого общества 
в Пра ге», «Slavia», «Анналы семи нара им. Кон да ко ва» та ін.

На жаль, через непрос тий жит тє вий шлях А. Фло ровсь кого, який 
про жив в еміг ра ції майже півс то ліття, багато його робіт мало ві домі або 
зовсім неві домі віт чиз ня ним дос лід ни кам.

На у кова спад щина А. Фло ровсь кого зали ша ється мало до слі дже ною 
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в Укра їні й досі пот ре бує по пуля ри за ції та пред мет ного вивчення. 
Від сут ність ґрун тов ного сис те ма тич ного істо рико-бі ог ра фіч ного дос лі-
дження його життя та нау ко вої діяль ності теж усклад нює сис те ма ти-
за цію й осмис лення спад щини вченого.

До сьо годні три ває робота над скла дан ням ціліс ної біб лі ог ра фії 
праць А. Фло ровсь кого, що пов’я зана з кро піт кою пра цею дос лід ни ків 
над осо бо вим архі вом вченого.

Че рез різні обста вини вели чезне доку мен тальне зіб рання А. Фло -
ровсь кого ще в 1969–1970 рр. вияви лося роз по ро ше ним між Моск -
вою (Архів Російсь кої ака де мії наук) і Пра гою (Від діл руко пи сів 
Сло в’янсь кої біб лі о те ки). Крім того, чимало свід чень про його життя 
зали ши лося в Одесі. Най цін ніша архівна колек ція опи ни лася роз ді лена 
між Пра гою і Моск вою, через що була пору шена ціліс ність осо бо вого 
фонду. А. Фло ровсь кий зая вив про себе як про істо рика пере д у сім 
робо тами з істо рії Зако но дав чої комі сії 1767 р., які посіли почесне місце 
серед кра щих тво рів російсь кої істо рі ог ра фії [4, с. 216].

Важ ли вою час ти ною дже рель ної бази май бут ніх дос лі джень Зако -
но дав чої комі сії 1767–1768 рр. можуть стати доку мен тальні мате рі али, 
що збе рі га ються у осо бо вому фонді істо рика-сла віста в Архіві Російсь кої 
ака де мії наук (Архів РАН) з огляду на те, що навіть ті роботи вче ного, 
що вийшли дру ком, мало дос тупні сучас ному читачеві.

Осо бо вий архів А. Фло ровсь кого (фонд 1609), який ста но вить одну 
з уні каль них колек цій Архіву РАН, являє собою два описи, що об’єд нані 
в 781 справу і міс тять 19 031 аркуш архів них доку мен тів.

Ці дже рела, пере д у сім мате рі али твор чого змісту, не лише висвіт-
лю ють вза є мо від но сини А. Фло ровсь кого з куль турно-на у ко вими колами, 
його вели чезні нау ково-ор га ні за ційні досяг нення і нау кову діяль ність, 
але і репре зен ту ють творче над бання вче ного, зали ша ю чись най менш 
дос лі дже ним роз ді лом архів ної спадщини.

Ана ліз неопуб лі ко ва них праць істо рика дає змогу про ник нути 
до його твор чої лабо ра то рії, зок рема про сте жити ста нов лення і роз ви ток 
його мір ку вань щодо пев ної кон к рет ної проблеми.

У осо бо вому фонді А. Фло ровсь кого збе рег лися чер нетки, нариси 
робіт та окремі статті, які сто су ються його дос лі джень з істо рії Зако но-
дав чої комі сії 1767–1768 рр. Власне ця група доку мен тів є най більш 
репре зен та тив ною та важ ли вою при роз в’я занні про блем, пов’я за них 
із реко нст рук цією подій з під го товки моног ра фій та ста тей вче них, 
при свя че них Комісії.
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Чи мало інфор ма ції, яка дає змогу ско ри гу вати та уза галь нити від о-
мості з істо рії дос лі дження зако но дав чого зіб рання 1767–1768 рр. міс тять 
листи німець кого істо рика-сла віста Г. Закке до А. Фло ровсь кого, які вже 
запро ва джені до істо рі ог ра фіч ного кон тексту [5].

Не зва жа ючи на непов ноту пере писки Г. Закке, що збе рі га ється 
у фонді А. Фло ровсь кого Архіву РАН і пред став ле ної лише лис тами 
пер шого, цей епі сто ляр ний мате ріал робить від чут ний вне сок у вивчення 
про блеми Зако но дав чої комі сії 1767–1768 рр. і дає мож ли вість про слід-
ку вати про цес нау ко вої твор чості дос лід ни ків над пору ше ною про бле-
мою. Від рив час тість від омос тей, що міс тяться в лис тах, почасти може 
бути ком пен со вана звер нен ням до інших дже рел [5, с. 291].

Се ред руко пи сів А. Фло ровсь кого, що збе рі га ються в Архіві РАН, 
най більш ціка вим є його нарис «Фин ляд ния и зако но да тель ная комис сия 
1767–1774 гг.» [6]. Він не закін че ний і ско ріше пред став ляє роз гор ну тий 
план-конс пект май бу т ньої статті.

А. Фло ровсь кий чи не вперше випи сав орга ні за цію Комі сії як ціл ком 
сер йоз ний за заду мом полі тич ний акт, який нехай і не в усьому виправ дав 
спо ді вання, що пок ла да лися на нього вла дою. Ціка вими в цьому від но-
шенні є два руко писи істо рика, в яких йдеться про саму імпе рат рицю-за-
ко но да вицю [7].

Од нією із особ ли вос тей орга ні за ції Комі сії було залу чення до участі 
в її роботі разом з пред став ни ками різ них ста нів Російсь кої імпе рії 
і депу та тів від централь них уря до вих уста нов. Участі Ака де мії наук 
у Зако но дав чій комі сії при свя чене чер гове дос лі дження А. Фло ровсь кого, 
побу до ване на мате рі а лах архіву Ака де мії наук [8].

Крім того, фонд міс тить руко писи ста тей А. Фло ровсь кого «Две 
поли ти чес кие докт рины («Наказ» и Дид ро») та «Шведс кий пере вод 
«Нака за» импе рат рицы Ека те рины II» [9].

Чи мало важ ли вих под ро биць з істо рії вивчення Зако но дав чої 
комі сії потен ційно може збе рі гати лис ту вання А. Фло ровсь кого з видав-
ницт вами, редак ці ями жур на лів та інших пері о дич них видань щодо 
пуб лі ка ції робіт [10].

Варто від зна чити, що факт роз по ро шення осо бо вого архіву 
А.  Фло ровсь кого по двох архі вос хо ви щах – Москви (Архів РАН) 
та Праги (Від діл руко пи сів Сло в’янсь кої біб лі о те ки) дещо усклад нює 
роботу сучас них дос лід ни ків, оскільки дуже часто час тини однієї і тієї 
самої роз відки, дос лі дження чи епі сто ля рію пере бу ва ють у різ них 
архівах.
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На уні каль ності архів ного зіб рання А. Фло ровсь кого у Сло в’янсь кій 
біб лі о теці Праги наго ло шує російсь кий дос лід ник життя і твор чості 
А. Фло ровсь кого М. Кова льов, зазна ча ючи при тому, що мате рі али 
пра зь кої колек ції ще пот ре бу ють гли бо кого ана лі тич ного дос лі дження 
[11, с. 138].

Сьо годні нагаль ним завдан ням є вивчення архів ної спад щини 
А. Фло ровсь кого, роз по ро ше ної по різ них міс тах і кра ї нах, визна чення 
шля хів і резуль та тів вико рис тання його архів них мате рі а лів, що, без сум-
нівно, буде спри яти істо рі ог ра фіч ному осмис ленню твор чості вче ного, 
а також його внеску у роз ви ток істо рич ної науки.

Ар хів РАН дає хорошу мож ли вість пов ною мірою від но вити кар тину 
епі сто ляр них кому ні ка цій вче ного. Звички істо рика забез пе чили над зви-
чайно високу інфор ма тивну цін ність його архіву та широ кий тема тич ний 
діа па зон доку мен тів.

Що ж сто су ється біог ра фії істо рика, то незва жа ючи на ряд біог ра-
фіч них дос лі джень, вона пов ною мірою так і не отри мала належ ного 
висвіт лення, у зв’язку з чим акту аль ним бачиться залу чення до нау ко-
вого обігу мало ві до мих фак тів з життя А. Фло ровсь кого, які дають 
мож ли вість уточ нити і допов нити наявні в істо рі ог ра фії від омості [12].

Від сут ність в укра ї нсь кій істо рі ог ра фії фун да мен таль ної праці 
з життя і твор чості А. Фло ровсь кого обу мов лена поряд з іншими при чи-
нами бра ком інфор ма ції щодо архівно-до ку мен таль ної спад щини 
історика.

Важ ли вість і цін ність архів ного зіб рання А. Фло ровсь кого не викли-
ка ють жод ного сум ніву. Саме тому одним із завдань для дос лід ни ків 
повинне стати активне вве дення в нау ко вий обіг доку мен тів з нього, 
вклю ча ючи їх пуб лі ка цію. Нау кова реко нст рук ція архіву А. Фло ровсь кого 
на основі ком плекс ного, порів няль ного вивчення доку мен тів, що збе рі-
га ються в Архіві РАН в Москві та в Сло в’янсь кій біб лі о теці Праги спри я-
тиме пог либ ленню знань про роз ви ток істо рич ної науки.
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Осіння Наталя Воло ди ми рів на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник
(Укра їна, м. Дніпро)

КРАЄ ЗНАВ С Т ВО ТА АРХЕ О ЛО ГІЯ В НАУ КО ВІЙ СПАД ЩИ НІ 
ВЧЕ НИХ-ГЕ О ЛО ГІВ КИЇВ СЬ КО ГО УНІ ВЕР СИ ТЕ ТУ 
СВ. ВОЛО ДИ МИ РА (ДЖЕ РЕ ЛОЗ НАВ ЧИЙ АСПЕКТ )

На сучас ному етапі роз витку Укра їни гостро пос та ють про блеми 
фор му вання наці о наль ної самос ві до мості та від ро дження нау ко вого 
та інте лек ту аль ного потен ці алу нашої кра їни. Сьо годні акту аль ним 
завдан ням є дже ре лоз нав чий ана ліз та роз криття інфор ма цій ного потен-
ці алу нау ко вих праць вче них-ге о ло гів Укра їни ХIХ – початку ХХ ст. 
у кон тексті роз витку крає знавства та архе о ло гії. Ці аспекти мало вивчені.

Учені-ге о логи Київсь кого уні вер си тету св. Воло ди мира зайняли 
про відне місце у роз в’я занні акту аль них про блем гео ло гіч ної науки 
Укра їни й успішно вико ну вали прак тичні завдання еко но міки краю. 
Нау кова та педа го гічна спад щина вче них-ге о ло гів у дже ре лоз нав чому 
кон тексті пред став лена широ ким тема тико-ти по ло гіч ним спект ром 
видань, які від по ві дали вимо гам роз витку гео ло гіч них знань і поліг ра-
фіч ним мож ли вос тям того пері оду. У вели чез ному нау ко вому доробку 
вче них-ге о ло гів Київсь кого уні вер си тету св. Воло ди мира знайш лося 
місце й дос лі джен ням з питань крає знавства, етног ра фії та архе о ло гії 
Укра їни, які зро били вне сок у сла віс тику та по пуля ри за цію укра ї-
нсь кої істо рико-куль тур ної спад щини. Це були статті, карти, роз відки 
та нариси видат них гео ло гів: К. Фео фі лак това, П. Арма шевсь кого 
та П. Тут ковсь кого.

Кос тян тин Мат ві йо вич Фео фі лак тов (1818–1901) – видат ний уче ний, 
заснов ник київсь кої школи гео ло гів і пет рог ра фів. Він заклав основи 
віт чиз ня ного кар тог ра фу вання, про во див інже нерно-ге о ло гічні дос лі-
дження Київсь кого учбо вого округу, вивчав зсуви Київ щини й вка зав 
на мож ли вість арте зі ансь кого водо по ста чання Києва. Уче ний багато 
зро бив для попов нення цін ними екс по на тами міне ра ло гіч ного кабі нету 
й ство рив міне ра ло гічну лабо ра то рію з біб лі о те кою, де був вели чез ний 
фонд літе ра тури з гео ло гії, міне ра ло гії та пет рог ра фії. Він ціну вав 
і роз умів зна чення інфор ма ції із широ кого кола при ро до знавства. Багато 
років був чле ном комі тету Київсь кої пуб ліч ної біб лі о теки. Про тя гом 
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п’я тьох років уче ний обій мав посаду заступ ника голови Київсь кого 
ста тис тич ного комі тету і брав участь в еко но міко-ста тис тич ному 
напрямі крає знавчо-ге ог ра фіч них дос лі джень Києва і Київсь кого 
учбо вого округу. Саме в цей час він ство рює гео ло гічну карту Київсь кої 
губер нії (масш таб 10 верст в одному дюй мі) та уні кальну гео ло гічну 
карту м. Києва (масш таб 200 саж нів в одному дюй мі), які й досі мають 
нау ково-іс то ричну та етног ра фічно-кра єз навчу цінність.

За наси че ністю ста ро дав німи пам’ят ками епохи пале о літу Укра їна 
посі дає одне з пер ших місць у світі. В останню тре тину ХIХ ст. 
в Укра їні стали про во ди тися архе о ло гічні роз копки. У селі Гінці на р. 
Удає Лубенсь кого повіту Пол та всь кої губер нії було від крито Гін цівську 
сто янку, що сьо годні зане сена до Дер жав ного реєстру неру хо мих 
пам’я ток Укра їни. Вивчення сто янки про во дили архе о лог Ф. Камінсь кий 
та гео лог К. Фео фі лак тов. Ці дос лі дження дали мож ли вість зро бити 
в Лубенсь кому повіті перше від криття в межах євро пейсь кої Росії пале о-
лі тич ної сто янки. Ця подія стала пред ме том ціка вої допо віді К. Фео фі-
лак това на 11 архе о ло гіч ному з’їзді [1]. Через кілька років з’яв и лася 
стаття вче ного в «Запис ках Киевс кого общества естест во и с пы та те лей», 
у якій він детально роз гля дав нову зна хідку на р. Глу бо чиці на тери то рії 
Києва [2].

Петро Яко вич Арма шевсь кий (1851–1919) – від омий гео лог-пет-
рог раф широ кого про філю. Основні напрями його нау ко вої діяль ності 
сто су ва лись акту аль них питань у галузі гео ло гії, міне ра ло гії, гід ро ге-
о ло гії, стра тиг ра фії, пет рог ра фії, архе о ло гії тощо. Зро бив вели чез ний 
вне сок у нау ко вий та крає знав чий доро бок з вивчення Чер ні гів щини 
та Пол тав щини. Заслу го вує на велику пошану його нау ково-прос віт-
ницька діяль ність. У 1896 р. уче ний читав нау ково-по пулярні лек ції 
в Істо рич ному това ристві Нестора Літо писця [4]. Напри кінці XIX – 
початку XX ст. в Укра їні архе о ло гія набу ває знач ного роз витку. 
У 1893 р. у Києві (вул. Кири лівсь ка) архе о лог В. Хвойка від крив пале о-
лі тичну сто янку і почав дос лі джу вати її у спів друж ності з гео ло гом 
П. Арма шевсь ким та істо ри ком В. Анто но ви чем. Про тя гом дев’яти 
років була роз крита велика площа, де зна хо ди лись сліди побу то вих 
та гос по дарсь ких об’єк тів. Це дос лі дження дає під ставу кон с та ту вати, 
що П. Арма шевсь кий, В. Хвойка і В. Анто но вич стали заснов ни ками 
ком плекс ного методу вивчення пале о лі тич них пам’я ток із засто су ван ням 
при род ни чих наук. Резуль тати досліджень були опри люд нені на засі данні 
Київсь кого това риства при ро до знав ців, над ру ко вані в «Запис ках Киевс-
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кого общества естест во и с пы та те лей» [3], а в 1902 р. пред став лені на ХІ 
Архе о ло гіч ному з’їзді в Києві [5].

Ці ка вою фор мою по пуля ри за ції при ро до знавства та крає знавства 
на з’їздах при ро до знав ців і ліка рів стали при род ничі та істо рико-ар-
хе о ло гічні екс кур сії та видання путів ни ків з гео ло гіч них екс кур сій. 
Пока зо вою в цьому кон тексті є діяль ність К. Фео фі лак това. На III з’їзді 
при ро до знав ців, який про хо див у Києві, були здійс нені чле нами від ді-
лення гео ло гії та міне ра ло гії екс кур сії по Дніпру, по Києву і в Межи гі-
р’я. Про то коли цих гео ло гіч них екс кур сій подано К. Фео фі лак то вим 
у «Тру дах III съезда рус ских естест во и с пы та те лей».

Впро ва дження крає знавства в навчально-ви хов ний про цес учені-
ге о логи про во дили завдяки гео ло гіч ним екс кур сіям, які вихо ву вали 
у сту ден тів почуття наці о наль ної самос ві до мості. Це були неза бутні 
подо рожі, які блис куче вико ну вали К. Фео фі лак тов і П. Арма шевсь кий. 
Скільки нових знань, вра жень на все життя збе рег лося у сту ден тів.

Павло Апол ло но вич Тут ковсь кий (1858–1930) – від омий гео лог, 
геог раф, пале он то лог і зем лез на вець, етног раф і крає зна вець, блис ку чий 
по пуля ри за тор при ро до знавства. Він роз ви нув винят ково про дук тивну 
нау ково-ор га ні за ційну, пошу ково-зби рацьку, дос лід ницьку і пуб лі-
цис тичну діяль ність у галузі укра ї нсь кого крає знавства, етног ра фії 
та сла віс тики. Яск ра вий при клад цієї діяль ності – дво том ник «Юго-За па-
д ный край» [ 6] та стаття про озеро Сві тязь [ 7]. Вели кий вплив на сві то-
гляд чита чів мали його блис кучі нариси щодо київсь кого бурш тину, 
арте зі ансь ких вод Києва і Пів денно-За хід ного краю. Про тя гом кіль кох 
років у щотиж не вій газеті «Киевс кое сло во» вче ний дру ку вав нау ково-по-
пулярні та крає знавчі мате рі али. Це були статті, при свя чені кус тар ному 
гон чар ному про мислу в Пів денно-За хід ному краю, екс кур сіям до По-
лісся, освіт нім екс кур сіям для учнів, поїзд кам по Волині і Поділлю та ін. 
Справж нім свя том для малечі й дорос лих стала низка ста тей напе ре додні 
зимо вих свят. У 1894 р. в остан ніх груд не вих номе рах газети над ру-
ко вано мате рі али про коляду й коля ду вання (свя точні пові р’я та обря ди) 
та чудо вий нарис про зиму і морози в сло в’янсь ких народ них пере ка-
зах. Ана ліз циту вання праць П. Тут ковсь кого в Google Scholar Citations 
пока зав, що індекс циту вання робіт вче ного висо кий. Напри клад, його 
крає знавча праця «Полес ские окна» про ци то вана з 2009 по 2016 р. 
13 разів.

Отже, до вивчення при род них пам’я ток, здо бут ків у галузі крає-
 знавства, архе о ло гії та етног ра фії Укра їни мали при чет ність і вчені-ге-
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о логи Київсь кого уні вер си тету св. Воло ди мира і зали шили у нау ко вий 
спа док низку різ но ма ніт них дру ко ва них праць, що не втра тили своєї 
акту аль ності й сьогодні.
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Па ра цій Воло ди мир Михай ло вич,
(Укра їна, м. Бережани)

«МУЗЕЙ НИЦЬ КІ» ІНТЕ РЕСИ ЗЕНОНА КУЗЕ ЛІ

В укра ї нсь кому нау ко вому середо вищі, зок рема – еміг ра цій ному, 
осо бис тість З. Кузелі займає поважне місце. У 1962 р. було навіть 
видано окре мий том «Запи сок НТШ» (Праці істо рично-фі ло ло гіч ного 
від ді лу) як збір ник на пошану вче ного. Ана лі зу ється З. Кузеля (особ-
ливо у сфері пізнання різ но ма ніт них аспек тів його нау ко вої твор чос ті) 
й сучас ними дос лід ни ками: через при зму етног ра фії та фоль к лору 
(В. Кач кан, В. Пог ре бен ник, О. Квас), біб лі ог ра фії (О. Хміль), істо рі ог ра фії 
(Р. Кон та). Захи щена кан ди датська дисер та ція [9, с. 16]; остан ній під сум-
ко вий штрих – це видання нау ко вої моног ра фії [7]. Але З. Кузеля – 
як осо бис тість і нау ко вець – про дов жує зали ша тися ціка вим для вивчення 
та зро зу міння. Зок рема – через «музей ниць кий» під текст його творчо-
про фе сій ної діяль ності як етног рафа та біб лі ог рафа. Ще з 1897 р. (учнем 
Бере жансь кої гім на зії) він роз по чав збір міс це вого етног ра фіч ного 
мате рі алу. Сту ден том уні вер си тету (в 1904–1906 рр.) стає волон те ром 
від ділу антро по ло гії та етног ра фії Цісарсь кого над вір ного музею, 
а також пра цює (до 1907 р.) в Авст рійсь кому етног ра фіч ному музеї під 
керів ницт вом його заснов ника про фе сора М. Габер ляндта.

З метою вивчення укра ї нсь кого насе лення Кар пат, зок рема бой ків, 
у побуті яких збе рег лося багато арха їч них еле мен тів мате рі аль ної 
та духов ної куль тури, З. Кузеля (з 1904 р.) бере участь в етног ра фіч них 
екс пе ди ціях під керів ницт вом І. Франка та Хв. Вовка, які влаш то ву вало 
Нау кове това риство ім. Шев ченка (Львів) спільно з Антро по ло гіч ним 
това рист вом (Париж). Окрім дос лід ниць кої роботи, тут про во дився збір 
і заку півля мате рі а лів для різ них музеїв: НТШ (етног ра фіч ного від ді лу), 
Олек сандра ІІІ – у Петер бурзі, Етног ра фіч ного – у Відні [8, с. 79].

Ре зуль та там цієї зби раль ниць кої роботи при свя чена окрема стаття 
І. Франка «Етног ра фічна екс пе ди ція на Бой ків щи ну», вперше опуб лі-
ко вана німець кою мовою в 1905 р. Піз ніше працю перек ла дено на укра ї-
нську мову, і вона ввійшла до 50-том ного видання письмен ника [12, 
с. 68–98].

У польо вому сезоні 1904 р. екс пе ди ція три вала трохи більше 
місяця (від 18 сер пня до 24 верес ня), при чому два учас ники – про фе сор 
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Хв. Вовк (Ф. Вол ков) та сту дент Від енсь кого уні вер си тету 3. Кузеля – 
пра цю вали без пе рервно. Голов ним завдан ням було зіб рати пере важно 
антро по мет ричні мате рі али, знімки тра ди цій них типа жів й одягу, 
а також збір, фото фік са ція й зари совки пред ме тів мате рі аль ної куль тури 
для музеїв Нау ко вого това риства ім. Шев ченка і Това риства авст рійсь кої 
етног ра фії.

На думку самих учас ни ків екс пе ди ції (зок рема І. Франка як автора 
звіт ної стат ті) – це були лише почат кові кроки для подаль шого пізнання 
мате рі аль ної та духов ної куль тури кар патсь ких народ нос тей, зок рема 
й най менш вивче ного – бой ків. Вод но час заува жу ва лося, що резуль тати 
екс пе ди ції, навіть у кіль кіс них вира жен нях діяль ності (300 антро по ні-
міч них вимі рів, 500 світ лин, багато зраз ків етног ра фіч ного мате рі алу – 
із дерева, рогу, соломи, з різ них мета лів, час тин одягу, при крас, моде лей), 
значно пере вер шу вало все, що досі на цій тери то рії було зроб лено. 
Зроб ле ним було закла дено основу для сис те ма тич ного дос лі дження 
мате рі аль ної куль тури і типів перш за все бой ківсь кої етног ра фіч ної 
групи [12, с. 68–98].

Це також була й та основа укра ї нсь кого схід но га лиць кого музей-
ництва, на якій базу ва лася подальша, більш якісна і про фе сійна діяль-
ність, спря мо вана на роз криття й по пуля ри за цію народ них етно со ці-
аль них і куль тур ниць ких досяг нень. А для моло дої людини, сту дента 
З. Кузелі – ще й важ ли вою навчально-про фе сій ною базою подаль шого 
нау ко вого про гре су вання як етног рафа та музей ника. Адже екс пе ди ція 
була важ ли вою для нього, об’єк том нау ко вих бажань й уст рем лінь. 
Так, у фонді І. Франка Інсти туту літе ра тури НАН Укра їни збе рі га ється 
16 лис тів до нього від З. Кузелі. Лист за 26 липня 1904 р. (коротка запис ка) 
сто су вався питання про виїзд в екс пе ди цію [5, с. 297–298].

Му зей ництво (як вид і резуль тат інтер дис цип лі нар ної нау ко вої діяль-
нос ті) був об’єк том при скіп ли вого ана лізу З. Кузелі-біб лі ог рафа. Це може 
під твер дити й пере лік його біб лі ог ра фічно-те ма тич них ката ло гів (архе о-
ло гія, етног ра фія, музей ницт во), опуб лі ко ва них у «Запис ках Нау ко вого 
това риства ім. Шев чен ка» менше ніж за два роки (у 1903–1904 рр.).

Му зе о ло гіч ний аспект закла дено й у мето дич них роз роб ках З. Кузелі, 
зок рема щодо порад ни ків зі збору етног ра фіч ного мате рі алу. До від омої 
авторсь кої про грами 1909 р. він додав (адже про фе сій ний біб лі ог раф) 
ще й корот кий огляд існу ю чих етног ра фіч них про грам і від по відну біб лі-
ог ра фію [4, с. 3–15]. А в пере ви данні (Вар шава, 1012 р.) Про грами НТШ 
за 1895 р. вклю чено також від озву З. Кузелі «До зби ра чів» [3, с. 15–30]. 
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Дві зга дані про грами знай дено та опра цьо вано на під ставі архівно-біб-
лі ог ра фіч ного ката логу О. Боряк [1, с. 20, 29, 46]. На цей вид діяль ності 
вче ного, як важ ливе під ґрунтя подаль шого вивчення й музе є фі ка ції 
арте факту, акцен тує особ ливу увагу й Є. Пеленсь кий [8, с. 80–81].

Не забу ває З. Кузеля про ситу а цію в музей ній сфері у своїх інфор ма-
ційно-ана лі тич них видан нях, при свя че них харак те рис тиці куль тур ного 
життя Укра їни окре мих зна чу щих років. Зок рема, ана лі тично осмис-
лю ючи стан музей ної справи в Укра їні на 1918 р., дос лід ник від зна чив 
непри єм ний факт, «де по цілому прос торі роз ки нено яких кіль ка над цять 
музе їв». Одно часно фік су ється зане пад окре мих з них (а той фак тори 
сві до мого нищення музей них збі рок біль шо ви ками, як, напри клад, музей 
Кова ленка в Крас но да рі). Але від на хо дить уче ний і пози тивні факти, 
як то: «одначе попри те пос та ють і нові музеї» [10, с. 22].

З. Кузеля фік сує складні, але помітні спроби фор му вання наці о-
наль них музеїв на укра ї нсь ких зем лях: «Наці о наль ний музей-ар хів 
війни та рево лю ції», «Музей Сло бо жан щи ни» (ство ре ний у Хар кові 
за іні ці а тиви покій ного на той час С. Василь ківсь ко го)», «При род ничо-
іс то рич ний та сільсь ко гос по дарсь кий музей» у Києві при Това ристві 
при ро до знав ців на подання про фе сора Тут ковсь ко го» [2, с. 83]. Також 
від зна чає як дуже пози тив ний та вихов ний у перс пек тиві фак тор укра ї ні-
за ції Київсь кого педа го гіч ного музею [2, с. 84].

Во сени 1920 р., після лік ві да ції табору війсь ко во по ло не них у Заль ц-
ве делі, З. Кузеля при бу ває до Бер ліна. Тут його орга ні за ційна, гро мадська 
та нау кова діяль ність часто переп лі та ється з робо тою Б. Леп кого. Так, 
з 1926 р., після виїзду остан нього з німець кої сто лиці, З. Кузеля пере би рає 
на себе керів ництво Това рист вом охо рони воєн них могил [6, с. 53–54].

Ас пекти прак тич ної (зби раль ниць кої) етног ра фії в діяль ності 
З. Кузелі та очо лю ва ної ним, при Укра ї нсь кому нау ко вому інсти-
туті (УНІ) у Бер ліні, пос тій ної кафедри етног ра фії та крає знавства – 
про сте жу ються навіть на рівні загаль них довід ко вих видань. Також 
у 1920-х роках (бер лінсь кий період жит тя), на ство ре них при УНІ 
кур сах укра ї но знавства, він читає окремі лек ції з антро по ло гії, етно ло гії, 
«Укра ї нська етног ра фія», «Мате рі альна куль тура укра ї нсь кого наро ду». 
Музей ницька аура була пос тійно при сутня на цих лек цій них захо дах. 
А визна чені курси були під го тов чою інфор ма цій ною (нау ково-ат ри бу-
цій ною) під ос но вою і для май бут ніх про фе сій них музей ни ків.

Му зе о ло гічна, і зага лом – дос лід ницька, діяль ність З. Кузелі – 
це діяль ність осо бис тості наці о наль ної, захоп ле ної, про фе сійно під го-



317

 тов ле ної. Тому завер шити статтю хочеться сло вами Р. Смаль-Стоць -
кого (і ніяких інших комен та рів тоді не пот ріб но): «Ста ють перед моїми 
очима низка дія чів науки та гро мадсь кого життя, низка людей зде більша 
кон сер ва тив ного напрямку або напрямку «здо ро вого мужиць кого ро-
з уму», низка людей, що гли боко пого р джу вала ура пат рі о тич ною фра зе-
о ло гією і, з скром ністю усіх визнач них нау ков ців, пос вя чу вала себе 
буден ній праці. Це були ті фран ківські каме нярі, що не тільки лупали 
скалу, а й від бу до ву вали фун да мент і вихо ву вали молоду гене ра цію.

Вони не любили почес тей, їх насо ло дою був сам про цес праці. 
У пер шім ряду тих будів ни чих наших наці о наль них фун да мен тів сто їть 
З. Кузе ля» [11, с. 51].
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Па тик Вік то рія Васи лів на,
кан ди дат істо рич них наук
(Укра їна, м. Київ)

СЛО В’Я НОЗ НАВ ЧИЙ НАПРЯМ
НА У КО ВИХ ДОС ЛІ ДЖЕНЬ А. М. ЛОБО ДИ

Ан д рій Мит ро фа но вич Лобода (1871–1931) – видат ний фоль к ло рист, 
етног раф, літе ра ту роз на вець, педа гог, ака де мік (з 1922 р.) та віце-пре-
зи дент ВУАН (з 1923 р). У 1894 р. закін чив сло в’яно-ро сійське від ді лення 
істо рико-фі ло ло гіч ного факуль тету Київсь кого уні вер си тету. Вже в роки 
навчання май бут ній уче ний заці ка вився сло в’янсь кою філо ло гією 
та дос лі джен ням питань сло в’янсь кої фоль к ло рис тики, вивчен ням 
пам’я ток у соці ально-іс то рич ному і куль турно-по бу то вому кон тексті.

Пер шим нау ко вим дос лі джен ням А. Лободи була дип ломна робота 
«Бано вич Стра хиня. Мате ри алы для изу че ния южнос ла вянс кого народ-
ного эпо са» (1894). Завдяки нау ко вим під хо дам А. Лободи до вивчення 
дже рел з істо рич ної точки зору, без міфо ло гіч ного під ґрунтя, робота 
виріз ня лася серед інших і була опуб лі ко вана на сто рін ках «Уни вер-
си тетс ких извес тий» Київсь кого імпе ра торсь кого уні вер си тету 
Св. Воло ди мира (1894, № 1, ч. 2, с. 1–45).

Од но часно А. Лобода займався дос лі джен ням теми «Кри тико-біб-
лі ог ра фіч ний огляд праць з вивчення російсь кого бога тирсь кого епо су», 
у резуль таті було опуб лі ко вано працю «Рус ский бога тырс кий епос (Опыт 
кри тико-биб ли ог ра фи чес кого обзора тру дов по рус скому эпо су)» (1896), 
за яку він був наго ро дже ний золо тою медаллю та пре мією імені 
Пиро гова. У цій роботі вче ний роз гля дає істо рико-лі те ра тур ний та етног-
ра фіч ний аспекти російсь кого епосу, а також дос лі джує його істо ричне 
похо дження.

Слід зазна чити, що значна час тина робіт А. Лободи міс тить порів-
няль ний мате ріал зі сло в’янсь кого фоль к лору. Окрім вже зга ду ва них 
праць «Бано вич Стра хи ня», де роз гля да ється герой сербсь кого епосу, 
та «Рус ский бога тырс кий епос», ваго мий сла віс тич ний мате ріал вмі щено 
в таких робо тах уче ного, як «Бело рус ская народ ная поэ зия и рус ский 
быле вой эпос» (Этног ра фи чес кое обоз ре ние, 1895, кн. 25, № 2, 
с. 1–34), де про во дяться пара лелі між двома епо сами, «Поль ско-рус ские 
пара ле ли» (Избор ник Киевс кий, в честь Т. Д. Фло ринс ко го, 1904, 
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с. 138–147), де мова йде про вза є мо з в’язки в балад ному сюжеті, 
а також у рецен зії на книгу Я. Г. Махала «О бога тырс ком сла вянс ком 
эпо се» (Этног ра фи чес кое обоз ре ние, 1895, № 2, с. 158–163), де також 
пока зані вза є мо з в’язки в сло в’янсь кому фоль к лорі.

Ма гіс терсь кою дисер та цією А.  Лободи була робота «Рус ские 
былины о сва товст ве» (1904), де вче ний пока зав вза є мо з в’язки билин 
про сва тання з весіль ними обря дами та роз гля нув «літе ра турну ево лю-
цію» билин.

У посіб нику «Лек ции по народ ной сло вес нос ти» (1910, 1912) 
А. Лобода роз гля нув та оха рак те ри зу вав різні види усної народ ної 
пое тич ної твор чості, виок ре мив обря дові пісні, билини, істо ричні пісні, 
думи, казки, при слі в’я, при казки, загадки.

Не за пе реч ним є той факт, що в нау ко вій роботі А. Лобода був 
при хиль ни ком істо рич ного методу дос лі дження та дотри му вався 
при нци пів істо рич ної школи: вивчав пам’ятки народ ної твор чості 
у зв’язку з істо рич ними пере ка зами, літо пи сами, побу том народу, літе ра-
тур ними впли вами. Разом з тим він пов ністю спрос то ву вав та від ки дав 
у нау ко вих дос лі джен нях мето дику міфо ло гіч ної школи. Як най більш 
стій кий еле мент народ ної твор чості А.  Лобода роз гля дав не пер со нажі, 
а мотиви.

Та ким чином, одним з напря мів нау ко вих дос лі джень А. Лободи 
було вивчення епосу та вза є мо з в’яз ків з народ ної твор чості різ них 
сло в’янсь ких наро дів. Основні нау кові праці А. Лободи при свя чені 
дос лі дженню схід нос ло в’янсь кого геро їч ного епосу, істо рії укра ї нсь кої 
та російсь кої фоль к ло рис тики, етног ра фії, дос лі джен ням окре мих пос та-
тей, зок рема діяль ності М. Мак си мо вича, О. Пипіна, В. Анто но вича, 
О. Весе ловсь кого, а також ціла низка ґрун тов них літе ра ту роз нав чих 
праць.

1. Ака де мік Анд рій Лобода (1894–1924) : Корот кий жит тє пис й спи сок 
нау ко вих праць. – Київ : Друк Укра ї нсь кої Ака де мії Наук, 1924. – 15 с. : 
порт. – Окре мий від би ток: Записки Істо рично-фі ло ло гіч ного від ділу 
ВУАН, Київ, 1924.
2. Бе ре зовс кий И. П. Лобода Анд рей Мит ро фа но вич // Сла вя но ве де ние 
в доре во лю ци он ной Рос сии : био биб ли ог ра фич. слов. / АН СССР, 
Ин-т сла вя но ве де ния и бал ка нис тики ; [ред кол.: С. Б. Бернш тейн (зам. 
отв. ред.), А. Н. Горянс кий (зам. отв. ред.), В. А. Дья ков (отв. ред.) и др.]. – 
Москва : Наука, 1979. – С. 222–223.
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Ста ро войт Світ лана Воло ди ми рів на,
кан ди дат істо рич них наук
(Укра їна, м. Київ)

ІС ТО РІЯ СЛА ВІС ТИ КИ В УКРА Ї НІ: 
ДЖЕ РЕ ЛА ДО ВИВЧЕН НЯ

Кожне істо ричне чи куль турне явище, що перейшло у сво єму 
роз витку віко вий рубіж, авто ма тично може бути від не сене до низки 
само до стат ніх об’єк тів вивчення. Саме таким об’єк том, на наш пог ляд, 
можуть висту пати сла віс тичні сту дії на тере нах Укра їни у сво єму 
істо рич ному роз витку. Про по но вана стаття є спро бою при вер нути увагу 
дос лід ни ків до ком плексу архів них дже рел, зок рема в осо бо вому фонді 
ака де міка НАН Укра їни І. Біло діда [1], що міс тять цікаву інфор ма цію 
з істо рії сла віс тики.

Іван Кос тян ти но вич Біло дід наро дився 29 сер пня 1906 р. 
у с. Успенське (тепер – с. Успенка, Кро пив ницька обл.). Він – випуск ник 
літе ра турно-лінг віс тич ного факуль тету Хар ківсь кого дер жав ного уні-
 вер си тету; з 1946 р. до кінця життя – спів ро біт ник і дирек тор Інсти-
туту мовоз навства ім. О. О. Потебні НАН Укра їни і вод но час про фе сор 
Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету ім. Тараса Шев ченка. Зна ний 
мовоз на вець, нау кові дос лі дження якого при свя чені істо рії укра ї-
нсь кої мови, лінг вос ти ліс тиці, загаль ному мовоз навству, мето до ло гії 
та істо рії мовоз навства, лек си ко ло гії, вза є мо з в’язку сло в’янсь ких мов. 
Автор понад 400 нау ко вих праць. Від омий І. Біло дід нау ко вій спіль-
ноті і як орга ні за тор науки: у 1952–1957 рр. вче ний був голо вою від ділу 
сус піль них наук, а в 1963–1978 рр. – ака де мі ком-сек ре та рем Від ді лення 
літе ра тури, мови та мис тецт воз навства НАН Укра їни. Також про тя гом 
1957–1962 рр. очо лю вав Мініс терство освіти УРСР.

Нині нау ко вий спа док вче ного оці ню ється неод но значно, зок рема 
про па го ва ний і обґрун то ва ний ним білінг візм. Однак для нас пос тать 
І.  Біло діда, у першу чергу цікава тим, що про тя гом 1964–1981 рр. він 
очо лю вав Укра ї нсь кий комі тет сла віс тів і в його осо бо вому архів ному 
фонді від кла лася низка доку мен тів, що про ли ва ють світло на участь 
уче ного в сла віс тич них сту діях і як нау ковця, і як їх орга ні за тора 
в Укра їні. У загаль ному масиві з понад 200 оди ниць збе рі гання частка 
цих доку мен тів не дуже велика. Серед них низка зві тів про участь 
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у між на род них з’їздах сла віс тів і пле ну мах Між на род ного комі тету 
сла віс тів (МКС) і висту пів на них є кілька доку мен тів, що висвіт лю ють 
діяль ність Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів. Опо се ред ко вану інфор ма цію 
про участь І. Біло діда в зіб ран нях сла віс тів світу міс тять біог ра фічні 
доку менти, такі як осо бові листки з обліку кад рів, анкети, авто бі ог ра фії, 
харак те рис тики, а його нау кові інте реси в галузі сла віс тики репре зен-
ту ють допо віді на нау ко вих сла віс тич них форумах.

На разі ми не маємо від омос тей про міс цез на хо дження ціліс ного 
діло вод ного архіву Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, тому най біль шої 
цін ності в ком плексі зга да них доку мен тів набу ває пред став ле ний у фонді 
вче ного доку мент зі скла дом комі тету [2, с. 1–2]. Згідно з пере лі ком до нього 
вхо дили як пред став ники ака де міч них інсти ту тів, так і пред став ники 
вищих навчаль них закла дів. Серед пер ших І. Біло дід (голова комі те ту),  
В. Руса нівсь кий (заступ ник голо ви), О. Мель ни чук та В. Коло мі єць з 
Інсти туту мовоз навства ім. О. О. Потебні; Г. Вер вес (заступ ник голо ви), 
Н. Кру ті кова, В.  Захар жевська (вче ний сек ре тар), І. Дзе ве рін та 
Є. Кири люк з Інсти туту літе ра тури ім. Т. Г. Шев ченка; П. Тронько, 
І. Мель ни кова, Ю. Кон ду фор та П. Сохань з Інсти туту істо рії; 
І.  Арте менко з Інсти туту архе о ло гії; Д. Грин чи шин та Л. Гумецька 
з Інституту сус піль них наук; В. Юзвенко, С. Зуб ков та О. Дей з Інсти туту 
мис тецт воз навства, фоль к лору та етног ра фії ім. М. Т. Рильсь кого.

Вищі навчальні заклади Укра їни, як члени комі тету, пред став ляли 
заві ду вачі про філь них кафедр: Київсь кий дер жав ний уні вер си тет – 
М. Зариць кий, Хар ківсь кий – З. Голуб ченко, Дніп ро пет ровсь кий – Д. Баран-
ник, Чер ні вець кий – А. Вол ков, Ужго родсь кий – Й. Дзе н дзе лівсь кий, 
Львівсь кого – В. Мотор ний та К. Тро фи мо вич, Одесь кого – В. Фащенко 
[2, арк. 3–6].

Ще одним доку мен том, що пре зен тує діяль ність І. Біло діда на посаді 
голови Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів і може слу гу вати дже ре лом для 
вивчення істо рії роз витку сла віс тики в Укра їні, є його вступне слово 
на від критті VІІІ Укра ї нсь кої сла віс тич ної кон фе рен ції, яка від бу лася 
у Він ниці в 1971 р. [3]. У ньому зафік со вано факт про ве дення кон фе рен ції 
як одного з ета пів під го товки укра ї нсь ких сла віс тів до VІІ Між на род ного 
кон гресу сла віс тів, що мав від бу тися у Вар шаві в сер пні 1973 р. і мету – забез-
пе чити широту дос лі джу ва них сло в’янсь ких про блем з метою подаль шого 
фор му вання тема тики допо ві дей май бут ніх учас ни ків конгресу.

Крім того, у цьому доку менті є низка ціка вих фак тів про спів працю 
нау ков ців-сла віс тів ака де міч них уста нов і ВНЗ Укра їни з нау ков цями-
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сла віс тами інших країн і роз гор тання сла віс тич них дос лі джень в усьому 
світі: поши рення спіль них нау ко вих дос лі джень з пев них про блем укра ї-
нсь кими сла віс тами і сла віс тами сло в’янсь ких країн, запо чат ку вання 
курсу істо рії сло в’янсь кої циві лі за ції в низці уні вер си те тів Європи 
і Аме рики, викла дання кур сів укра ї нсь кої і російсь кої мови в уні вер си-
те тах Франції.

Ба гато інфор ма ції про діяль ність укра ї нсь ких сла віс тів на між на-
род ному рівні міс тить звіт І. Біло діда про його участь у VІ Між на род ному 
кон гресі сла віс тів [4, с. 1–20]. Гово рячи про роботу нау ков ців деле га ції 
СРСР, уче ний зга дує допо віді низки укра ї нсь ких вче них-лі те ра ту роз-
нав ців (Є. Кири люка, Н.  Кру ті ко вої і Д. Чалого, Є.  Шаб лі овсь кого, Л. Но-
ви ченка, Г. Вер ве са), мовоз нав ців (С.  Висоць кого, Л.  Гумець кої, В.  Коло -
мі єць, В. Руса нівсь кого, К.  Цілуй ка), фоль к ло рис тів (С.  Грици, О. Дея, 
М.  Гай дая, В.  Скрипки, Н. Шумади, В. Юзвен ко).

Але більшу вагу для роз криття про це сів роз витку сло в’я ноз навства 
в Укра їні має подаль ший стис лий фахо вий ана ліз діяль ності нау ков ців 
у цій царині. Коор ди на цій ними центрами сла віс тич них дос лі джень 
І. Біло дід нази ває від діл сло в’янсь ких літе ра тур ака де міч ного Інсти-
туту літе ра тури ім. Т. Г. Шев ченка, від діл загаль ного і сло в’янсь кого 
мовоз навства Інсти туту мовоз навства ім. О. О. Потебні, від діл істо рії 
зару біж них соці а ліс тич них країн Інсти туту істо рії. Вче ний наво дить 
основні напрями дос лі джень у галузі сла віс тики, серед яких про блеми 
наці о наль них тра ди цій, нова торства і вза є мо дії сло в’янсь ких літе ра тур 
дру гої поло вини ХІХ – ХХ ст., вивчення аван гар ди стсь ких течій 
у літе ра ту рах захід них і пів ден них сло в’янсь ких країн, дос лі дження 
кон так тів та вза є мо дії між літе ра ту рами різ них країн, питання струк-
тури сло в’янсь ких мов, їх роз витку, лек сич ного складу. Важ ливе місце 
займали дос лі дження і по пуля ри за ція нау ко вої спад щини видат них укра ї-
нсь ких сла віс тів, вивчення зако но мір нос тей роз витку народ ної твор чості 
та міжс ло в’янсь ких фоль к лор них зв’яз ків, питання піс ля во єн ної істо рії 
сло в’янсь ких наро дів, тру дова міг ра ція сло в’ян до країн та ін.

Зга дав уче ний і про участь у сла віс тич них дос лі джен нях спів ро біт-
ни ків Київсь кого, Львівсь кого, Одесь кого, Донець кого та Ужго родсь кого 
дер жав них уні вер си те тів та їх тематику.

До ку менти з осо бо вого фонду І. Біло діда дуже інфор ма тив ними 
є з точки зору дос лі дження роз витку сло в’я ноз навства поза укра ї-
нсь кими тере нами. Значна час тина зга да ного раніше виступу вче ного 
на Він ниць кій сла віс тич ній кон фе рен ції при свя чена роз по віді про пле -
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нум Між на род ного комі тету сла віс тів у Парижі 1971 р. Одним із пред -
ме тів обго во рення на цьому нау ко вому форумі також була під го товка 
до VІІ Між на род ного кон гресу сла віс тів у Вар шаві. У цьому ж доку менті 
є коротка інфор ма ція про запо чат ко ва ний ЮНЕСКО про ект «Вивчення 
сло в’янсь ких куль тур», реа лі за ція якого запла но вана на 1971–1975 рр. [3, 
арк. 7].

Ін шими доку мен тами, що дають більш докладну інфор ма цію про 
Пари зь кий пле нум МКС, є стаття та звіт І.  Біло діда про участь у його 
роботі [5]. Зупи нюся окремо на зга да ному в статті факті про те, що напри-
кінці роботи пле нуму МКС його учас ни ків було при йн ято в мерії Парижа. 
Серед фото до ку мен тів І. Біло діда, які від кла лися в його осо бо вому архів-
ному фонді, також є фотоз ні мок цього при йому [6, арк. 11].

У фонді І. Біло діда є ще три доку менти, що засвід чу ють участь 
вче ного в між на род них сла віс тич них фору мах. Два з них – звіт і текст 
виступу на теле ба ченні – висвіт лю ють роботу Від енсь кого пле нуму 
МКС [7]. Звіт скла де ний у формі тез і лако нічно інфор мує про мету 
пле нуму, участь чле нів радянсь кої деле га ції в обго во ренні роз ді лів 
про грами май бу т нього з’їзду сла віс тів. Виступ дещо шир ший; його 
вступна час тина при свя чена загаль ній інфор ма ції про сла віс тич ний рух, 
струк туру об’єд нань сла віс тів того часу та кра їни-учас ниці. Вче ний 
зазна чає, що наці о нальні сла віс тичні комі тети утво рено лише у Європі 
та Аме риці, а інші кон ти ненти на сла віс тич них фору мах пред став ля ють 
окремі вчені. Він докладно опи сує пред став ниць кий склад учас ни ків, 
робить ана ліз 5-ден ної роботи пленуму.

Зга да ний вище звіт про участь у VІ Між на род ному кон гресі сла -
віс тів поряд з висвіт лен ням діяль ності укра ї нсь ких сла віс тів, міс тить 
дуже цікаву ста тис тику щодо складу учас ни ків пра зь кого з’їзду сла віс тів 
1968 р. Для вивчення такого аспекту, як роз ви ток укра ї нсь кого сек тору 
дос лі джень у сві то вій сла віс тиці, ваги набу ває наве де ний І. Біло ді дом 
пере лік допо ві дей зару біж них уче них (М. Моль нара, В. Шер, П. Кірх нера 
та ін.), при свя че них вза є мо з в’яз кам укра ї нсь кої літе ра тури з іншими 
літе ра ту рами [4, с. 1, 7].

Щодо інших доку мен тів в осо бо вому фонді І. Біло діда, то серед 
при ват ного лис ту вання вче ного є окремі листи від фахів ців-сла віс тів [8], 
які також міс тять інфор ма цію пере важно щодо вирі шення внут ріш ніх 
питань орга ні за ції сла віс тич них дос лі джень у нау ко вих уста но вах 
Радянсь кого Союзу або лобі ю вання інте ресів віт чиз ня них сла віс тів 
на між на род ному рівні. Низка нау ко вих праць вче ного при свя чена 



326

питан ням сло в’я ноз навства, його роз витку в інших кра ї нах або є до-
по ві дями на сла віс тич них пле ну мах і кон гре сах самого І. Біло діда [9]. 
Цей сег мент його спад щини ста но ви тиме інте рес для мовоз нав ців-сла-
віс тів.

Як бачимо, доку менти в складі осо бо вого архів ного фонду ака де міка 
НАН Укра їни І. Біло діда міс тять різ но ма нітну інфор ма цію щодо орга ні-
за ції сла віс тич них дос лі джень в Укра їні, їхніх напря мів упро довж майже 
двох деся ти літь. У них досить повно висвіт лено діяль ність укра ї нсь ких 
сла віс тів на між на род ному рівні, наяв ний знач ний сег мент інфор ма ції 
про між на родні нау кові сла віс тичні форуми, час та місця їх про ве дення, 
склад учас ни ків. З цих при чин вони можуть бути вико рис тані як пов но-
цінне дже рело інфор ма ції при реко нст рук ції ета пів роз витку сла віс тики 
як в Укра їні, так і поза її межами.

1. Інсти тут архі воз навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого (далі – ІА НБУВ). – Ф. 39. – 223 од. зб. за 1906–1981 рр.
2. ІА НБУВ. – Ф. 39. – Оп. 1. – Спр. 160. – 6 арк.
3. Там само. – Спр. 169. – 9 арк.
4. Там само. – Спр. 167. – 25 арк.
5. Там само. – Спр. 168. – 9 арк.
6. Там само. – Спр. 132. – 14 арк.
7. Там само. – Спр. 166. – 10 арк.
8. Там само. – Спр. 190. – 13 арк.
9. Там само. – Спр. 13, 19, 26, 162.
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Фе ду ни шин Любо мира Любо ми рів на,
кан ди дат істо рич них наук
(Укра їна, м. Бурштин)

ІС ТО РІЯ УКРА Ї Н СЬ КОЇ КУЛЬ ТУ РИ
В ДОС ЛІ ДЖЕН НЯХ І. КРЕ ВЕ ЦЬ КО ГО

На у ково-прос віт ницька діяль ність галиць кого істо рика, дирек тора 
біб лі о теки НТШ, редак тора та видавця І. Кре вець кого (1883–1940) має 
полі ви мір ний харак тер. Вона пред став лена різ но ас пект ними дос лі-
джен нями з істо рії укра ї нсь кої куль тури, які ґрун ту ються на пріо ри теті 
вивчення куль тур ного потен ці алу укра ї нсь кої нації в кон тексті загаль-
но єв ро пейсь кої істо рії. І. Кре вець кий заува жив, що «куль турна людина 
і нація мають сві до мість своєї інди ві ду аль ності – в тепе рі ш ньому 
і в мину лому. І чим вища та сві до мість, тим куль тур ніша людина, тим 
більш скрис та лі зо вана нація» [1, с. 1]. Істо рик наго ло шу вав на важ ли-
вості наці о нально-куль тур ної самос тій ності укра їн ців, суть якої 
«звикли в нас бачити голов ним чином у формі: в мові, в азбуці, обря ді… 
В дійс ності її суть глибша: вона у змісті! В змісті літе ра тури, науки, 
духов ної куль тури, вза галі цілого сві то гляду нації» [2, с. 2].

Вче ний велику увагу звер нув на роз ви ток укра ї нсь кої мови, особ ливо 
в умо вах, коли нація не мала своєї дер жав ності [3 (№ 37711), арк. 1]. 
Заува жив, що в Російсь кій імпе рії вона була в зане паді, у резуль таті 
при йн яття анти ук ра їнсь ких ука зів 1863 і 1876 р. Із листа І. Кре вець кого 
від 24 березня 1904 р. діз на є мося про під го товку ним статті до «Літе ра-
турно-на у ко вого віс ни ка» («ЛНВ») про діяль ність російсь кої цен зури 
«з нагоди сум них роко вин 40-ліття від видання пер шого царсь кого 
указу (1863 р.) з рішу чою забо ро ною укра ї нсь кої літе ра тури в Росії» 
[3 (№ 37712), арк. 1].

Дос лід ник із три во гою писав 1904 р., що йому вда лося зіб рати 
від омості 1900 р. про подані до цен зури 45 укра ї нсь ких руко пи сів, 
22 з яких цен зура забо ро нила [4, с. 11]. З його дос лі дження випли ває, 
що він у віці 21 року роз умів укра ї нські землі по обох бере гах Дніпра 
як єдине ціле зі спіль ними куль тур ними, полі тич ними, наці о наль ними 
про бле мами. Заува жимо, що І. Кре вець кий з лис то пада 1909 р. по 1914 р. 
був сек ре та рем мов ної комі сії НТШ, про що свід чить його лист від 
9 лис то пада 1904 р. до М. Гру шевсь кого, у якому автор пові дом ляв, 
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що засі дання мов ної комі сії від бу деться 10 лис то пада 1904 р. [5, арк. 
1–2].

І. Кре вець кий, вивча ючи питання сво боди друку в наці о нально-
куль тур ному роз витку укра ї нсь кого народу, писав, що цен зура втру ча лася 
в авторську сти ліс тику, викрес лю вала слова «Укра ї на», «козак», «воля»; 
під «абсо лют ною забо ро ною» були укра ї нсь кий перек лад Свя того 
Письма про фе сора І. Пулюя, збірки народ них пісень та опо ві дань для 
дітей [4, с. 5].

Іс то рик висвіт лив став лення визнач них російсь ких гро мадсько-
куль тур них дія чів до укра ї нсь кої мови та дер жав ності. Автор зазна-
чив, що при роз гляді укра ї нсь кого питання «майже у всіх про би ва ється 
брак при мі тив ного знання, що таке Укра їна, що таке ціле укра ї нст во». 
В. Белінсь кий гово рив про «укра ї нське пле м’я», яке має народні пісні, але 
не може мати пое тів [6, с. 115]. Він кри ти ку вав «Гай да ма ки» Т. Шев ченка, 
укра ї нську літе ра туру вва жав «річю при мхи, непо тріб ним про він ці а-
ліз мом», висту пав проти самого змісту укра ї нсь кої літе ра тури, мало знав 
і не любив укра ї нсь кої мови. М. Доб ро лю бов вва жав укра ї нсь кий народ 
тільки етніч ною гру пою в складі єди ної Росії. І. Кре вець кий роз гля дав 
російські пан сла віс тичні ідеї; наго ло сив на російсько-ук ра їнсь ких 
та укра ї нсько-польсь ких супе реч ках, які аж ніяк не спри яли само виз на-
ченню укра ї нсь кої нації [7, арк. 6–10].

Іс то рик з вели ким інте ресом вивчав укра ї нську літе ра туру, пере пи-
су вав твори Т. Шев ченка, І. Франка, І. Нечуя-Ле виць кого, П. Куліша. 
У 1901 р. перек лав повість М. Гоголя «Вій», що вийшла у світ у серії 
«Літе ра турно-на у кова біб лі о те ка» (Львів, 1902 р. – Ч. 34). У 1909–1911 рр. 
на сто рін ках «ЛНВ» здійс нив огляд три том ного літе ра тур ного видання 
опо ві дань для молоді С. Кова ліва, який опи сав у своїх тво рах життя 
галиць ких селян. Дос лід ник оха рак те ри зу вав творчу спад щину 
галиць кого письмен ника і перек ла дача Т. Бор ду ляка – «його мова чиста, 
літе ра турна, збе рі гає подільсь кий коло рит» [8, арк. 1]. Про ана лі зу вав 
та високо оці нив його перші опо ві дання під назвою «Ближ ні» та ряд 
нових збірок.

Різ ноп ла но вість твор чої спад щини роз кри ває біб лі ог ра фічна роз відка 
І. Кре вець кого на видання етног ра фіч ної комі сії НТШ «Народні пісні 
з Галиць кої Лем ків щини. Тексти й мело дії» (Львів, 1929 р.), що упо ряд-
ку вав Ф. Колесса [9, с.10–11]. До збір ника увійшло 820 текс тів пісень 
та мело дій, які зіб рано у 22 селах шести пові тів (райо нів) Лем ків щини. 
Праця Ф. Колесси міс тить у кілька разів більше лем ківсь ких пісень, ніж 
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від омі на той час збірки Я. Голо ваць кого, І. Вер х ратсь кого, С. Люд ке-
вича. Дос лід ник заува жив, що зіб рані твори роз ді лено на 11 груп пісень. 
І. Кре вець кий у пев ний період життя займався збо ром, запи су ван ням 
та гру пу ван ням тво рів різ них фоль к лор них жан рів, готу вав видання 
вір шів і пісень [10, арк. 1].

На у ково-прос віт ницькі заці кав лення вче ного харак те ри зує стаття 
«Нові праці з укра ї нсь кої біб лі ог ра фії», де автор про ана лі зу вав ряд 
видань: «Біб лі ог ра фія літе ра тури з укра ї нсь кого фоль к ло ру» О. Анд рі-
євсь кого, «Мате рі али до крає знав чої біб лі ог ра фії Укра ї ни» Ф. Мак си-
менка, «Покаж чик з укра ї нсь кої мови» Л. Чер вінсь кої і А. Дикого та ін. 
[11, с. 6–7].

У 1909 р. істо рик опуб лі ку вав у роз ділі «Нау кова хро ні ка» «Запи сок 
НТШ» інфор ма тивну роз відку «Нові видання по біб лі ог ра фії укра ї нсько-
бі ло русь ких ста род ру ків». Він заува жив, що важ ливо роз різ няти в біб лі ог-
ра фії укра ї нські, російські, біло руські ста род руки та слід їх упо ряд ку вати 
за наці о наль ними, локаль ними і зміс то вими гру пами та кате го рі ями [12, 
с.183]. Автор від зна чив роз відку І. Свен ціць кого (1904 р.), де оха рак те-
ри зо вано руко писи біб лі о теки Народ ного дому у Львові [12, с. 189].

За слу го вує уваги стаття І. Кре вець кого «Тайне письмо на Укра ї-
ні», у якій, ана лі зу ючи працю М. Спе рансь кого про «тай но пись», навів 
при клади крип то гра фії (при хо ва ного письма) в ХІ ст., коли в літе ра-
тур них пам’ят ках, писа них гла го ли цею, зна хо дяться місця, напи сані 
кири ли цею, зок рема в «Сло вах Гри го рія Бого сло ва». Автор також вка зав 
книгу «Трі о ді он», видану в Києві 1631 р., де ім’я дру каря П. Беринди 
«захо ва не» в над ру ко ва них гла го лич них запи сах. При кла дом «тай но-
пи сі» були «летюч ки» Києво-Пе черсь кої дру карні, де записи гра ві ро вані, 
міша ного типу, зі спе ці аль ними знач ками і гла го лич ними бук вами. 
Істо рик зара ху вав до крип то гра фії руко пис ний збір ни чок І. Велич-
ковсь кого 1690–1691 рр. [13, с. 6]. Дане дос лі дження свід чить про інте рес 
вче ного до істо рії мовоз навства.

Отже, І. Кре вець кий є авто ром різ ноп ла но вих нау ко вих ста тей, 
у яких різ но бічно вивчав та по пуля ри зу вав укра ї нську куль туру. Істо рик 
зали шив своїм нащад кам цінну творчу спад щину, яка наси чена бага тим 
дже рель ним мате рі а лом.

1. Кре вець кий І. Від редак ції / І. Кре вець кий // Стара Укра їна. – 1924. – 
Ч. 1. – С. 1–3.
2. Кре вець кий І. Укра ї нсь кий Піє монт. Чи роля Гали чини в про цесі 
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фор му вання укра ї нсь кої нації вже закін чено? / І. Кре вець кий // Нова 
Зоря. – 1929. – 17 жовт. – Ч. 76. – С. 2–3.
3. Ін сти тут руко пису Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер-
 надсь кого. – Ф. 3. – Од. зб. 37710–37712. – 6 арк.
4. Кре вець кий І. «Не было, нет и быть не может!» (Царсь кий указ про 
забо рону укра ї нсь кої мови і літе ра ту ри) / І. Кре вець кий. – Львів, 1904. – 
18 с.
5. ЦДІ АК Укра їни. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 567. – Арк. 1–2.
6. Кре вець кий І. Кори фей російсь кої кри тики і укра ї нське письменство / 
І. Кре вець кий // ЛНВ. – 1905. – Т. 29. – Ч. II. – С. 106–121.
7. Від діл руко пис них фон дів та текс то ло гії Інсти туту літе ра тури 
ім. Т. Г. Шев ченка НАН Укра їни. – Ф. 3. – № 3443. – Арк. 6–18.
8. Ін сти тут руко пису Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер-
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Ша по вал Анд рій Іванович,
кан ди дат істо рич них наук, стар ший нау ко вий спів ро біт ник
(Укра їна, м. Київ)

СПІВ ПРА ЦЯ І. М. МЕЛЬ НИ КО ВОЇ 
З ЧЕХОС ЛО ВА ЦЬ КИ МИ ВЧЕ НИ МИ 

(ЗА МАТЕ РІ А ЛА МИ ІНСТИ ТУ ТУ АРХІ ВОЗ НАВ С Т ВА НБУВ)

В Інсти туті архі воз навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни 
ім. В. І. Вер надсь кого сфор мо вано осо бо вий архів ний фонд № 397, 
у якому міс тяться доку менти від омої дос лід ниці істо рії Чехос ло вач чини 
1920–1940-х років, члена-ко рес пон дента НАН Укра їни (1973), заслу-
же ного діяча науки і тех ніки Укра їни (2002) Ірини Мико ла ївни Мель ни-
ко вої (1918–2010). До архів ного фонду І. Мель ни ко вої увійшло 46 справ, 
які сис те ма ти зо вано за шіс тьома роз ді лами: 1) нау кові праці, 2) біог ра-
фічні доку менти, 3) доку менти з діяль ності, 4) лис ту вання, 5) фото до-
ку менти, 6) доку менти, зіб рані вче ним. Хро но ло гічні рамки доку мен тів 
фонду – 1930–2008 рр.

Се ред мате рі а лів осо бо вого архіву І. Мель ни ко вої від кла лися й до-
ку менти, що висвіт лю ють її широку спів працю з чехос ло ваць кими 
нау ков цями. У статті ми ста вимо за мету озна йо мити нау кову гро мадсь-
кість із цими доку мен тами та на їх основі роз крити спів ро біт ництво 
І.  Мель ни ко вої з чехос ло ваць кими вче ними та нау ко вими уста но вами.

Важ ливі від омості про ста нов лення І. Мель ни ко вої як вче ної та фор -
му вання її нау ко вих заці кав лень міс тять доку менти біог ра фіч ного харак-
теру: біог ра фічні довідки, харак те рис тики, довідка про нау кову діяль-
ність та ін.

І. Мель ни кова з від зна кою закін чила істо рич ний факуль тет Київ-
сь кого дер жав ного уні вер си тету ім. Т. Г. Шев ченка (1940), а в 1945 р. – 
аспі ран туру КДУ. Після захисту в 1946 р. кан ди датсь кої дисер та ції 
«Полі тика російсь кого уряду щодо Укра їни у 1725–1740 рр.» вона пра цю-
вала у Москві в Інсти туті сло в’я ноз навства АН СРСР на посаді уче ного 
сек ре таря інсти туту (1947–1957), а впро довж 1957–1959 рр. – стар шим 
нау ко вим спів ро біт ни ком (за суміс ницт вом, адже в 1957 р. повер ну лася 
до Киє ва). У 1951 р. їй було при сво єно вчене звання стар шого нау ко-
вого спів ро біт ника за спе ці аль ністю «Істо рія сло в’янсь ких наро дів». 
Пра цю ючи в Інсти туті сло в’я ноз навства АН СРСР, І. Мель ни кова почала 
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дос лі джу вати істо рію Чехії, Сло вач чини та Закар паття. До тре тього тому 
«Істо рії Чехос ло вач чи ни», що вийшов дру ком у 1960 р. під егі дою Інсти туту 
сло в’я ноз навства АН СРСР, вона під го ту вала кілька роз ді лів, де вперше 
дос лі дила істо рію Закар паття в складі Чехос ло вач чини. Низку її праць із цієї 
про бле ма тики було опуб лі ко вано як у віт чиз ня них істо рич них жур на лах, 
так і в пра зь ких й бра ти сла всь ких нау ко вих часо пи сах.

У 1957 р. І. Мель ни кова перейшла на роботу до Інсти туту істо рії 
АН УРСР, у якому пра цю вала стар шим нау ко вим спів ро біт ни ком від ділу 
істо рії країн народ ної демок ра тії (1957–1965), заві ду ва чем від ділу істо рії 
і між на род них від но син соці а ліс тич них країн (1965–1988), а з 1988 р. – 
голов ним нау ко вим спів ро біт ни ком від ділу істо рії між на род них зв’яз ків 
Укра їни. 

У 1962 р. вона захис тила док торську дисер та цію «Кла сова боро тьба 
у Чехос ло вач чині в період тим ча со вої част ко вої ста бі лі за ції капі та-
лізму (1924–1929 рр.)». Того ж року поба чила світ її одной менна моног-
ра фія, де на основі архів них дже рел дос лі джено внут рішню та зов нішню 
полі тику Чехос ло вач чини вка за ного періоду.

На у кову діяль ність І. Мель ни кова поєд ну вала з викла даць кою, 
зок рема, з 1964 р. вона читала спец курс із нові т ньої істо рії Чехос ло-
вач чини на кафедрі нової та нові т ньої істо рії КДУ. У 1967 р. їй було 
при сво єно вчене звання про фе сора.

Спів працю І. Мель ни ко вої з чехос ло ваць кими вче ними та нау ко-
вими уста но вами від обра жено в доку мен тах про її нау ково-ор га ні за-
ційну діяль ність. Зок рема в архів ному фонді пред став лено доку менти 
про нау кові від ря дження І. Мель ни ко вої до Чехос ло вач чини, участь 
вче ної у роботі Комі сії істо ри ків СРСР і ЧССР, нау ко вих фору мах 
та гро мадсько-куль тур них захо дах (обґрун ту вання від ря джень, плани 
захо дів, запро шення, звіти та ін.), її нотатки про зустріч із чехос ло-
ваць кими нау ков цями, ділове лис ту вання, рецен зії тощо. Цінні від омості 
про спів працю І. Мель ни ко вої з чехос ло ваць кими коле гами міс тяться в її 
зві тах про нау кову та нау ково-ор га ні за ційну роботу як заві ду вача від ділу 
Інсти туту істо рії та члена-ко рес пон дента НАН України.

З 1950-х років І. Мель ни кова за запро шен ням Чехос ло ваць кої 
та Сло ваць кої ака де мій наук (далі – ЧСАН, САН) регу лярно виїжджала 
до Чехос ло вач чини в нау кові від ря дження, під час яких дос лі джу вала 
архівні та біб лі ог ра фічні дже рела з полі тич ної істо рії ЧССР і Закар паття, 
пред став ляла віт чиз ня них істо ри ків на між на род них нау ко вих кон гре-
сах, кон фе рен ціях і сим по зі у мах.
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У вересні 1959 р. І. Мель ни кова взяла участь у роботі ІІІ Кон гресу 
чехос ло ваць ких істо ри ків. Серед доку мен тів фонду від кла лися нотатки 
вче ної про її зустріч із видат ним чехос ло ваць ким істо ри ком, літе ра ту ро-
з нав цем і дер жав ним дія чем, ака де мі ком ЧСАН і чле ном-ко рес пон ден том 
АН СРСР, голо вою Сло в’янсь кого комі тету З. Неєдли (1878–1962), яка 
від бу лася 22 вересня 1959 р. у Подеб ра дах. У нотат ках зафік со вано думки 
З. Неєдли про роз ви ток сло в’я ноз навства, його пог ляд на про блеми 
дос лі дження діяль ності Яна Гуса та гуситсь кого руху, спо гади вче ного 
про зустріч із Л. Толс тим під час його пер шої поїздки Росією в 1900 р., 
оцінка З. Неєдли твор чості І. Тур ге нєва та ін.

До ІХ Між на род ного з’їзду сла віс тів, що від бувся в Києві у вересні 
1983 р., І. Мель ни кова на доку мен тах архі вів ЧССР під го ту вала нарис 
«Неєдли і Укра ї на», який був опуб лі ко ва ний у збір нику праць «Укра їна 
у вза є мо з в’яз ках сло в’янсь ких наро дів». До цього форуму вчена також 
під го ту вала допо відь «Наці о нальне та інтер на ці о нальне в куль турі 
сло в’янсь ких наро дів». Зазна чимо, що І. Мель ни кова пред став ляла 
вче них Укра їни на VІІ–Х Між на род них з’їздах сла віс тів.

І. Мель ни кова вхо дила до складу Комі сії істо ри ків СРСР та ЧССР, 
а з 1970-х до початку 1990-х років була заступ ни ком голови цієї комі сії. 
У межах роботи Комі сії істо ри ків СРСР та ЧССР І. Мель ни кова висту-
пала з нау ко вими допо ві дями («Про між на родну нау кову кон фе рен цію 
«Сучасні сло в’янські куль ту ри» та ін.), брала участь у нау ко вих дис ку-
сіях («Про від обра ження подій Дру гої сві то вої війни у істо рико-кра-
єз нав чих пра цях» та ін.), про во дила зустрічі з істо ри ками та молоддю 
Чехос ло вач чини.

Під час поїз док до Чехос ло вач чини від бу ва лися зустрічі І. Мель ни-
ко вої з керів ницт вом Інсти туту істо рії й Інсти туту істо рії євро пейсь ких 
соці а ліс тич них країн САН та Чехос ло вацько-ра дянсь кого інсти туту, 
Інсти туту чехос ло ваць кої і всес ві т ньої істо рії, Війсь ково-іс то рич ного 
інсти туту ЧСАН, на яких вчені обмі ню ва лися дос ві дом із про ве дення 
нау ко вої роботи, обго во рю вали акту альні нау кові про екти, зок рема такі, 
як ство рення бага то том них «Істо рії міст і сіл Укра ї нсь кої РСР» та «Істо рії 
Чехос ло вач чи ни», пла ну вали спільну роботу нау ков ців з дос лі дження 
істо рії укра ї нсько-че хос ло ваць ких відносин.

У доку мен тах фонду від обра жена діяль ність І. Мель ни ко вої 
як члена Централь ного прав ління Това риства радянсько-че хос ло ваць кої 
дружби та заступ ника голови прав ління Укра ї нсь кого това риства дружби 
з Чехос ло вач чи ною. Вчена брала дієву участь у місяч ни ках чехос-
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ло вацько-ра дянсь кої дружби, регу лярно висту пала з лек ці ями перед 
нау ков цями та гро мадсь кістю обох країн, зустрі ча лася з офі цій ними 
деле га ці ями та турис тич ними гру пами тощо.

І. Мель ни кова корис ту ва лася вели ким авто ри те том серед істо ри ків 
Чехос ло вач чини, які звер та лися до укра ї нсь кої дос лід ниці за нау ко вими 
кон суль та ці ями, над си лали їй для рецен зії свої праці. Вона добре воло діла 
чесь кою та німець кою мовами і зав жди нама га лася допо могти чехос ло-
ваць ким уче ним. У фонді від кла лася пози тивна рецен зія І. Мель ни ко вої 
на моног ра фію М. Разека «При єд нання Закар патсь кої Укра їни до Чехо-
с ло вач чини в 1919 р.». На думку рецен зента, праця М. Разека мала 
викли кати вели кий інте рес у чита чів, оскільки напи сана на широ кому 
доку мен таль ному мате рі алі.

У фонді вмі щено лис ту вання І. Мель ни ко вої з чехос ло ваць кими 
вче ними. Серед її адре са тів і корес пон ден тів від омі нау ковці: про фе сор 
Бра ти сла всь кого уні вер си тету ім. Я. А. Каменсь кого, ака де мік ЧСАН 
і САН М. Госі о ровсь кий, дирек тор Інсти туту істо рії євро пейсь ких 
соці а ліс тич них країн САН І. Гро зен чик, істо рики Ф. Гейл, К. Гер ман, 
О. Коде дова, В. Мелі хар та ін. Особ ливу увагу при вер тає лист видат-
ного чесь кого і сло ваць кого філо лога-сла віста, іно зем ного члена НАН 
Укра їни М. Невр лого від 8 липня 1955 р. У листі М. Невр лий високо 
оці нив праці І. Мель ни ко вої з істо рії Закар патсь кої Укра їни та наго ло-
сив, що І. Мель ни кова є най кра щим знав цем мину лого Закар паття серед 
сучас них дос лід ни ків.

За вне сок у спів працю істо ри ків Укра їни й Чехос ло вач чини, 
зміц нення дружби між наро дами І. Мель ни кову було наго ро джено Золо тою 
медаллю імені Я. Пур кіне Брненсь кого уні вер си тету та меда лями імені 
З. Неєдли та імені Л. Штура Сло ваць кої ака де мії наук, почес ним зна ком 
І сту пеня Союзу чехос ло вацько-ра дянсь кої дружби.

Отже, в осо бо вому архів ному фонді члена-ко рес пон дента НАН 
Укра їни І. Мель ни ко вої від клався знач ний ком плекс доку мен тів, які 
висвіт лю ють бага тог ранну спів працю укра ї нсь кого істо рика з чехос ло-
ваць кими вче ними та істо рич ними ака де міч ними уста но вами Чехос ло-
вач чини, роз кри ва ють нові грані укра ї нсько-че хос ло ваць кого нау ко вого 
спів ро біт ництва.
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Шпорт Ганна Михай лів на,
кан ди дат істо рич них наук
(Укра їна, м. Харків)

АГ РИ КУ ЛЬ ТУ РА УКРА Ї Н СЬ КИХ ПЕРЕ СЕ ЛЕН ЦІВ 
ТОБО ЛО-ІР ТИ Ш СЬ КО ГО МЕЖИ РІЧ ЧЯ 

(КІНЕЦЬ XIX – ПОЧА ТОК XX СТ.): ПОЛЬО ВІ ЗЛА КИ

Дос лі дження укра ї нсь кої діас пори – укра їн ців, які про жи ва ють в іно-
 ет ніч ному ото ченні за межами своєї істо рич ної бать ків щини і збе рі-
га ють про тя гом три ва лого часу в тій чи іншій мірі еле менти мате рі аль ної 
і духов ної куль тури – зали ша ється одним із пріо ри тет них напря мів 
віт чиз ня ної етно ло гії.

У резуль таті утво рення на тери то рії коли ш нього СРСР неза леж них 
дер жав виникло нове соці альне явище – східна укра ї нська діас пора, до якої 
нале жать і нащадки укра ї нсь ких селян-пе ре се лен ців захід но си бірсь кого 
Тоболо-Ір ти шсь кого межи річчя. Пот рібно від дати належне сибірсь ким 
вче ним-ет ног ра фам, які, про дов жу ючи все бічно вивчати корінні народи, 
активно цікав ляться «наці о наль ними гру пами Сибіру, утво ре ними пере се-
лен цями з інших райо нів Євра зії і їх нащад ків» [1, с. 92–101].

На базі польо вих етног ра фіч них мате рі а лів, зіб ра них авто ром пуб лі-
ка ції в ука за ному регі оні у 1983–1986 рр., а також від по від них архів них 
[2], ста тис тич них, пері о дич них [3] і літе ра тур них дже рел вперше здійс-
нена спроба дос лі дити, наскільки стій кий, адап тив ний і мін ли вий той 
гос по дарсько-куль тур ний тип (далі – ГКТ), вироб ни чий і соці ально-по-
бу то вий дос від, з яким укра ї нські аграрні пере се ленці 80-х рр. ХІХ – 
пер шої чверті ХХ ст. при йшли в лісос те пову смугу захід но си бірсь кого 
Тоболо-Ір ти шсь кого межи річчя і який про сте жу ється рет ро спек тивно 
за мате рі а лами польо вих дос лі джень.

При роз гляді куль тури зем ле робства укра ї нсь ких новоселів Захід-
ного Сибіру основні польові злаки нами лише нази ва лися [4, с. 204–214]. 
Зде біль шого їхній «набір» визна чався ГКТ, з яким укра ї нські агра рії 
при йшли в Тоболо-Ір ти шське межи річчя. Серед оброб лю ва них тобо ля-
ками-ста ро жи лами хлі бів на пер шому місці сто яла пше ниця. Вона була 
домі ну ю чою куль ту рою на півдні Тобольсь кої губер нії – основ ного 
хлі бо роб ного району Захід ного Сибіру [5, с. 125]. Вслід за пше ни цею 
йшло жито (у деяких міс цях – овес), потім – овес.
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Ярова пше ниця займала доволі вагоме місце серед інших зер но вих 
куль тур і в укра ї нсь ких ново се лів, скла да ючи основу раці ону хар чу-
вання й основ ний рин ко вий про дукт (тоді як в Укра їні посіви пше ниці 
домі ну вали лише в пів ден них сте по вих райо нах). Пше ницю сіяли 
«виключно на парах», а посівне насіння від би ра лося з особ ли вою ретель-
ністю. Аби убе регти хліб від пере роду ново по се ленці, вико рис то ву ючи 
виві ре ний зем ле робсь кий дос від сибі ря ків, «добу мочили зерно у вап ня-
ному молоці (1 фунт на пудовку – міру зер на)» [6, с. 39].

Укра ї нські ново сели куль ти ву вали ті сорти пше ниці, які понад усе 
від по ві дали сибірсь ким умо вам: рано дозрі вали, менше інших під да-
ва лися замо роз кам, добре три ма лися у колосі, про ти сто яли зара женню 
саж кою, а борошно від різ ня лося хоро шими сма ко вими якос тями. 
Із твер дих різ но ви дів сіяли пере важно «біло тур ку», «кубан ку», «чор но-
ко лос ку», які при зна ча лися, в основ ному, для при го ту вання домаш ніх 
круп, част ково йшли на про даж, а також вико рис то ву ва лися як корм для 
худоби, птиці. «У моло тьбі дуже тверді, мука з них погана, хліб швидко 
черст віє» – так від зи ва лися про тверду пше ницю наші етнофори.

Укра їнці про дов жу вали прак ти ку вати і м’яку пше ницю – «цезі ум», 
«міль ту рум» («мель ту ру»), «уль ку». У дощо вий і холод ний 1908 р. добре 
заре ко мен ду вала себе пше ниця Ное («ной ка»). «Весь хліб зали шався 
зеле ним, а цей сорт можна було зби рати вже у пер шій поло вині сер п ня», – 
роз по ві дали нам рес пон денти. М’які сорти були лег кими у помелі, 
а випічка довго зали ша лася свіжою.

Друге місце за посів ними пло щами займав в укра їн ців-пе ре се-
лен ців овес, третє – ячмінь. Овес йшов пере важно на корм худобі, значно 
рідше – на про даж. Від сут ність вів ся ної муки у раці оні хар чу вання – 
типове для укра їн ців явище. Суто сибірські сорти вівса – «золо тий дощ», 
«біляк», «шведсь кий», «аме ри кансь кий овес» – селяни сіяли пере важно 
на висна же них після пше ниці землях.

Яч мінь, не зва жа ючи на його витри ва лість сто совно замо роз ків, 
засухи, корот кий веге та цій ний період, легке обмо ло чу вання, все ж таки 
мало «при жив ся» в укра їн ців-си бі ря ків. Він, на від міну від пше ниці, 
не набув скільки-не будь поміт ного товар ного зна чення і, пере важно, 
вико рис то ву вався як корм худобі. «Шес ти ряд ку» (сорт з Укра ї ни) 
та «дво ряд ку» (міс це вий ячмінь) най час тіше сіяли на «льо но ви щах».

Жито, на від міну від Укра їни, займало доволі таки скромне місце 
серед польо вих зер но вих зла ків на новій бать ків щині. Його не сіяли 
зовсім або сіяли дуже мало, хоча ця куль тура була краще при сто со вана 
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до міс це вих при род них умов – «родиться на вся кій зем лі», «добре 
пере но сить засуху, морози (до –35 °С)», «не виро джу ється швид ко». 
Це пояс ню ва лось зрос та ю чою товар ністю пше ниці та клі ма тич ними 
умо вами регі ону – «ярове жито погано роди ло», «давало малий вро жай».

Іс ну ють й дос то вірні дані про посіви проса – тра ди цій ної 
куль тури укра ї нсь ких агра ріїв. Просо зустрі ча лося двох різ но ви дів: 
міс цеве (про сте біле або сіре, дріб но зер нис те) та, за польо вими мате рі а-
ла ми, – «кубан ка», від оме своїм круп ним жов тим зер ном і яке не куль ти-
ву вали ста ро жили. До того ж догляд за про сом не від різ нявся у сибі ря ків 
особ ли вою дбай ли вістю. «Тутешні селяни – від зна чав А. Кулом зін, – 
не вмі ють оброб ляти просо, не полють й насіння не очи ща ють від мишію 
та іншого сміт тя» [7, с. 98].

В асор ти менті сільсь ко гос по дарсь ких куль тур укра їн ців-но во-
се лів були при сутні злаки, які вва жа лися необ хід ними ком по нен тами 
сіво зміни. Так, за спри ят ли вих при род них умов селяни виро щу вали 
горох, який не лише йшов в їжу, але й істотно зба га чу вав, подібно іншим 
бобо вим, ґрун то вий шар азо том, а також гречку – від мін ний медо нос, 
що мав влас ти вість очи щати поля від бур’я нів і дуже рідко зустрі чався 
у ста ро жи лів.

З тех ніч них куль тур, що висі ва лися у полі, укра їнці про дов жу вали 
виро щу вали льон. Пере не сені при йоми та спо соби обро бітку цієї куль тури 
стали осно вою для міс це вого сибірсь кого льо нарства, яке до масо вого 
пере се лення селян із євро пейсь кої час тини Росії не отри мало належ ного 
роз витку. Коноплі най час тіше куль ти ву вали на при са диб них ділянках.

Ха рак те рис тика польо вих зла ків укра їн ців захід но си бірсь кого 
Тоболо-Ір ти шсь кого межи річчя була б непов ною без даних про змі нені 
тер міни їх посіву та збору. Дійсно, селяни ство рю вали новий кален дар 
та при сто со ву вали свої тра ди ційні навики ведення зем ле робства 
до при родно-клі ма тич них й вироб ни чих умов регі ону. Пос ту по вій – 
«м’я кій» – гос по дарсь кій адап та ції, поза сум ні вом, спри яло і запо зи-
чення від ста ро жи лів-зем ле ро бів дос віду про ве дення польо вих робіт.

Як бачимо, під впли вом міс це вих умов ГКТ укра ї нсь ких ново се лів 
пос ту пово транс фор му вався в сибірсько-ук ра їнсь кий, вби ра ючи нако пи-
че ний зем ле робсь кий дос від ста ро жи лів, випро бо ву ючи бага тий влас ний 
та впли ва ючи на якіс ний роз ви ток куль тури зем ле робства навко ли ш-
нього насе лення.

Тому подальше нау кове ком плексне вивчення укра їн ців-си бі ря ків, які 
про дов жу ють від іг ра вати доволі істотну роль у сучас ному полі тич ному, 



еко но міч ному та куль тур ному житті регі ону, буде доціль ним і зро бить 
свій ваго мий вне сок не лише у дос лі дження укра ї нсь кої схід ної діас пори, 
а й інсти туту діас пори вза галі – адже сучасні міг ра ційні про цеси дуже 
спе ци фічні і пот ре бу ють пос тій ного або регу ляр ного етно на у ко вого 
моні то рингу з метою оцінки, порів няння та про гно зу вання.
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ЖІ НО ЧІ ОБРА ЗИ У ТВОР ЧОС ТІ МИКО ЛИ КОС ТО МА РО ВА 
ЯК ВТІ ЛЕН НЯ ІСТО РІЇ, КУЛЬ ТУР НОЇ ТРА ДИ ЦІЇ 

ТА ОСО БИС ТОЇ БІОГ РА ФІЇ

Не за лежно від того, яку епоху репре зен тує істо рик, він оби рає для 
своїх дос лі джень пос таті, які, на його думку, заслу го ву ють на увагу, 
про по ну ючи сучас ни кам і нащад кам влас ний реко нст ру йо ва ний образ. 
М. Кос то ма ров являв собою сво є рід ний ідеал уче ного доби роман тизму, 
будучи роман ти ком не лише за істо рі ог ра фіч ною тра ди цією, а й за 
при ро дою душі. При родна пое тич ність натури, віяння часу та впливи 
ото чення зро били його інте рес до істо рич них жіно чих пос та тей 
при род ним і зако но мір ним.

Проте неор ди нар ний дос від осо бис того життя М. Кос то ма рова, 
зумов ле ний, перш за все, став лен ням до жінки, шлюбу, кохання, знайшли 
від би ток у роз умінні та інтерп ре та ції жіно чої при сут ності в істо рії. 
Будучи зану ре ним у літе ра турні сти лі за ції, М. Кос то ма ров роз гля дав 
жінку під пев ним кутом зору, уяв ля ючи її вті лен ням двох начал – свя тості 
і грі хов ності, що не могло не від би тися на супе реч ли вості жіно чих репре-
зен та цій, ство ре них істо ри ком.

Без за пе реч ним при жит тє вим авто ри те том для М. Кос то ма рова 
зали ша лася його мати Тетяна Пет рівна, став лення до якої визна чило 
загаль ний пози тив ний кон текст мате ринсь кого дис курсу на тлі неод но-
знач них істо рич них реа лій у твор чості істо рика. Тетяна Пет рівна стала 
про об ра зом матері геть мана П. Доро шенка, який М. Кос то ма ров від тво рив 
у своїй праці «Чер ні гів ка», поз на че ній еле мен тами біог ра фіч ності [1]. 
Так само муд рою, роз важ ли вою, здат ною брати участь у непрос тих 
полі тич них ком бі на ціях, зобра жена Марія-Маг да лена – мати І. Мазепи, 
попри загост рено кри тичне став лення істо рика до самого гетьмана.

На ґрунті влас них пере жи вань та пере ко нань М. Кос то ма ров 
вибу ду вав фор мат сто сун ків з біль шістю пред став ниць про ти леж ної 
статі, що впро довж життя «опі ку ва лись» ним. Най більш складну кон фі-
гу ра цію мали сто сунки з А. Кра гельсь кою. Під час свого київсь кого 
пері оду життя М. Кос то ма ров мав намір одру жи тися з нею, але спо чатку 
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обста вини, а над алі все більше пере ко нання, що «духов ний шлюб» 
є значно ближ чим і більш при йн ят ним, ніж зви чай ний, не дали мож ли-
вості здійс ни тися задуму в той момент. Лише в 1875 р., майже через 
30 років після зару чення, по смерті матері і влас ної тяж кої хво роби 
М. Кос то ма ров повін чався з А. Кра гельсь кою, коли йому випов ни лося 
58, а їй – 45 років.

Як при пус кає В. Домон то вич, спо гади про А. Кра гельську перес-
лі ду вали істо рика, кохання до неї перет во ри лося на «важ кий і хму рий 
душев ний кош мар» [2, с. 307], а дов гот ри вала роз лука з коха ною жін кою 
від би лася на настроях М. Кос то ма рова і на його інтерп ре та ціях окре мих 
жіно чих пос та тей в істо рії. Зок рема образи Олени Чап линсь кої та Мотрі 
Кочу бе ївни – жінок з ото чення Б. Хмель ниць кого і І. Мазепи – вигля-
да ють пере кон ли вим під тве р джен ням цієї гіпо тези. Вони зобра жені 
як особи, що від іг рали фатальну роль і, навіть не під оз рю ючи про те, 
визна чили врешті-решт хід того час них істо рич них подій. Нама га-
ю чись осмис лити, перш за все, фено мен самих укра ї нсь ких кер ма ни чів 
і пере біг дра ма тич них подій, що від бу ва лись в Укра їні у середині ХVІІ – 
на початку ХVІ ІІ ст., істо рик зупи нив увагу на коханні Б. Хмель ниць кого 
та І. Мазепи як руй нів ному почутті, що при звело до тра гіч них нас лід ків 
в осо бис тому житті і обер ну лося дра мою для укра ї нсь кої історії.

Впли вом Олени Чап линсь кої істо рик гото вий був пояс нити всі 
нероз га дані і непо яс нені вчинки Б. Хмель ниць кого. Із сімей ною дра мою 
геть мана – стра тою дру гої дру жини Б. Хмель ниць кого, після того 
як стало від омо про її нена чебто зраду – М. Кос то ма ров пов’я зу вав 
при чину його тра гіч ного зламу, який від бувся в душев ному стані і так 
і не міг бути подо ла ний жод ними новими пере мо гами. Сцена страти 
Чап линсь кої разом з під оз рю ва ним кохан цем в уяв ленні М. Кос то-
ма рова мала загост рено анти жі ноче забарв лення і сим во лі зу вала спектр 
склад них емо цій, авторсь ких у тому числі, щодо пред став ниць жіно чої 
статі. Ця тема зали ша лася для істо рика однією з хви лю ючих, і навіть 
напри кінці свого життя він зби рався повер ну тися до неї знову, маючи 
намір, як зга дує В.  Гор ленко, напи сати п’єсу про Б. Хмель ниць кого, 
де особ ливу увагу при ді лити дру гій дру жині геть мана [3, c. 113].

Якщо Олена Чап линська уособ лю вала нега тивне жіноче начало 
і висту пала сим во лом біди, то образ Ганни Золо та ренко був сво є-
рід ним хрес то ма тій ним при кла дом впли во вості жінки в укра ї нсь кому 
соці умі. Третя дру жина геть мана зобра жена без по се ре д ньо при чет ною 
до полі тич них подій. Навіть коро лева Речі Пос по ли тої звер та лася не до 
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геть мана, а до його дру жини з про хан ням про заступ ництво і допо могу, 
над си ла ючи їй у пода ру нок кош тов ності [4, с. 722]. Нова дру жина 
Б. Хмель ниць кого, окрім поваги геть мана, мала авто ри тет серед його дітей 
та роди чів. Вона вміла себе пово дити в непрос тому сімей ному ото ченні 
геть мана, знайшла поро зу міння з його донь ками та їхніми чоло ві ками. 
Дехто з істо ри ків навіть схиль ний був вба чати в геть мансь кій дип ло ма тії 
1654 р. «жіно чий слід», адже з часом Ганна Золо та ренко не без впливу 
свого брата Івана взяла сто рону «мос ковсь кої пар тії» і, мож ливо, впли нула 
на вибір Б. Хмель ниць кого сто совно укла дання союзу з Мос ко вією [5].

Що ж до кохання геть мана І. Мазепи, то про Мотрю Кочу бе ївну 
М. Кос то ма ров писав як про «огра ни чен ное женс кое сущест во» [6, 
c. 208]. Утім, на його думку, вона так само від іг рала головну роль у тра ге-
дії, що при звела до «роко вой вра ж ды» між Кочу беєм та Мазе пою і, 
як наслі док, вияви лася фаталь ною для всієї України.

Не менше заці кав лення М. Кос то ма рова викли кав фено мен від омих 
в істо рії жінок, їхній вплив на полі тику та на при йн яття доле нос них 
рішень. З огляду на це, істо рик від іб рав для своєї «Рус ской исто рии 
в жиз не о пи са ниях ее глав ней ших дея те лей» жіночі пос таті, які, на його 
пере ко нання, стали сво є рід ними сим во лами істо рич них епох. Завдяки 
образ ним репре зен та ціям, геро ї нями яких були пред став ниці різ них епох 
і куль тур них тра ди цій – Марина Мні шек, царівна Софія, імпе рат риці 
Анна Іоа нівна та Єли за вета Пет рівна, істо рик майс терно роз крив такі 
істо рично-пси хо ло гічні про блеми, як при хід жінки до влади, меха нізми 
її утри мання, ціна пере бу вання на престолі.

Одна з пер ших спроб акту а лі зу вати в нау ко вому прос торі існу ючі 
від мін ності в укра ї нсь кій та російсь кій куль тур них тра ди ціях так само 
нале жала М. Кос то ма рову, який вико рис тав для вті лення свого задуму 
конс трук ції уза галь не них жіно чих обра зів спо чатку у своїй дисер та ції 
«Об исто ри чес ком зна че нии рус ской народ ной поэ зии» з подаль шим 
пог либ лен ням теми в «Очерке домаш ней жизни и нра вов вели ко рус-
ского народа в XVI–XVII сто ле ти ях». Порів ню ючи харак тери мало ро-
сійсь кої та вели ко ро сійсь кої дів чини / жінки, істо рик роз ме жо ву вав 
та про ти став ляв їхнє ста но вище в мало русь кому та вели ко русь кому 
соці у мах. Сильна, цілесп ря мо вана, цілісна натура укра їнки про ти став-
ля лася росі янці, яка легко під ко ря лась обста ви нам і долі. Куль турні 
сим воли, запро по но вані М. Кос то ма ро вим, зок рема висо кий ста тус 
жінки в укра ї нсь кому соці умі, її внут рішня готов ність чинити опір 
неспри ят ли вим обста ви нам, особ лива повага до матері – стали одними 
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з голов них чин ни ків в обґрун ту ванні ідеї окре міш ності укра ї нсь кої нації 
та само бут ності укра ї нсь кого істо рич ного про цесу. Пари тет і толе рант-
ність у сто сун ках між чоло ві ком і жін кою в укра ї нсь кому середо вищі 
істо рик пояс ню вав їхнім тра ди цій ним тяжін ням до демок ра тії та набли-
же ністю до євро пейсь кої куль тури у той час, як дес потизм чоло віка 
щодо жінки у вели ко ро сів пов’я зу вався з «візан тійсь ким аске тиз мом» 
та «гру бой татарс кой рев но с тью» [7, c. 103].

Жі ночі образи, майс терно ство рені М. Кос то ма ро вим як у пер со на лі-
зо ва ному вигляді, так і в загально-абст ракт них конс трук ціях, мали на меті 
різ но ма ніт ніше пред ста вити про цеси мину лого, кон цеп ту а лі зу вати куль турні 
тра ди ції і не лише кон с та ту вати явища, а й пояс ню вати їх, шука ючи від по-
віді на складні питання. Палітра обра зів, на яких у тому чи іншому вигляді 
поз на чився кос то ма рівсь кий авто бі ог ра фізм, має складну кон фі гу ра цію 
і різ но ма нітне забарв лення в нау ково-твор чій спад щині істо рика. Серед них 
є як сим воли від да ності, самоз ре чення, впли во вості і сили, так і вті лення 
під ступ ності, зрад ли вості, жорс то кості, неві главства. У кож ному разі вони 
висту пали або яск ра вим від обра жен ням епохи, або її сут тє вим і орга ніч ним 
допов нен ням, без якого немож ливо було би зро зу міти неспо ді вані, інколи 
ало гічні і навіть пара док сальні пово роти істо рії, як і уявити саму істо рію без 
жіно чої актив ної при сут ності.
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Мяс кова Те тяна Євге ні їв на
кан ди дат істо рич них наук, стар ший нау ко вий спів ро біт ник
(Укра їна, м. Київ)

БІБ ЛІ О ТЕ КА МИКО ЛИ ІВА НО ВИ ЧА КОС ТО МА РО ВА : 
ІСТО РІЯ ПОБУ ТУ ВАН НЯ, СЛО В’Я НОЗ НАВ ЧА 

ТЕМА ТИ КА ДОКУ МЕН ТІВ

Ми кола Іва но вич Кос то ма ров (1817–1885) – від омий істо рик, архі воз-
на вець, етног раф, фоль к ло рист, письмен ник, пуб лі цист. Один із заснов-
ни ків Кирило-Ме фо ді ївсь кого това риства, док тор російсь кої істо рії, 
про фе сор Київсь кого уні вер си тету св. Воло ди мира (1846), почес ний 
член Петер бур зь кого уні вер си тету, член-ко рес пон дент Петер бур зь кої 
Ака де мії наук (1876). Дійс ний член бага тьох нау ко вих това риств.

Ак тив ний корис ту вач бага тьох біб лі о тек та архі вів, вче ний і сам, 
за тра ди цію того часу, сфор му вав нау кову біб лі о теку, яку зби рав довгі 
роки життя. У 1894 р. дру жина М. Кос то ма рова, Аліна Леон ті ївна, запро-
по ну вала в дар Київсь кому уні вер си тету св. Воло ди мира осо бову біб лі-
о теку свого чоло віка (згідно його запо ві ту). «Желая выра зить чувства 
глу бо кого ува же ния, кото рые питал покой ный мой муж Н. И. Кос то-
ма ров к Импе ра торс кому уни вер си тету св. Вла ди мира, а вместе с тем 
и сох ра нить в этом учё ном учреж де нии доб рую память о быв шем его 
дея теле, я пред ло жила при нести в дар Уни вер си тету биб ли о теку, сос то-
я щую из книг, бро шюр, геог ра фи чес ких карт и раз лич ного рода дру гих 
изда ний, при об ре тав шихся Нико лаем Ива но ви чем в про дол же ние всей 
его тру же ни чес кой жизни в посо бие для своих исто ри чес ких работ» 
[1, с. ІІІ].

У березні 1895 р. осо бова біб лі о тека М.  Кос то ма рова, після того 
як її огля нув та при йняв заві ду ю чий фун да мен таль ною уні вер си тетсь кою 
біб лі о те кою В. О. Кордт, була пере ве зена до Києва. Основ ною умо вою під 
час пере дачі біб лі о теки вче ного було збе рі гання її в Київсь кому уні вер-
си теті нероз діль ним фон дом, у вигляді окре мого від ділу, з при сво єн ням 
імені Миколи Іва но вича Кос то ма рова. Біб лі о тека увійшла до складу 
уні вер си тетсь кої кни гоз бірні разом із дефект ними при мір ни ками 
та шафами в яких книги збе рі га лась останні 20 років. Слід зазна чити, 
що спів ро біт ники уні вер си тетсь кої біб лі о теки забез пе чили належне 
утри мання осо бо вої біб лі о теки вче ного, у дру карні Г. Т. Кор чак-Но-
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виць кого для кож ної книжки був замов ле ний екс ліб рис з текс том над ру-
ко ва ним золо том «Из биб ли о теки Нико лая Ива но вича Кос то ма рова, 
пожерт во ван ной Уни вер си тету св. Вла ди мира Али ной Лео н ть ев ной 
Кос то ма ро вой №». Також у 1903 р. в уні вер си тетсь кій типо гра фії був 
над ру ко ва ний сис те ма тич ний ката лог осо бо вої біб лі о теки вче ного, 
де було заре єст ро вано 1454 назви (1425 книг і 29 руко пи сів). Цей ката лог 
був скла де ний поміч ни ками біб лі о те каря Б. Бур зою та Г.  Двер ниць ким. 
Не втра тив він акту аль ності і сьо годні, оскільки дозво ляє нам озна йо-
ми тися з тема тич ним, мов ним, хро но ло гіч ним скла дом книг.

Книж кова час тина біб лі о теки М. Кос то ма рова поді ля лася на вісім 
відділів:

I. Біб лі о те коз навство, біб лі ог ра фія, біог ра фії, істо рія та видання 
учбо вих установ;

II. Бого сло в’я та істо рія церкви;
III. Пра воз навство, дер жавні знання та ста тис ти ка;
IV. Філо ло гія. Філо со фія. Педа го гі ка;
V. Істо рія та твори літе ра ту ри;
VI. Істо ричні науки: 1) Загальна істо рія; 2) Російська істо рія; 

VII. Геог ра фія. При род ничі науки;
VIII. Пері о дичні видання. Збірники.
Окремо в уні вер си тетську біб лі о теку було пере дано руко писи 

кіль кістю 29 оди ниць, з деталь ним нау ко вим опи сом яких можна озна йо-
ми тися в нау ко вій роботі С.  Мас лова [2]. Серед книг багато видань 
сло в’я ноз нав чої тема тики. Так у пер шому від ділі осо бо вої біб лі о теки 
М. Кос то ма рова міс тяться ката логи: сло в’янсь ких руко пи сів з біб лі о теки 
В. М. Ундольсь кого, виданні при допо мозі пра ців ни ків від ділу руко пи сів 
та ста род ру ків Мос ковсь кого Пуб ліч ного та Румян цевсь кого музею 
російсь ких біб лі ог ра фів О.  Вік то рова та А. Бич кова; руко пи сів з колек ції 
від омого сла віста В. Гри го ро вича; цер ков но сло в’янсь ких та російсь ких 
руко пи сів з Віленсь кої Пуб ліч ної біб лі о теки, скла де них Ф.  Доб рянсь ким; 
книг імпе ра торсь кої Пуб ліч ної біб лі о теки, сто совно Росії, на різ но ма-
ніт них «cло в’янсь ких наре чи ях»; сла в’янськo-ро сійсь ких руко пи сів, які 
нале жали мос ковсь кому купцю пер шої гіль дії Івану Мики то вичу Царсь-
кому. У пер шому від ділі також зна хо ди лася книга від омого сла віста 
В. Барсь кого, при свя чена чесь кому гума ністу Яну Амосу Коменсь кому 
«Я. А. Коменс кий, сла вянс кий педа гог-ре а лист XVIII в.» (Одесса, 1871).

Значна кіль кість книг, при свя че них сло в’я ноз нав чій тема тиці, була 
і в інших від ді лах осо бо вої біб лі о теки М.  Кос то ма рова. Так, дру гий 
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роз діл біб лі о теки міс тить бого словські книги сло в’янсь кими мовами, 
а також твори при свя чені життю і діяль ності заснов ни ків цер ков но сло-
в’янсь кої мови Кирилу та Мефо дію (Кня зев А. С. Свя тые рав но а пос-
толь ные Кирилли и Мефо дий, про све ти тели сла вян и вли я ние их под ви гов 
на народ ное обра зо ва ние, как всего сла вянс кого мира вообще, так 
и Рос сии в част ности (СПб., 1866); Биль ба сов В. А. Кирилл и Мефо дий 
по доку мен таль ным источ ни кам (СПб., 1868)).

Але най більше книг сло в’я ноз нав чої тема тики в чет вер тому роз-
 ділі (ІV. Філо ло гія. Педа го гі ка). Тут і праця укра ї нсь кого філо лога 
сла віста, істо рика, перек ла дача, видавця Йосипа (Осип) Мак си мо вича 
Бодянсь кого «О вре мени про ис хож де ния сла вянс ких письмен» (Москва, 
1855), і твори російсь кого філо лога-сла віста, по пуля ри за тора сло в’я но-
фільсь ких ідей Антона Семе но вича Буди ло вича «Исс ле до ва ние языка 
дав нес ла вянс кого и давне-рус ского пере вода ХІІІ слов Гри го рия Бого слова 
по руко писи Импе ра торско Пуб лич ной биб ли о теки ХІ века» (СПб., 1871), 
книга сло в’я ноз навця, фоль к ло риста Олек сандра Федо ро вича Гіль фер-
дінга «Общес ла вянс кая азбука с при ло же нием образ цов сла вянс ких 
наре чий» (СПб., 1871) тощо. У чет вер тому роз ділі також багато під руч-
ни ків з різ но ма ніт них сло в’янсь ких мов, а також слов ни ків. Є книги про 
зв’я зок сло в’янсь ких мов з іншими, напри клад Гар каві А. Я. «Об языке 
евреев жив ших в дав нее время на Руси и о сла вянс ких сло вах встре ча-
е мых у еврейс ких писа те лей» (СПб., 1865).

Зу стрі ча ються в біб лі о теці М. Кос то ма рова (V роз діл) багато 
виданнь при свя че них фоль к лору сло в’янсь ких наро дів, а саме: 
«Песни (Бело рус ские народ ные)…» (СПб., 1874), «Народ ные песни 
Галиц кой и Угорс кой Руси /Соб раны Я. Ф. Голо вац ким Ч.1–3» (М., 
1878), «Пісні (Укра ї нсь кі)/ Видані Кош том О. С. Бал лі ної» (СПб., 
1863), «Песни (Народ ные южно-рус ские) / Изда ние Амв ро сия Мет лиц-
ко го» (Киев, 1854), «Поэ зия сла вян : сбор ник луч ших поэ ти чес ких 
про из ве де ний сла вянс ких наро дов в пере во дах рус ских писа те лей / Изд. 
Под ред. Н. В. Гер бе ля» (СПб., 1871),

Ана лі зу ючи склад біб лі о теки М. Кос то ма рова, можна зро бити висно-
вок, що тема тич ний зміст доку мен тів пов ністю від по ві дав нау ко вим 
інте ресам уче ного. Пере важна кіль кість книг видана сло в’янсь кими 
мовами: російсь кою, укра ї нсь кою, бол га рсь кою, польсь кою, чесь кою, 
сло ваць кою, сербсь кою. Є доку менти і на захід но євро пейсь ких мовах, 
а також лати ною. До складу осо бо вої біб лі о теки М. Кос то ма рова увійшли 
праці від омих сла віс тів ХІХ ст.: Й. Бодянсь кого, А. Буди ло вича, В. Ганки, 
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В. Гри го ро вича, Ф. Бус ла єва, О. Потебні та ін. У 1927 р. осо бова біб лі-
о тека М. Кос то ма рова в складі уні вер си тетсь кої кни гоз бірні над ійшла 
до фон дів Все на род ної біб лі о теки Укра їни як окре мим фонд.

Упро довж 20-х років ХХ ст. – 2017 р. – кни гоз бірня збе регла свою 
пер вісну ціліс ність. Наразі вона збе рі га ється у від ділі нау ко вої орга ні-
за ції та обслу го ву вання основ ним фон дом (голов ний кор пус НБУВ). 
Окремі видання з осо бо вої біб лі о теки М. Кос то ма рова збе рі га ються 
в спе ці а лі зо ва них від ді лах НБУВ, таких як: від діл біб лі о теч них зіб рань 
та істо рич них колек цій, від діл ста род ру ків та рід кіс них видань Інсти туту 
кни гоз навства, Інсти туті рукопису.

1. Ка та лог биб ли о теки Н. И. Кос то ма рова, пожерт во ван ной в 1894 г. 
Импе ра торс кому уни вер си тету Св. Вла ди мира Али ной Лео н ть ев ной 
Кос то ма ро вой. – Киев : Типо гра фия импе ра торс кого уни вер си тета св. 
Вла ди мира, 1903. – 83 с.
2. Мас лов С. І. Обзор руко пи сей биб ли о теки импе ра торс кого Уни вер-
си тета св. Вла ди ми ра» / С. І. Мас лов. – Киев : типо гра фия имп. Уни вер-
си тета св. Вла ди мира, 1910. – 43 с.
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Раб чун Оксана Ста ніс ла вів на,
кан ди дат істо рич них наук, стар ший нау ко вий спів ро біт ник
(Укра їна, м. Київ)
Раб чун Ірина Вік то рів на,
сту дент ка
(Укра їна, м. Київ)

ТВОР ЧИЙ ДОРО БОК М. І. КОС ТО МА РО ВА У ФОН ДІ 
ФУН ДА МЕН ТА ЛЬ НОЇ БІБ ЛІ О ТЕ КИ УНІ ВЕР СИ ТЕ ТУ 

СВ. ВОЛО ДИ МИ РА

Ми кола Іва но вич Кос то ма ров [4 (16)  т равня 181 7 р. , с. Юрасі вка, 
Ост р ог оз ький пові т,   В оронез ька губерні я ,  Російська імпе рія – 7   (1 9)  
 квітня 1 885 р., Пет ер бург,  Ро сі йська і мп ерія] – вид ат ний український 
та російський істо рик,  е тн о граф, проз аїк,  п ое т-р ом антик ,  мисл итель, 
гром а дський діяч,   етноп сих ол ог .

18 45  р. він переї хав до К иєва, де став пра ц ювати с т аршим учи те лем 
у гім наз ії ,   познайомився з  на й ав торитетнішим на той час ученим 
 М. Мак си м о ви чем. 

Н аве сні  18 4 7 р. вчена рада  Київського  у ні вер с итету обрала 
М. Костомарова викладачем російської історії, а з 1 серпня – ад’юнкт-
професором. З осені він почав читати лекції, викликаючи жвавий інтерес 
у студентів. З цього часу М. Костомаров заглибився в масштабну роботу 
з вивчення історії України. Тоді ж він зблизився з видатним київським 
релігійним філософом П. Авсеньєвим, який читав лекції з філософії 
і психології в Київській духовній академії і Київському університеті. 
Його філософсько-психологічні праці (зокрема, у галузі етнопсихології) 
справили величезне враження на М. Костомарова. Ініціатор створення 
і автор програмних документів Кирило-Мефодіївського товариства.

У 1864 р. отримав науковий ступінь доктора російської історії. 
М. Костомаров очолював університетську кафедру російської історії 21.

У 60–70-х роках М. Костомаров багато працює, переважно в галузі 
історії. Цікаво, що за період з 1861 по 1885 р. він написав близько 
200 праць, а за все життя – понад 300.

21 Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Історія. URL: 
http://www.univ.kiev.ua/ua/geninf/history.
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Значна частина видань над ійшла і до фонду університетської 
бібліотеки.

Аналізуючи сучасний склад фундаментальної бібліотеки універ-
ситету св. Володимира, можна від мітити, що значна частина при мірників 
видань творів М. Костомарова – при життєві видання. Нині вони збе-
рігаються переважно у двох основних частинах бібліотеки – «Роки» 
та «Відділи». «Роки» – історико-культурний фонд із хронологічно-
порядковою системою роз становки, «Відділи» – із систематичною 
роз становкою фонду, введеною з 1895 р. директором університетської 
бібліотеки, видатним науковцем В. Кордтом.

Так, у складі історико-культурного фонду «Роки» знаходимо такі 
при мірники видань творів М. Костомарова:

Окремі томи багатотомної праці «Исторические монографии 
и исследования Николая Костомарова», що була над рукована в Санкт-
Петербурзі в 1863–1889 рр.

Костомаров Н. И. Смутное время Московского государства в начале 
XVII столетия: 1604–1613. – Т. 1–3. – Санкт-Петербург ; Москва, 
1883–1884. (Шифр: 1864–1151)

Костомаров Н. И. История Новгорода, Пскова и Вятки во время 
удельно-вечевого уклада. Т. 2. – Санкт-Петербург, 1863. (Шифр: 
1864–1151)

Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования. Т. 13. – 
Санкт-Петербург : Типография М. О. Вольф, 1881. (Шифр: 1864–1151)

Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий : в 2 т. Изд. 2-е, доп. – Т. 2. – 
Санкт-Петербург : Д. Е. Кожанчиков, 1859. (Шифр: 1890–3303)

Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях 
ее главнейших деятелей. – Выпуск первый – пятый. – Санкт-Петербург, 
1873–1874. (Шифр: 1874–615)

Костомаров Н. И. Очерк торговли Московского государства в XVI 
и XVII столетиях / составил Н. Костомаров. – Санкт-Петербург : издание 
Николая Тиблена, 1862. – [4], 299, [2]. (Шифр: 1862–1233)

Костомаров Н. И. Лекции по русской истории. Источники русской 
истории. – Санкт-Петербург : В. Безобразов, 1861 (Шифр: 1863–360)

Костомаров Н. И. Севернорусские народоправства во вре мена 
удельно-ве че вого уклада. – Т. 1–2. – Санкт-Пе тер бург : Типо гра фия 
това ри щества «Общест вен ная поль за», 1863 (Шифр: 1863–384)

Кос то ма ров Н. И. Об исто ри чес ком зна че нии рус ской народ ной 
поэ зии. – Харь ков : Уни вер си тетс кая типо гра фия, 1845 (Шифр: 1879–887)
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У складі істо рико-куль тур ного фонду «Від ді ли» збе рі га ються такі 
при мір ники видань тво рів вченого:

Кос то ма ров Н. И. Бунт Стеньки Разина. – Санкт-Пе тер бург : 
Д. Е. Кожан чи ков, 1859. (Шифр: Х.133.81)

Кос то ма ров Н. И. Соб ра ние сочи не ний (в 21 т.). – Кн. XV, XVII, XVIII, 
ХІХ, ХХ, ХХІ. – Санкт-Пе тер бург : М. М. Ста сю ле вич, 1906. (Шифр: 
Х.125.43)

Слід наго ло сити, що кожна книга має ознаки книж ко вого зіб рання 
уні вер си тету св. Воло ди мира: печатки (овальну чи пря мо кут ну), шифри, 
напи сані на титуль них арку шах при мір ни ків видань (олів цем на тих 
кни гах, що збе рі га ються у фонді «Роки», чор ним чор ни лом на при мір-
ни ках видань з час тини «Від ді ли»), на корін цях книг зна хо димо тис нення 
«БУСВ», таке тавро про став ля лося на всі видання, що були оправ лені 
в майс терні уні вер си тету.

Отже, як бачимо, твор чий доро бок М. Кос то ма рова у складі фун да-
мен таль ної біб лі о теки уні вер си тету св. Воло ди мира пред став лено хоч 
і не повно, але досить ґрун товно.
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Шип Надія Анд рі їв на,
док тор істо рич них наук, про фе сор
(Укра їна, м. Київ)

ПО ЛЕ МІ КА МИКО ЛИ КОС ТО МА РО ВА З ОПО НЕН ТА МИ 
І ЦАР СЬ КИ МИ ЧИНОВ НИ КА МИ З ПИТАНЬ 

УКРА Ї Н СЬ КОЇ МОВИ

Мова кож ного народу є не лише засо бом кому ні ка ції, а й разом 
з осмис лен ням спіль ної істо рії – вирі шаль ним чин ни ком само і ден ти-
фі ка ції і дер жа вот во рення. У ХІХ ст., коли укра їнці не мали влас ної 
дер жави (дев’ять укра ї нсь ких губер ній вхо дили до складу Російсь кої 
імпе рії), інте лі ген ції дово ди лося вибо рю вати визнання укра ї нсь кої 
мови окре мим сус піль ним фено ме ном, а не наріч чям, від га лу жен ням 
російсь кої. З дру гої поло вини ХІХ ст. дер жавні чинов ники мовне 
питання з нау ко вої пло щини пере во дили в полі тичну. Пер ма нентно 
воно вини кало і в ХХ ст., у ХХІ ст. також цир ку лює в полі тич них колах 
Укра їни, але в іншому сенсі.

Мовна про блема в різ них ракур сах була і зали ша ється пред ме том 
нау ко вого дис курсу мовоз нав ців, істо ри ків, соці о ло гів. Вихо дячи 
із сус піль ної і нау ко вої важ ли вості теми, ста вимо за мету на основі 
опуб лі ко ва них архів них доку мен тів [1], а також руко пи сів ста тей 
М. Кос то ма рова, які збе рі га ються в Інсти туті руко пису НБУВ, а свого 
часу були опри люд нені в пері о диці [2, 3], висвіт лити інте лек ту альну 
поле міку М. Кос то ма рова з російсь кими опо нен тами, що пред став ляли 
офі ційну пози цію монар хіч ної дер жави. Тема акту а лі зу ється також 
у зв’язку з від зна чен ням цього року 200-річчя від дня наро дження цього 
вче ного-іс то рика, гро мадсько-по лі тич ного діяча, письмен ника і пуб лі-
циста, архе ог рафа, фоль к ло риста й етног рафа.

На у ко вий і гро мадсь кий інте рес М. Кос то ма рова до мов ного 
питання мав об’єк тивне під ґрунтя, засвід чене наяв ними здо бут ками 
укра ї нсь ких мовоз нав ців, письмен ни ків, етног ра фів тощо. У пер шій 
поло вині ХІХ ст. три вав про цес від ме жу вання укра ї нсь кої мови від 
єди ної книж ної мови схід них сло в’ян, яку пред став ляла «Гра ма ти ка» 
М. Смот риць кого (1619 р.). Уперше її слов ни ко вий запас попов нено 
народ ними роз мов ними еле мен тами І. Кот ля ревсь ким в «Ене ї ді» (її 
лек сич ний склад нара хо вує бли зько 7 тис. слів). На рівень загаль но на-
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ці о наль ного сус піль ного явища укра ї нську мову під ніс Т. Шев ченко. 
Зі свого боку, мовоз навці роз роб ляли тео ре тичні питання, вибо рю ючи 
право на широ кий вжи ток рід ної мови. У 1818 р. видана «Грам ма тика 
Мало рос сийс кого наре чия или грам ма ти чес кое пока за ние сущест вен-
ней ших отли чий, отда лив ших Мало рос сийс кое наре чие от чис того 
рос сийс кого языка, соп ро вож да е мое раз ли ч ными по сему пред мету 
заме ча ни ями и сочи не ни я ми». За кла си фі ка цією сло в’янсь ких мов 
М. Мак си мо вича укра ї нська роз гля да лась як самос тійна (пів денно-за-
хідна або пів ден на) [4, с. 6–7]. Проте спроби інте лі ген ції запро ва джу вати 
рідну мову в усі сфери сус піль ного життя при ду шу ва лися вла дою. Мовна 
полі тика царату базу ва лася на пос ту латі, що наці о нальні мови, у тому 
числі біло руська й укра ї нська, можуть засто со ву ва тись у навчаль ному 
про цесі лише почат ко вої школи [5, с. ХХІ]. Особ ливо гостро про блема 
навчання рід ною мовою селян пос тала після ска су вання крі пос ного 
права у 1861 р. М. Кос то ма ров зазна чав: того замало, що пож ва ви лася 
літе ра турна діяль ність, пот рібно, щоб пів ден но русь кою мовою пере да-
ва лися знання, щоб вона стала «про від ни ком загаль но людсь кої осві че-
нос ті». Якщо ми не дамо наро дові засо бів навча тись рід ною мовою, – 
«він стане вчи тись чужою – і наша народ ність заги не» [2, арк. 1]. 
Отже, уче ний роз умів зна чення мови для само ус ві дом лення укра їн ців 
і всі ляко нама гався це дово дити у своїх нау ко вих і пуб лі цис тич них 
пра цях. Він робив спра вед ли вий закид на адресу окре мих наро до люб ців, 
які можуть одяг нути виши ванку, вжити кілька укра ї нсь ких слів, але 
не під три мати фінан сово освітню справу [2, арк. 5].

Пи тання мов ної іден ти фі ка ції пору шу вали укра ї но філи, вва жа ючи 
за пот ребу утвер дити в сус піль стві назву «укра їн ці» замість «мало ро си», 
«пів ден но ру си». Однак у них ще не сфор му ва лося кон цеп ту альне бачення 
соці аль ної важ ли вості мови і куль тури як націє- і дер жа вот вор чих 
чин ни ків. Об’єд ну ю чись у гро мади, вони засно ву вали недільні школи, 
які вико рис то ву вали в навчанні Бук варі Т. Шев ченка, К. Шей ковсь кого, 
О. Стро ніна, гра матку П. Куліша, вида вали по пулярну літе ра туру 
світсь кого і релі гій ного змісту для народу тощо. П. Мора чевсь кий 
перек лав Біб лію і під го ту вав курс «Свя щен ної істо рії» укра ї нсь кою 
мовою. Прак тич ним кро ком щодо зміц нення пози цій рід ної мови було 
також засну вання В. Біло зерсь ким спільно з укра ї нсь кою гро ма дою 
в Петер бурзі літе ра турно-на у ко вого віс ника «Осно ва» (січень 1861 – 
жов тень 1862 р.), у реда гу ванні якого, крім П. Куліша, О. Кіс тя ківсь кого, 
брав участь М. Кос то ма ров, пуб лі ку ючи в ньому і свої твори. Його 
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активна діяль ність у дове денні при род ного права укра їн ців навча тись 
і роз ви вати рідну мову непо ко їла царсь ких чинов ни ків. Зок рема, у статті 
«О пре по да ва нии на народ ном языке в Южной Руси» («Осно ва», 1862, 
кн. 5) автор обґрун то ву вав при родне право укра їн ців навча тися рід ною 
мовою, що викли кало обу рення шові ніс тів. Польське наці о нально-виз-
вольне повс тання 1863 р. «під лило масла у вог ни ще». «Мос ковс кие 
ведо мос ти» М. Кат кова роз гор нули кри тику, зви ну ва чу ючи М. Кос то-
ма рова в сепа ра тизмі, на що він від ре а гу вав «Від по віддю «Мос ковс ким 
ведо мос тям» у газеті «День», яка спри чи нила подальшу поле міку. 
У статті автор спрос то ву вав наклеп на нього та його одно дум ців, що ніби 
зби рання кош тів на видання книг нау ко вого змісту пів ден но русь кою 
мовою є спра вою таєм них польсь ких інтриг. Він дово див необ хід ність 
такої літе ра тури, аби над ати народу зро зу мілу інфор ма цію. На його 
думку, «так звана загаль но руська мова, мова літе ра тури й осві че ного 
сус піль ст ва» не впо ра ється з цим, тому по пулярні книжки повинні 
дру ку ва тися народ ною, а не книж ною штуч ною. Він пояс ню вав: «Значна 
час тина Пів ден ної Русі роз мов ляє сво є рід ною мовою, яку ми нази ва ємо 
Пів ден но русь кою», яка від різ ня ється від загаль но русь кої фоне тич ними 
і син так сич ними озна ками [6, с. 18]. Прос тому народу треба давати знання 
зро зу мі лою мовою, завдяки чому він має усві дом лю вати свою людську 
й гро ма дянську гід ність. Уче ний вима гав від «Мос ковс ких ведо мос тей» 
дове дення або спрос ту вання зви ну ва чень на свою адресу, оскільки була 
зне ва жена його гро ма дянська честь. У своїй при мітці редак ція газети 
зазна чила, що під три мує ідею викла дання пів ден но русь ким наріч чям 
лише в при ват них почат ко вих шко лах і не поді ляє зви ну ва чень на адресу 
М. Кос то ма рова та його дру зів у «солі дар нос ті» з польсь ким виз воль ним 
рухом. Вона готова визнати їх «кров ними Мало ру сами, незва жа ючи 
на всю нена род ність їхніх укра ї но фільсь ких пат рі о тич них і вче них 
феде ра ліс тич них тео рій» [6, с.19]. Крім того, редак ція під три мала 
ідею видання книг для народу за умови, що в них не будуть міс ти тися 
нові неправ диві істо ричні, соці альні та філо софські тео рії. Як бачимо, 
пози ція «Дня» при нци пово не роз хо ди лася з офі цій ною, хоч виявила 
деяку лояль ність щодо М. Кос то ма рова сто совно став лення до повс тання 
поляків, та й то з метою їх роз ме жу вання з укра їн цями.

Не зва жа ючи на вище за зна чені інси ну а ції шові ніс тів, уче ний 
не поли шав інте лек ту альну боро тьбу за визнання ста тусу укра ї нсь кої 
мови. Він закли кав при пи нити моральне насилля і засу дити зне важ ливе 
став лення до укра їн ців, збу дити в них почуття само по ваги. За його 
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сло вами, 13 міль йо нів роз мов ля ють пів ден но русь кою мовою, «отже, 
ці три на дцять міль йо нів мають право на участь у загаль но людсь кій 
про світі зі своїм над бан ням» [3, арк. 3, 6]. «Сту пінь роз витку мови 
вка зу ва тиме рівень народ ного вихо ван ня». З цих мір ку вань, зазна чав 
М. Кос то ма ров, і ство рю вався капі тал для видання книг нау ко вого змісту 
пів ден но русь кою мовою [3, арк.7]. Реак ція чинов ни ків на ого ло шення 
в газеті «Киевс кий телег раф» про збір кош тів на цю бла го родну справу 
не заба ри лась. До гене рал-гу бер на тора М. Аннен кова над ій шов лист 
І. Куль жинсь кого (27 березня 1863 р. з Ніжи на) із засте ре жен ням щодо 
«дерз кой затеи хох ло ма нов». Ішлося про те, що на Ліво бе режжі вже 
знайш лися «неко то рые глу пцы, кото рые уже делают склад чи ну». Невже 
і на пра вому березі Дніпра знай дуться такі непри хиль ники єдності 
Росії?.. «Невже не можна ніяк стри мати зане по ко є ного Кос то ма рова 
від його сепа ра ти стсь ких виті вок.» [1, с. 62]. 21 червня 1863 р. у газеті 
«Мос ковс кие ведо мос ти» з’яв и лася стаття М. Кат кова про шкід ли вість 
укра ї но філь ства та осу дження М. Кос то ма рова за видання кни жок для 
народ ної освіти. Оскільки Укра їна ніколи не була окре мою дер жа вою, 
«укра ї нсь кий народ є чис тий російсь кий народ, корін ний російсь кий 
народ, сут тєва час тина російсь кого народу, без якої він не може 
зали ша тись тим, чим він є… Мало ро сійсь кої мови ніколи не було, і не 
див ля чись на всі зусилля укра ї но фі лів, досі не існує», – вправ лявся 
у сло вес ній екві ліб рис тиці М. Кат ков [1, с. 69]. 27 червня 1863 р. голова 
Київсь кого цен зур ного комі тету О. Новиць кий звер тався до міністра 
внут ріш ніх справ П. Валу єва з про хан ням про ти ді яти «деяким мало ро-
сам» куль ти ву вати рідну мову, оскільки «ніякої особ ли вої мало ро сійсь кої 
мови не було, немає і бути не може» (Сек рет но) [1, с. 72]. 11 липня 1863 р. 
П. Валуєв у допо від ній записці Олек санд рові ІІ про по ну вав дозво-
лити дру ку вання тво рів крас ного письменства і при зу пи нити видання 
навчаль ної та релі гій ної літе ра тури укра ї нсь кою мовою. «У С.-Пе-
тер бурзі навіть зби ра ються пожерт ву вання колиш нім про фе со ром 
Кос то ма ро вим для видання деше вих кни жок на пів ден но ро сійсь кому 
наріч чі», – зазна чав міністр [1, с. 74]. За тиж день по тому (18 лип ня) 
видано його зло вісне роз по ря дження про забо рону вида вати зазна чену 
книж кову про дук цію. Сум ноз віс ний валу євсь кий цир ку ляр спри чи нив 
руй нівні нас лідки у справі роз витку укра ї нсь кої мови та літе ра тури. 
Вчені зазна ча ють кілька чин ни ків його появи, зок рема, польське наці о-
нально-виз вольне повс тання на Пра во бе реж ній Укра їні. Воно сприй-
ма лось в офі цій них колах як вияв сепа ра тизму, що може під бу рити на це 
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й укра їн ців, які не поки да ють праг нень про авто но мію. Не останню 
роль у навко ло мов них бата ліях від іг рав голова Київсь кої архе ог ра фіч ної 
комі сії М. Юзе фо вич. Він пере ко нав центральну владу в тому, що укра ї-
но філи, куль ти ву ючи мову, перес лі ду ють полі тич ний сепа ра тизм, який 
можна роз ці ню вати як замах на дер жавну єдність Російсь кої імпе рії. 
Унас лі док дії цир ку ляру пос ла би лася діяль ність гро ма дів ців, дехто 
про дов жу вав її в рам ках закон ності, інші шукали засо бів для вирі шення 
наці о наль ного питання, пов’я зу ючи його з полі тич ною боро ть бою. 
Анти ук ра їнські заходи уряду спо ну кали інте лі ген цію до пос лі дов ні шого 
запро ва дження рід ної мови не лише в побуті, а й у діло вому спіл ку ванні, 
нау ково-те о ре тич них дос лі джен нях, зрос тали наці о нальні кадри мовоз-
нав ців.

М. Кос то ма ров нама гався всі ля кими засо бами чинити спро тив 
офі цій ним забо ро нам, спо ді ва ю чись пере ко нати російсь ких чинов-
ни ків у спра вед ли вості вимог самос тій ного роз витку укра ї нсь кої мови, 
не змі шу ючи цього явища з полі тич ним сепа ра тиз мом. 23 липня 1863 р. 
у листі до П. Валу єва він про сив дозволу від по вісти пуб лічно в газеті 
«Голос» на зви ну ва чення у солі дар ності з польсь ким виз воль ним 
рухом та пояс нити своє став лення щодо забо рони видань укра ї нсь кою 
мовою. Як майс тер-пуб лі цист він аргу мен то вано виклав свою пози цію, 
дово дячи, у чому поля гає істина, а в чому омана в цій справі. У резо лю ції 
на листі напи сано: запро сити пана Кос то ма рова до міністра [1, с. 84–85]. 
Вже 28 липня про фе сор мав зустріч із П. Валу є вим, який зазна чив цей 
факт у сво єму щоден нику: Кос то ма ров «вельми стур бо ва ний при зу пи-
нен ням по пуляр них видань на хохольсь кому наріччі. М’яко, але прямо 
і кате го рично ого ло сив йому, що запро ва дже ний мною захід зали шиться 
в силі» [1, с. 86]. Уче ний-іс то рик не зми рився з вер дик том, про дов-
жу ючи інте лек ту альну поле міку на сто рін ках «Вест ника Евро пы», 
«Мос ковс ких ведо мос тей» тощо. Обме же ний обсяг пові дом лення не дає 
змоги її роз крити пов ніше, але крапку не ста вимо, адже не менш гострі 
дис ку сії про мову точи лися після Емсь кого указу 1876 р. тощо.

М. Кос то ма ров є однією з най по важ ні ших пос та тей в інте лек ту аль ній 
істо рії Укра їни дру гої поло вини ХІХ ст. Він діяв не лише як дос лід ник 
і пуб лі цист, а і як прак тик, долу чив шись до дис ку сії з мов ного питання. 
Вибо рю ючи право укра їн ців на освіту і видання укра ї но мов них кни жок, 
уче ний ство рю вав під му рок для подаль шого усві дом лення ними своєї 
окре міш ності від росіян. У поле міці він зав жди суворо дотри му вав своїх 
пози цій, аргу мен ту ючи фак тами. Без у мовно, деякі поло ження з часом 
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перег ля да лися нау ков цями та й сам істо рик ево лю ці о ну вав у своїх 
пог ля дах [7, с. 364].
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Ма те рі али круг лого сто лу
«Людем пос по ли тым к доб рому нау че нию»: 

до 500-річчя від виходу Біб лії Фран циска Ско ри ни

Во ло щенко Ста ніс лав Ана то лі йо вич,
ма гістр істо рії
(Укра їна, м. Львів)

ВКЛАД НІ ЗАПИ СИ 17–18 СТО РІЧ НА КНИ ГАХ ІЗ КОЛЕК ЦІЇ 
МИТ РО ПО ЛИ ТА ВОЛО ДИ МИ РА (САБО ДА НА)

Чи ма лим дже ре лом антро по ло гіч ного харак теру є пок райні записи, 
які ще нази ва ють мар гі наль ними, на руко пис них і ста род ру ко ва них 
кни гах (назва похо дить від місця роз та шу вання на кодек сах). Їх різ но вид – 
так звані «вклад ні» або ж «дар чі» записи. Вони впи су ва лися вклад ни ком 
або, на його про хання, свя щен ни ком чи дяком храму, у який дару ва лася 
книга. Зазви чай ці записи нано си лися на віль них від основ ного тексту 
ділян ках арку шів книг. Саме зга дані написи слу гу ють ваго мим дже ре лом 
для різ но ма ніт них сту дій куль ту ро ло гіч ного, філо ло гіч ного, лінґ віс-
тич ного чи істо рич ного харак теру, а також істо рії повсяк дення та уяв лень 
наших пред ків. Ці даро визни вино сять на «світло ден не» від омості про 
уяв лення різ них сус піль них про шар ків ран ньо мо дер ного соці уму; про 
його повсяк дення, спо ді вання, став лення до реа лій навко ли ш нього світу, 
життя, смерті, молитви, Бога, бли ж нього, став лення до книги, куль тури 
корис ту вання нею, її ролі та функ ці о наль ності [1].

У цій статті ми про ана лі зу ємо вкладні записи на ста род ру ках 
з Колек ції спо чи лого предс то я теля Укра ї нсь кої пра вос лав ної церкви 
мит ро по лита Воло ди мира (Сабо да на). Із дос лі дже них пок рай ніх 
запи сів XVII–XVIII ст. нами було вияв лено 15 запи сів з інфор ма цією 
про вкла дення в храми. Най дав ні ший запис роз мі ще ний у мос ковсь кій 
Трі оді піс ній 1621 р. [2, 13], який можна дату вати 20–30 рр. XVII ст., 
а най су час ні ший за датою напи сання в київсь кій Трі оді піс ній 1791 р. 
[2, 89], вне се ний 15 квітня 1799 р. Зага лом пере важну біль шість 
ста нов лять записи XVIII ст. – на 11-х при мір ни ках і 4 дато ва них XVII ст. 
За типо ло гією книги, вкладні записи міс тяться в Трі оді пісні (4), Трі оді 
цвіт ній (3), по два у Єван ге лії, Апос толі та Слу жеб нику і по одному 
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в Новому Завіті та Треб нику. За геог ра фією побу ту вання при мір ники 
похо дять з Києва та Синяви Київсь кої обл., Яво рова, Брат ко вич і Боря тина 
Львівсь кої обл., Лох виця Пол та всь кої обл., Сос ниці Чер ні гівсь кої обл., 
Мель ни ків і Коро бівки Чер кась кої обл. та Лядська Тер но пільсь кої обл. 
За соці аль ним ста ту сом, вка за ним у незнач ній кіль кості запи сів, вклад-
ни ками були особи монар шого похо дження, духов ного та міщансь кого 
станів.

Наша увага під час ана лізу запи сів біль шою мірою була звер нена 
до самої так зва ної «фор му ли» вклад них запи сів, її конс трук ції, скла до вих 
час тин, при чин, мети дару вання та перес то рог. Залежно від час тин цієї 
фор мули будемо пода вати цитати із записів.

Тра ди ційно, записи почи на лися з при зи вання імені Свя тої Трійці: 
«Во имя отца и Сна» [2, 19], «Во имя Отца и Сна и Стага Дха» [2, 
45], «Во имя Отца и Сна и Свтаго Дха Аминь» [2, 46], дещо роз ши-
ре ний варі ант умі ще ний на арку шах при мір ника Апос тола 1639 р., де, 
окрім Трійці, зга ду ється Бого ро диця та Святі Отці: «Воимя Оца і Сна 
і Стого Дха Амын. Прес вя тыя влдчца нашея… і Дівы Марыя і Всіх Стых 
ізво ле ныєм отца. І уда ро ван ныє Стого Дха» [2, 17]. Проте на біль шості 
при мір ни ках Колек ції мит ро по лита Воло ди мира вкладні записи почи на-
ються без по се ре д ньо ого ло шен ням інфор ма ції про пок ла дення книги 
і її назви: «Відомо буди всімъ нача лст ву ю щим и под на ча лом сущим всяка 
во же чино на ча лія світс кого и духов ного извістно да будет. иж сія книга 
нары ца є мия Тріод Пост ная» [2, 13], «Сїя Книга Треб никъ» [2, 20], «Сиа 
Книга Дія нїи, и Пос ла нїи Стихъ Апc толъ» [2, 51].

Ці ка вим аспек том, на наш пог ляд, є те, як дару валь ники усві дом-
лю вали і нази вали про цес пере дачі книги у влас ність храму. До при кладу, 
впи су ва лося таке: «надал», «нада ная», «отда на», «отда же са», «куп лена, 
и отда на», «откуп лен ный и над ан ный», «соо ру диль и над аль», «пре далъ» 
[2, 13, 14, 16, 17, 20, 44, 46, 51].

На ступ ною скла до вою, у біль шості запи сах, є зазна чення лока лі за ції 
пок ла дення, тобто міс це вості, у якій роз та шо ву вався храм, його пос вята, 
що не лише інфор мує про істо рію побу ту вання при мір ника, а й подає 
від омості про того часні напи сання від по від них топо ні мів. Так, у Трі оді 
піс ній 1621 р. зазна ча лося про дару вання «на Оби тел здіш нюго вели кого 
чудо творц Хва Архі е реа Николы; Мона с тыря Пус тыни Кієвс кой» [2, 13], 
у Трі оді цвіт ній 1631 р.: «Арха н ъ гела Миха ила до села Яво рова отда на» 
[2, 16], у дру гій час тині Треб ника 1646 р.: «до цер квы Хствых Бго яв ле ній 
Лох виц кой» [2, 20], у Трі оді цвіт ній 1702 р.: «поиз го рі ніи церкви Крес то-
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возд ви женс кой Сос ниц кой 1756 года мая ла. (31) тогож года дана книга 
сия к церкви озна чен ной» [2, 31], у Єван ге лії 1722 р.: «Рож дества Пре c тоі 
Бца вси Брат ко вих под Город ком Соло ним зоста ю чим и вопеку гро маді 
и духов ному на той зоста ю чому при храмі цркви тояж Іоану Вал ке ви чу» 
[2, 38], у Єван ге лії 1735 р.: «до полс кой обла cти града Синяви до храму 
Воск ре се нiя Хрcто ва» [2, 44], у Трі оді цвіт ній 1746 р.: «до церкви 
Ляць кои до храму под титу лемъ Успе нія Прес вя тія Влад чици ншея Бци 
и При cно Дви Марія» [2, 46] і роз ши ре ний запис в Апос толі 1752 р.: «до 
цркви храму Успе нїя Прстои Бци, на честь и хвалу вел мож ному имени 
Бжсномъ, роди телці Бжои не порушне часи віч ними, въ въси Єго Крол. 
Млcти; нари ца є мои Бор тя тині, въ диє це зіи Пере мис кои обрі та ю що ися, 
въ про то през ви те рїи Вишенс кои» [2, 51]. Ціка вою була й міг ра ція 
книг, коли вона за зго дою сто рін пере хо дила з одного хра му/мо нас тиря 
до іншого; яск ра вим при кла дом цього є записи в Слу жеб нику 1708 р. 
Він спершу був укла де ний у 1728 р. «до мана c тира мот ре ниц ко го», але 
вже в 1746 р. «сей Слу жеб никъ Тро єц кого Мот ре нинс кого мнстра над анїй 
вза міну за такий же Слу жеб никъ чверт ко вий печати Печерс кой по про ше нїю 
сще наго отца Тихона свщено ієреа мнстра діви чого Коро бовс кого Блго ві ще н-
c кого в монастръ діви чий Коро бовс кий за поз во ле нїєм ієро мо наха Меле тия 
// Тро єц кого Мот ре нинс кого мнстра ігу мена, і при че c т ной бра тии ієро мо нах 
Сила монас тира діви чог Коро бовс ко го» [2, 34].

Важ ли вим аспек том у дос лі дженні даро визн є з’я су вання імен 
вклад ни ків, їхніх про фе сій, титу лів, соці аль ного ста тусу, а також і як вони 
себе окрес лю вали. Уже зга дана вище Трі одь пісна 1621 р. «за спро си те-
лства чеc т ного Гдна Сера фі она Белс кого игу ме на» Київсь кого Пус тинно-
Ми ко ла ївсь кого монас тиря «нада ная вели ко дер жа в нымъ и прес ві т лым 
Гдсрем Миха лом Фео до ро ви чомъ и само держ цемъ вели коя Рос сія» [2, 13]. 
При кла дом вкла дення осо бою з духов ного стану є такий запис: «азъ іерей 
Гри го рий Рога чевс кий паро хі а л ный тояж цер квы въ началі сщен но дійст вїя 
моєго под пи сую року 1725 Марта 9» [22, 20]. У Трі оді цвіт ній 1702 р. 
умі щено два написи, із яких діз на є мося, що спершу книга дару ва лася 
мит ро по ли том Рязансь ким і Муромсь ким Сте фа ном Яворсь ким у 1702 р. 
сво єму бра тові П. Яворсь кому, про то по пові Ніжинсь кому, проте вже 
в 1756 р. ця ж книга була вкла дена до Сос ниць кої церкви «вдовст ву-
ю щеєю Яжею Мариєю Яворс кою» [2, 31]. Є згадки в напи сах і про рід 
занять жер то дав ців: «соо ру диль рабь Бжий Іоань Синявс кий и женою 
своею Усти ною кра марь града Киє ва» [2, 44] чи просто міщани: «купила 
раба Божїя Єка те рина Гав ри лиха Прй дис ві това и синами сво ими на имя 
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Гри го рї ємъ, и Васи ли ємъ» [2, 45], «купилъ рабъ Бжіи Бжии рабъ: Божии: 
Леон тїи оби ва тель Міз ко міз кіи» [2, 46].

Не менш ціка вими є й при чини такої «доб рої спра ви», а саме 
дару вання до хра мів: «за отпу ще ніє гри ховъ сво ихъ» [2, 19, 34, 44] 
чи «за своє спа се нїє, и за отпу ще ніє грі ховъ сво ихъ и роди човъ помер-

шихъ, и мужа мого на имя Гав ри и ла» [2, 45], а бо ж «а кто єго надал той 
да иску пив шися от грі ховъ впи сан будет въ Кни» [2, 20].

Да ру валь ники були заці кав лені в непо руш ності свого вкла дення 
книг у церкву, звідси і їх поба жання: «а по отході жывота моєго не маєт 
ніхто от храма того одда лити тилко сыну моєму кото рый бы міл сове ор-

ши тися од того не маєт одда лина быти а з влаща от стого міс ца» [2, 17], 
«неот да ленъ да будетъ» [2, 19], «аби єї хра нили яко зіницу ока» [2, 38], 
«не порушне часи віч ни ми» [2, 51].

Аби забез пе чити «непо руш ність» своїх дарів, вклад ники обо в’яз ково 
впи су вали слова перес то роги: «а ще бы хто сію книгу хотіл от онія стыя 
оби тели отда лити и на якый кол век свой пожи ток обер нути нехай тако вый 
кож дый будет чув Царства Небе c ног и да будет на тако вым каж дымъ хотя щим 
тоє чинит клятва Стых Отецъ т (300) и иі (18) иже и учи нена и зо мною 
роз су дится на стра ш нымъ и не лице ми р нымъ пред зба ви те лем нашим 
судищи къдый при йде судити живых и мер т вых и отдати кож домъ заслугъ 
Его Аминъ» [2, 13], «а хто бы ся того важыти міл єи ода лити од того місца 
будет клят і про клят ана фема і мара нафа і будет зо мною міти суд преде 

мил с тым Богом Пред віч ным Суды єю» [2, 17], «а кто бы єго от цер квы 
тоєй отлучи или яко тат и раз бой никъ волко хищно отще тит так вый 
в семъ віці да отще тится Блгдти Бжія, а в буду щемъ да впи санъ будетъ 
въ реєстро віч наго весе лія отлу чен ных гріш ни ковъ а декимъ и пре данъ 
ана фе мі» [2, 20], «ажели бил би хто дия во лом и хотіл отда лити тую 
реко мую Єван ге лиє от церкви тоиж Рож де cва Пре c тия Бца будет про клят 
на афема и будет пози ваєм пред нели це мір наго Судию» [2, 38], «а кто би 
мілъ сию книгу, назван ную Деста ментъ от того храму отда лити албо 
про дати и албо кра ден ную, купити да будетъ про клятъ и рамафа Аминъ» 
[2, 45].

Не часто записи закін чу ва лися моли тов ними сло вами, у нашому 
випадку, вони зафік со вані у двох при мір ни ках: «Бгу нашему чест и хвала 
во Трои Стоий Сла ви мому во віки віком Амін» [2, 38], «во имя Оца и Сина 
и Стаго Дха Аминь» [2, 46], що вкотре під тве р джує ваго мість сто сун ків 
між Богом і люди ною у сві до мості наших пред ків, а також дає роз уміння 
про пев ний рівень народ ної побож ності.
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Вкладні записи на при мір ни ках з Колек ції мит ро по лита Воло-
 ди мира (Сабо да на) ілюст ру ють сві то гляд людини XVII–XVIII ст., її спо ді-
вань і побо ю вань, став лення до небес ного й зем ного. Аби зафік су вати акт 
дару вання книг, і цим забез пе чити моли товне поми нання за свою душу, 
своєї родини при житті та пос мерті, а також і за помер лих чле нів сім’ї 
раніше, вно си лися подібні записи на віль них від тексту полях сто рі нок 
у даро ва них кни гах. Вклад ник також, у від по від ний спо сіб, захи щав свій 
дар від зазі хань сло вами перес то роги. Під час дос лі дження було з’я со-
вано різ но ма ніт ний фор мат даро визн залежно від почер го вості подання 
інфор ма ції про вкла дення, що уви раз нює цей про цес і таким чином 
дає змогу значно біль шого роз уміння мен таль ності та уяв лень людини 
ран ньо мо дер ного часу.

1. Деталь ніше про дос лі дження пок рай ніх запи сів на дав ніх кни гах див. 
у пуб лі ка ціях Віри Фрис: Фрис В. Записи на руко пис них кни гах про 
«пок ла ден ня» в храм: штрихи до вивчення сві то гляду вклад ни ків / Віра 
Фрис // Нау кові записки УКУ. – 2010. – Ч. 2 : Істо рія, вип. 1. – C. 35–50; 
Її ж. Пок райні записи XVI–XVIII ст. аст ро но міч ного харак теру та аст ро-
но мічні таб лиці у кири лич них руко пис них кодек сах та ста род ру ках / 
Віра Фрис // Укра ї нське небо: сту дії над істо рією аст ро но мії в Укра їні : 
зб. наук. пр. за ред. О. Пет рука, Львів : Ін-т при клад. пробл. меха ніки 
і мате ма тики ім. Я. С. Під ст ри гача НАН Укра їни, 2014. – С. 670–680; 
Її ж. Книжна куль тура в Укра їні XI–XVI ст.: тер мі но ло гія і про блеми / 
В. Я. Фрис // Руко писна та книж кова спад щина Укра їни. – 2016. – Вип. 
20. – С. 327–339.
2. Воло щенко С. Колек ція Мит ро по лита Воло ди мира (Сабо да на): руко писи, 
ста род руки і рід кісні видання. Ката лог / Ста ніс лав Воло щенко. – Київ, 
2017. (на момент напи сання статті Ката лог дру ку вався, тому у всіх 
пок ли ках поси ла є мося на номер опису ста род ру ку).
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Ґетка Йоанна,
док тор філо ло гіч них наук,
(Польща, м. Варшава)

НА ШЛЯ ХУ ДО НАЦІ О НА ЛЬ НО ГО ВІД РО ДЖЕН НЯ: 
РУСЬ КО МОВ НІ ВАСИ ЛІ АН СЬ КІ ДРУ КИ (XVIII СТ.)

У XVIII ст. отці-ва си лі ани, які діяли в схід них регі о нах Речі Пос по-
ли тої, окрім вико нання чер не чих обо в’яз ків, займа лися про по від-
ниць кою та осві т ньою діяль ністю. З цією метою вони ство рили мережу 
шкіл та засну вали дру карні у Віль нюсі, Суп раслі, Поча єві, Уневі, Львові 
і Мінську, де, крім релі гій ної літе ра тури, вида вали тексти світсь кого 
харак теру.

Слід наго ло сити, що книжки цер ков но сло в’янсь кою, тобто мовою 
літур гії уні атсь кої церкви, пуб лі ку ва лися в цих дру кар нях вод но час 
із дру ками «русь кою», поль с кою, латинсь кою, німець кою, фран цу-
зь кою, а навіть литовсь кою та румунсь кою мовами. Спів від но шення між 
книж ками, вида ними в цих дру кар нях латинсь кими та кири лич ними 
шриф тами, було різ ним, оскільки це вини кало з міс це вих пот реб [1, c. 249].

Ва си лі ани звер та лися до своїх чита чів, вико рис то ву ючи їхній мов ний 
код, що гаран ту вало роз уміння змісту кни жок. Вод но час це впли вало 
на фор му вання прос тої мови (у випадку унівсь кої чи поча ївсь кої 
дру карні – на фор му вання її укра ї нсь кого варі ан та) як мови дру ко-
ва них книг, що, у свою чергу, під ви щу вало її прес тиж, а також рівень 
етніч ної сві до мості читачів. Та ким чином, вибір васи лі ансь ких видань 
як дже рела дос лі дження є неви пад ко вим. Ана ліз мови і змісту над ру ко-
ва них чен цями кни жок пока зує, що їхня видав нича діяль ність на сході 
Речі Пос по ли тої, з одного боку, була фено ме ном, який від дзер ка лю вав 
лінг во куль турну й соці о куль турну ситу а цію, а з іншого – її конс тру ю вав.

Русь ко мовні тексти релі гій ного змісту [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14] сто су ва лися не тільки адмі ніст ру вання церкви чи релі гійно-
дог ма тич них справ. У цих книж ках є чимало інфор ма ції про стан 
того час ного сус піль ства, його уяв лення про ото чу ю чий світ, а також 
між людські сто сунки. Скла да ється вра ження, що редак тори цих видань 
пос та вили собі за завдання по пуля ри зу вати від по відні моральні пос тави 
та пове дінку, а крім цього вони праг нули випра вити погані звички 
читачів.
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Якщо час тина мір ку вань, які міс тяться в цих видан нях (напри клад, 
про необ хід ність поз бу тися віри в забо бони, чари та ін.), має виразно 
бого словське спря му вання, то зга дані там різ но ма нітні юри дично-еко но-
мічні про блеми (питання укла дення угод, подат кові та спад кові справи, 
особ ли вості функ ці о ну вання судів) або сус пільно-куль турні (пошана 
до стар ших, питання под руж жя) можна вва жати виявом тур боти про 
подаль ший роз ви ток сус піль ства.

З точки зору васи лі ансь ких видань, таїнство под ружжя, позики, 
запо віти про спад щину та ін. були уго дами, які повинні базу ва тися 
на хрис ти янсь кій мораль ності. Пок ли ка ю чись на Божі Запо віді, 
васи лі ани робили наго лос не тільки на шаноб ли вому став ленні до чужої 
влас ності («не кра ди»), чи на пот ребі дотри му ва тися зако нів у домов-
ле нос тях між людьми, але також на необ хід ності спра вед ли вих судів. 
На думку дос лід ниці Б. Скін нер, такі думки про необ хід ність дотри мання 
зако нів, які серед віру ю чих поши рю вало уні атське духо венство, могли 
впли нути на фор му вання май бу т нього гро ма дянсь кого сус піль ства [2, 
c. 207]. Нато мість інший шлях роз витку сус піль ства визна чала пра вос-
лавна етика, яка робила наго лос на зміц ненні абсо лют ної влади 
й тоталь ному під по ряд ку ванні інди віда дер жаві, що поси лю вало пошану 
суве рена до апа рату влади.

На вчання віру ю чих пошани до зако нів запус тило про цес побу дови 
гро ма дянсь кого сус піль ства і пра во вої дер жави, що від різ няє васи ліан 
від пра вос лав них бого сло вів, які наго ло шу ють на необ хід ності пова жати 
абсо лютну владу, яка вихо дить від Бога. Це, у свою чергу, набли жало Схід 
Європи до цін нос тей світу Pax Romana та вод но час спри чи нило закиди 
на адресу васи ліан у тому, що вони «лати ні зу ють» церкву й паству.

У цьому кон тексті варто звер нути увагу на лінг во куль турні питання. 
Ево лю цію ідеї обря до вості, яку можна заува жити у васи лі ансь ких текс тах, 
всу пе реч зви ну ва чен ням у лати ні за ції, можна роз гля дати як сво є рідне 
повер нення до схід них вито ків церкви. Віссю цього про цесу було повер-
нення до цер ков но сло в’янсь кої мови, яка у XVIII ст. стала еле мен том, 
що єднає греко-ка то лицьку церкву з кирило-ме фо ді євсь кою тра ди цією, 
а також атри бу том куль тур ної неза леж ності від польсько-ла тинсь кого 
Заходу. Пово рот у бік цер ков но сло в’янсь кої мови як мови кон такту 
з Богом, а також мови грець кої тра ди ції – це вияв про цесу пошуку влас ної 
«захід но русь кої» куль тур ної іден тич ності, яка буду ється в опо зи ції 
до латинсько-польсь кої традиції. Та ким чином, зна чення русь ко мов ного 
релі гій ного васи лі ансь кого дру карства поля гало не тільки в праг ненні 
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уні фі ку вати над ання душ пас тирсь ких пос луг для віру ю чих уні атсь кого 
обряду, а й фор му ванні їхньої мораль ності та гро ма дянсь кої актив ності.

За вдяки вико рис танню зро зу мі лого для віру ю чих мов ного 
коду (руська мова, у даному випадку – укра ї нсь ка), а також сим во лів, 
які до них про мов ляли (перес то рога про вічне про клят тя), і зреш тою, 
завдяки пок ли канню на при родне право, як таке, що сильно пов’я-
зане з пра вом Десяти запо ві дей (питання пошани до інших, пошана 
чужої влас ності, поряд ність у сто сун ках з іншими людьми, а також при 
укла данні угод, які роз гля да лися не тільки крізь при зму тор гівлі, тобто 
позик, век се лів, дар чих актів, але й у сімей ному кон тексті – под ружжя, 
уси нов лення дітей, запо віти і т. ін.), ці книжки фор му вали під ва лини 
піз ні шого гро ма дянсь кого сус піль ства. Той факт, що це були русь ко мовні 
видання, під ні мав прес тиж роз мов ної мови, тобто укра ї нсь кої.

Про силу впливу цих текс тів про мо висто гово рить той попит, 
на який тодішні дру карні від по ві дали чис лен ними пере дру ками васи лі-
ансь ких видань.

1. Getka J. Polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVIII wiek) / J. Getka. – 
Warszawa : Bel Studio, 2013. – 344 c.
2. Skinner B. Wartości społeczne Kościoła unickiego w XVIII wieku / 
B. Skinner / V. Bulhakau Geopolityczne miejsce Białorusi w Europie 
i świecie. – Warszawa : 2006–C. 205–213.
3. Бо го сло вiа нра во у чи тел ная…, Почаїв 1751: Друк. ОО. Васіліян.
4. Бо го сло вiа нра во у чи тел ная., Почаїв 1756: Друк. ОО. Васіліян.
5. Бо го сло вiя нра во у чи тел ная., Почаїв 1787: Друк. ОО. Васіліян.
6. Крат кое сос ло віе науки хріс ті анс кія като фи чес кому чело веку мно го по-
лез ное и пот реб ное…, Суп расль 1759: Друк. ОО. Васіліян.
7. По у че ніе о с[вя ] тих тай нах о доб родҍте лех б[о ] гос ловс ких, о заповҍдех 
Б[о ] жїхъ,о заповҍдех цер ков ніхъ., Унів 1745: Друк. ОО. Васіліян.
8. Соб ра ніє при пад ковъ крат кое и духо в ным осо бам пот реб ноє., Унів 
1745: Друк. ОО. Васіліян.
9. Соб ра нїе пры пад ковъ крат кое и дух [ о ] в нымъ осо бамъ пот реб ное., 
Суп расль 1722: Друк. ОО. Васіліян.
10. Сҍмя слова Божія на нивҍ сер дец… человҍчес ких сҍяного., Почаїв 
1772: Друк. ОО. Васіліян.
11. Сҍмя слова Божія на нивҍ сер дец… человҍчес ких сҍяного., Почаїв 
1781: Друк. ОО. Васіліян.
12. Слово к народу кафо ли чес кому., Почаїв 1765: Друк. ОО. Васіліян.
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13. На ро до ве ща ние или слово к народу кафо ли чес ко му…, Почаїв 1768: 
Друк. ОО. Васіліян.
14. На ро до ве ща ние или Слово к народу кафо ли чес ко му…, Почаїв 1778: 
Друк. ОО. Васіліян.
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Груша Алек сандр Иванович,
док тор исто ри чес ких наук, доцент
(Бела русь, г. Минск)

О РЕЛИ ГИ ОЗ НОМ СОЗ НА НИИ ФРАН ЦИСКА СКО РИ НЫ

Ак тив ное и углу б лён ное изу че ние миро возз ре ния Ф. Ско рины 
ушло вместе с советс кой эпо хой. В эту эпоху инте рес к миро возз-
ре нию про све ти теля сти му ли ро вался гла в ным обра зом необ хо ди мо с тью 
лега ли зи ро вать его исто ри чес кие заслуги в офи ци аль ной исто ри ог-
ра фии. Эта лега ли за ция про ис хо дила пос редст вом при ве де ния дан ных 
заслуг в соот ветст вии с тре бо ва ни ями в пер вую оче редь советс кой 
госу дарст вен ной иде о ло гии. Её резуль та том стал исто ри ог ра фи чес кий 
конс трукт образа Ф. Ско рины, лич ность кото рого предс тала над елён ной 
реду ци ро ван ным рели ги о з ным соз на нием. Напри мер, сог ласно утверж-
де нию одного из наи бо лее авто ри те т ных исс ле до ва те лей миро возз-
ре ния Ф. Ско рины бело рус ского исто рика фило со фии С. Подок шина, 
рели ги озно-дог ма ти чес кая функ ция Свя щен ного писа ния инте ре со вала 
Ф. Ско рину в мень шей сте пени; Ф. Ско рина счи тал, что поз на ва тель ные 
уси лия чело века в основ ном дол жны быть направ лены на изу че ние 
при роды, общества, чело века, на овла де ние реаль ными зна ни ями; этика 
Ф. Ско рины ори ен ти рует чело века пре и му щест венно на реаль ную, 
прак ти чес кую, общест венно полез ную жизнь; для Ф. Ско рины выс шим 
бла гом явля ется благо зем ное [1, с. 86, 90, 96–97, 99, 103, 107] и т. д. 
Советс кая эпоха ушла, но оста вила в насле дие образ Ф. Ско рины – 
гума ниста-прос ве ти теля, дис тан ци ро ван ного от цен нос тей рели ги оз ного 
харак тера, вообще, рели ги оз ной куль туры. Это насле дие тре бует перес-
мотра. А пос лед ний воз мо жен при усло вии, в част ности, пре о до ле ния 
засты в ших форм соз дан ного образа, кри ти чес кого отно ше ния к уже 
усто яв шимся мне ниям. Дан ный перес мотр уже начался. Напри мер, 
недавно пос тав лено под серь ё з ное сом не ние пер вое из при ве дён ных 
утверж де ний С. Подок шина [2].

Наша задача заклю ча ется в том, чтобы заост рить вни ма ние 
на отдель ных фак тах, кото рые могут пос лу жить мате ри а лом для реко нст-
рук ции рели ги оз ного соз на ния Ф. Ско рины. Эти факты содер жатся в про из-
ве де ниях Ф. Ско рины – его пре дис ло виях и пос лес ло виях к издан ным 
им кни гам Биб лии. В исс ле до ва ниях, если они иногда и отра жены, то, 
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как пра вило, вне кон текста, без связи между собой, в «сгла жен ном» 
виде. Пос тав лен ная задача выпол нима, правда, лишь при усло вии, 
если ука зан ные факты явля ются выра же нием иск рен него отно ше ния 
Ф. Ско рины к окру жа ю щему его миру, к самому себе в этом мире. Есть 
осно ва ния счи тать, что Ф. Ско рина выра жал именно это отно ше ние.

Ф. Ско рина пос то янно обра ща ется к рели ги оз ной теме воск ре-
ше ния, спа се ния и веч ной жизни. Он назы вает Иова Божьим про ро ком, 
ведь Иов «…про ро ко вал убо о вос та нии из мер т вых свет лей и явней 
всех иных про ро ков Божи их…» (тут и далее выде лено нами. – А. Г.) [3, 
с. 19]. Отно си тельно книги Иова Ф. Ско рина пишет: «И вся кому чело веку 
пот ребна чести, понеже ест зер цало жития наше го…, над ежа истин ная 
вос ста ния из мер т вых и веч ного живо та» [3, с. 20]. По утверж де нию 
про све ти теля в псал мах «…ест над ежа вос ста ния из мер т вых и веч ного 
живота, боязнь страш ного суду и вечь ного огня» [3, с. 18]. Подо б ных 
выс ка зы ва ний у Ф. Ско рины немало. Об ра ще ние к ука зан ной теме 
не явля ется лите ра ту р ным шаб ло ном, безот но си тель ным к кон тексту его 
про из ве де ний. Это обра ще ние непос редст венно свя зано с иными выс ка-
зы ва ни ями Ф. Ско рины. Он много писал, напри мер, о вели ких тай нах 
Божьих [3, с. 19–20, 33, 46 и др.], рели ги о з ных сим во лах и чуде сах 
и заклю чён ных в них смы с лах [3, с. 18, 20, 23, 40 и др.], о страхе Божьем 
[3, с. 22, 24 и др.]. Запе ча т лён ные про све ти те лем идеи, эмо ции, образы 
и мотивы явно и плотно насы щены рели ги оз ной про бле ма ти кой.

В пре дис ло виях Ф. Ско рины эта про бле ма тика выра жена иногда 
имп ли цитно. Она скрыта в отдель ных рас суж де ниях, кото рые лишь 
при интерп ре та ции в пер вом при бли же нии могут трак то ваться как 
про по ведь зем ного сча с тья и зем ных наслаж де ний. Клю че выми 
темами рас суж де ний Ф. Ско рины явля ется «муд рость», «наука вся кое 
пра в ды» и «доб рый обы чай». При об ре те ние муд рости, овла де ние 
«нау кой» и при об ще ние к доб рым обы чаям явля ется с точки зре ния 
про све ти теля одной из важ ней ших задач чело века в его зем ной жизни. 
Со слов Ф. Ско рины в при тчах Соло мон «…пи шеть о муд рости, о науце, 
о доб рых обы чаех, о запо ве дех, яко ся имамы спра во вати и жити на сем 
све те…» [3, с. 21]. Ведь «…без страху Божия, без муд рости и без доб рых 
обы чаев не ест мощно почс тиве жити людем пос по лите на зем ли…» 
[3, с. 22]. Ф. Ско рина взялся за изда ние пере вода книги При тчей Соло мо-
но вых к пользе про с тых людей, «…ко роз мно же нию доб рых обы чаев, 
абы, нау чив шися муд рости, добре живучи на све те…» [3, с. 22]. 
Но важно знать, в каком кон тексте в этой книге гово рится о муд рости: 
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начало муд рости – страх Гос по день (Притчи 1:7; 9:10), муд рость даёт 
Гос подь (Притчи 2:6), Гос подь пре муд ро с тью осно вал землю, а разу мом 
утвер дил небеса (Притчи 3:19). Таким обра зом, муд рость имеет для 
Ф. Ско рины рели ги о з ный харак тер. Пра виль ность такого суж де ния 
может подт верж дать содер жа ние сле ду ю щих цитат. Пре му д рый Соло мон 
в его трёх кни гах «…Бо жиим пове ле нием муд рость свою выпи сал…» 
[3, с. 21]. В книге Екк ле си аста Соло мон «…отво дить от збы т нее праци 
сегос вет наго жития и при во дить ко веч ному небес ному житию» [3, с. 21]. 
Для Ф. Ско рины конеч ная цель поз на ния муд рости также имеет рели ги о-
з ный харак тер. «Кто ю (муд рость. – А. Г.) знай деть, сей знайде милость, 
и дос та неть бла гос ло ве ния от Гос пода, и при идеть к нему все доб рое 
пос полу с нею. Хвала и честь бес чис лен ная моцию ея, она убо ест мати 
всех доб рых речей и учи тель вся кому доб рому уме нию» [3, с. 22]. В свете 
этих фак тов стоит, оче видно, при знать, что в пони ма нии Ф. Ско рины, 
чело век дейст ви тельно нуж дался в муд рости для того, чтобы дос тойно 
жить на этом свете, но эта дос той ная жизнь – не цель и не само цен ность, 
она – усло вие и залог спа се ния и веч ной жизни.

Муд рость и наука – дар Бога. Рели ги оз ная пре муд рость «…токмо 
от самого Гос пода Бога дана быва еть» [3, с. 31]. Эта муд рость была дана 
Богом, напри мер, Соло мону. «И тако Гос подь Бог дал ест царю Сало мону 
муд рость боль шую, нежели кото рому иному чело ве ку» [3, с. 21].

Впро чем, как сле дует из иных выс ка зы ва ний Ф. Ско рины, он диф фе-
рен ци рует рели ги оз ную и житейс кую муд рость [3, с. 24, 105, 111]. 
Однако рели ги оз ную муд рость Ф. Ско рина ста вит выше житейс кой. Ведь 
рели ги оз ная муд рость – «пре муд рость веч ная». Эта муд рость заклю чена 
в уче нии Иисуса Христа (она «…ест слово Божие изба ви тель наш Исус 
Хрис тос») [3, с. 31; 1, с. 89]. Мирс кая муд рость имеет тот недо ста ток 
срав ни тельно с рели ги оз ной муд ро с тью, что поз на ние пер вой чре вато 
гор ды ней, при во дя щей к людс ким расп рям [3, с. 111].

Ра з мы ш ле ния над тай ной соз да ния Богом мира пос лу жили для 
Ф. Ско рины пово дом для того, чтобы ука зать на бес си лие светс кой 
фило со фии объ яс нить эту тайну. «Ведь кто из фило со фов мог понять, 
что Гос подь Бог сло вом своим, из ничего, соз дал всё види мое и неви ди-
мое? – зада вался воп ро сом Ф. Ско рина. «Ста рей шина фило со фов 
Арис то тель гово рил: «Из ничего ничего не быва ет»» [3, с. 51–52].

Ф. Ско рина делает акце нты, не остав ля ю щие дву с мы с лен ных тол ко-
ва ний отно си тельно глав ной цен ности книг Биб лии, пере вод и изда ние 
кото рых стало его важ ней шей твор чес кой зада чей. Он сог ла ша ется 
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с утверж де нием Гри го рия Вели кого, что свя тое письмо «…все иные 
науки пре вы ша еть…» [3, с. 46]. Про све ти тель пишет о том, что по кни гам 
Биб лии можно изу чать светс кие науки из цикла семи сво бо д ных наук (на 
это осо бенно часто обра щают вни ма ние исс ле до ва тели, прод ви га ю щие 
образ Ско рины-гу ма нис та). Но затем он заме чает, что все эти и дру гие 
науки и светс кие зна ния имеют для хрис тиан пре хо дя щий харак тер – 
хрис ти ане нуж да ются в том, что должно при вести к спа се нию их душ: 
«Надо все над то мы, хрес ти ане, веда ючи все науки быти мину щие, 
пот ре буем речи веч ное душ ного спа се ния». В связи с этим Ф. Ско рина 
при зы вает пос то янно читать свя тое Еван ге лие, а, читая, насле до вать 
дела спа си теля Иисуса Христа [3, с. 47].

С учё том при ве дён ных све де ний тре бует отдель ного расс мот ре ния 
ско ри нинс кое поня тие «при ро же ный». Оно, как надо пола гать, вовсе 
не иден тично сов ре мен ному поня тию «естест вен ный». «При ро же ный» – 
это то, что дано от Бога, соз дано им. «При ро же ная муд рость» – муд рость 
от Бога [3, с. 46], «закон при ро же ный» – закон от Бога [3, с. 62].

Все при ве дён ные факты дают воз мож ность выя вить чувст во ва ния, 
осмы с ле ния, убеж де ния, уст рем ле ния и ожи да ния Ф. Ско рины, фор ми-
ру ю щие его рели ги оз ное соз на ние. Как пред ва ри тельно можно заклю-
чить, в основе этого соз на ния лежали пред став ле ния о любя щем Боге, 
Христе-спа си теле и стра дальце. Из дан ных фак тов одни имеют зна че ние 
для опре де ле ния струк туры этого соз на ния, дру гие для выяс не ния вза и-
мо дейст вия дан ного соз на ния с окру жа ю щим миром. В пос лед нем слу чае 
одной из отп ра в ных точек для раз мы ш ле ний может стать упо ми на ние 
Ф. Ско ри ной о «фило зо фии доб рон рав ное», содер жа щейся в кни гах Биб лии, 
«яко любити Бога для самого себе и ближ него для Бога…» [3, с. 46].

1. По док шин С. А. Фран циск Ско рина / С. А. Подок шин. – Москва : 
Мысль, 1981. – 215 c.
2. Кон д ра тюк С. Бого словс кие аспе кты в биб лейс ких пре дис ло виях 
Фран циска Ско рины [Элект рон ный ресурс] / С. Кон д ра тюк. – Режим 
дос тупа: http:/ /m inds.b y /news/bog oslovsk i e-aspekty-v-biblej s ki h-predislo vi-
yah-fra n ts iska-skor i ny#.V9 jtwN SLSHs. – Загл. с экрана.
3. Ска р ына Фран цыск. Творы: прадмовы,  с ка за нні, п ас ля сл оўі, 
акафісты ,  п ас халія / Фран цыск  Ск арына ; уступ. арт. ,  па д рыхт. тэкстаў, 
к ам ент., с л оў нік А. Ф. Коршунава, пак аз ал ь нікі  А.  Ф. Корш у на ва    ,  
В. А.  Ча мярыцк ага  ;  рэд.: В . А. Чам я рыцкі. –   Мінск :  Н ав ука і  тэх ніка, 
 19 90. – 2 07 с.
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З а болотна  На та лія Валентин ів на ,
кан ди дат філоло гіч них наук
(У кр аїна,  м . Київ)

 К И РИ ЛИ ЧНІ  ВИ ДАННЯ   СВ ЯТОГО  ПИСЬМА  В  ДРУК АРНЯХ 
П ОЧ А ЇВСЬКО ГО  ТА  УНІВС Ь КОГО МОНАС ТИРІВ

Видання книг Святого Письма – найвідповідальніша частина місії 
монастирської друкарні. Видавалися Біблія та певні її частини – Євангеліє, 
Апостол, Псалтир – необхідні як для читання вірним, для використання 
в богослужінні, а також, насамперед Псалтир, для навчання дітей. 
Традиція випуску Біблійних книг друком, неоціненний внесок у яку серед 
східнослов’янських народів зробив Ф. Скорина, сприяла швидкому їх 
примноженню й поширенню.

Друкарня Почаївського Успенського монастиря 1734 р. видала 
свою першу книгу (Служебник) і до 1831 р. діяла як друкарня греко-
католицького ордену оо. Василіян, протягом ХVІІІ ст. у ній вийшло 
понад 260 кириличних видань і понад 240 – латиношрифтних. Друкарня 
Уневського Успенського монастиря діяла з 1648 по 1770 р. із перервою 
в 1700–1731 рр., у ній з’явилися друком 48 кириличних видань. Ці 
дві друкарні неспівмірні ані за тривалістю періодів активності, ані за 
кількістю випущених видань. Їх поєднує належність до греко-католицької 
церкви, використання в кириличних друках української мови, окрім 
традиційної церковнослов’янської.

Крім повної Біблії, тут традиційно видавалися окремими книгами 
Євангеліє, Апостол і Псалтир. Новий Заповіт і Псалтир, які часто 
видавалися однією книгою в деяких інших друкарнях, тут не виходили. 
Предметом статті не стали видання Євангелій Святих страстей, Євангелій 
недільних та Євангелій вранішніх, які містять вибрані євангельські тексти, 
розташовані за недільними або іншими читаннями літургійного року.

Повне видання Біблії з’явилося друком у Почаєві тільки 1798 р., 
очевидно, розпочати роботу над цим виданням раніше не давали великий 
обсяг і підвищені вимоги (насамперед, внутрішні) до ретельності такої 
праці. Це видання та його примірники в Національній бібліотеці України 
ім. В. І. Вернадського (НБУВ) детально описані у статті О. Железняк 
«Єдине видання Біблії в жанровому репертуарі друкарні Почаївського 
Успенського монастиря XVIII – першої третини XIX століття» [1].



372

Протягом XVIII ст. Почаївська друкарня випустила п’ять видань 
повних Євангелій (та стільки ж Євангелій, що читаються в певні періоди 
літургійного року). За винятком одного, почаївські видання Євангелій 
мають формат 2°. Вони видані 1759, 1771 р., два різних видання вийшли під 
1780 р. Єдине малоформатне Євангеліє – у 8° – вийшло 1768 р. Усі видання 
цієї книги ошатно оздоблені з використанням усього арсеналу елементів 
художнього оформлення – заставок, кінцівок, ініціалів, виливних 
прикрас, друку циноброю – та проілюстровані високомистецькими 
гравюрами, серед авторів яких був уславлений Йосиф Гочемський. Одне 
з видань Євангелія 1780 р. має кілька друкарських виправлень у тексті: 
помилковий друк заклеєно шматочками паперу з правильним, в одному 
місці повністю замінено аркуш. Усі зазначені видання наявні в НБУВ.

Апостол видавався в Почаївській друкарні дещо рідше, ніж 
Євангеліє, у бібліографії відомо два великоформатних видання – у 2 – 
1759 р. та 1783 р. та одне форматом у 8° – 1768 р. При цьому художнє 
оформлення видань Апостолів подібне до оформлення Євангелій як 
за елементами декору – заставками, кінцівками, ініціалами, так за 
шрифтовою організацією тексту, використанням цинобри, стилістикою 
ілюстрацій, які, до речі, мали одних і тих самих авторів. Задум видавців 
втілився у появі однотипно оформлених видань Євангелія та Апостола 
парами одночасно – у 1759, 1768 р. та через невеликий проміжок 
часу в 1780 (Євангеліє) та 1783 р. (Апостол), причому кожна пара має 
однаковий формат – як великий, для використання в богослужінні, 
так і малий, зручний для приватного читання або для того, щоб узяти 
в дорогу. Видання 1759 р. позначене великою кількістю друкарських 
правок, здійснених після друку накладу, про це, зокрема, у статті авторки 
«Почаївські кириличні стародруки як джерело з історії редакційно-
видавничої та друкарської діяльності» [2]. Примірники зазначених 
видань Апостола наявні у фондах НБУВ.

Окремою сторінкою в історії Почаївської друкарні василіянського 
періоду діяльності було видання книг на замовлення громади 
старообрядців. Так, було видано Апостол із тлумаченням, датований 
1784 р. (для його друку використано папір з датою 1787 р.). Тлумачення 
включені безпосередньо в текст Апостола і за традицією оформлення 
старообрядницьких книг надруковані впідбір, що значно утруднює 
сприйняття читачем. У НБУВ цього видання немає.

Наступною з книг Святого Письма, яка видавалася окремо, і то 
найчастіше за всі інші, є Псалтир. За бібліографією відомо 18 почаївських 
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видань власне Псалтиря, 2 видань Псалтиря з возслідуванням і 1 – Псалтиря 
з тлумаченням. З усіх книг Святого Письма лише Псалтирі випускала 
друкарня Унівського Успенського монастиря – у ній вийшло 8 видань 
Псалтиря, у тому числі 1 – Псалтиря з возслідуванням. Так само друкарня 
іншого василіянського монастиря – Супрасльського Благовіщенського – з 
біблійних книг видавала виключно Псалтирі (8 видань). Така популярність, 
а також переважно малий формат Псалтиря зумовлені тим, що цю книгу 
використовували не лише в літургійній практиці, а й у навчанні дітей.

Почаївські Псалтирі мали формат переважно у 4°, це 12 видань, 
половина з яких – старообрядницькі. Це видання 1737 р. [1742], 1750, 
1763, 1774, 1792 р. та старообрядницькі 1777, 1783, два видання [сер. 
1780-х], видання 1786 та [кін. 1780-х]. Крім того, виходили Псалтирі й 
меншим форматом: у 8° – 1772 р., два видання 1779 р., одне – 1798, у 
12° – 1776 р. та у 24° – 1775 р. З них у НБУВ наявні примірники греко-
католицьких видань [1742], 1750, 1763, 1774, 1792 р., 1779 та 1798 рр. – із 
паралельним текстом церковнослов’янською та польською мовами.

Надруковані доволі скромно, з використанням тільки чорної 
фарби (цинобру подеколи використано в пасхальних таблицях), вони 
прикрашені заставками, кінцівками, виливними прикрасами та в 
переважній більшості мають нечисленні ілюстрації. Традиційно це 
зображення царя-псалмоспівця Давида, у деяких виданнях вміщено 
гравюру на біблійний сюжет потоплення фараонового війська. Для 
почаївських Псалтирів характерне використання різних варіантів 
зображення Чудотворної Почаївської ікони Богородиці, часто на цих 
гравюрах зображено і Почаївський монастир. Примірники Псалтирів із 
зображенням Чудотворної Почаївської ікони Богородиці та Почаївського 
монастиря демонструвалися на виставці у відділі стародруків та 
рідкісних видань до 280-ї річниці виходу друком першої почаївської 
книги (2014 р.), електронна версія якої розміщена на сайті НБУВ [3].

Фрагмент видання Псалтиря – розворот двох ненумерованих аркушів 
формату 12° – було виявлено як закладку в примірнику почаївської Тріоді 
цвітної 1747 р., найімовірніше, він належить до видання 1776 р.

Зі старообрядницьких почаївських Псалтирів у НБУВ наявні видання 
1783 та 1786 р. Їх оформлення, традиційно для старообрядницьких 
видань, наслідує московські дореформені видання, що позначається на 
стилістиці та репертуарі елементів художнього оздоблення. Зокрема, 
поряд з ініціалами тут активно використано ломбарди. З ілюстрацій 
наявні тільки зображення царя Давида. Крім звичайного Псалтиря, значне 
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поширення мав Псалтир з возслідуванням, возслідування розташо-
вувалося після повного тексту Псалтиря і складалося з акафістів, 
канонів, місяцеслова та інших частин. Ця книга, із варіаціями в складі 
возслідування, неодноразово виходила в різних друкарнях, і Почаївська 
друкарня не стала тут винятком.

За даними бібліографії, у Почаєві побачили світ два видання Псалтиря 
з возслідуванням, 1781 та 1784 р., обидва призначені для старообрядців. 
Це об’ємні видання, форматом у 2°. У НБУВ представлене тільки видан-
ня 1781 р. у вигляді фрагмента – кількох аркушів, використаних для 
форзаців та нижніх палітурних аркушів у конволюті зі старообрядницьких 
почаївських видань «Чин како подобает пѣти дванадесять псалмов особь» 
[1784] р. та «Собраніе краткія науки о артикулах вѣры» 1783 р. У НБУВ 
наявні примірники єдиного почаївського видання Псалтиря з тлумаченням, 
яке вийшло 1789 р. Книга містить повний текст Псалтиря з коментарями. 
Це видання форматом у 2°, надруковане у дві фарби та ошатно оздоблене – 
має форту, заставки, кінцівки, ініціали, виливні прикраси та дві ілюстрації 
– зображення царя Давида та потоплення фараонового війська.

Перше відоме унівське видання, датоване 1648 р., є саме Псалтирем. 
Унівські Псалтирі видавалися у другій пол. ХVІІ ст., після чого друкарня 
не зверталася до цієї книги. Хоча, логічно припустити, друкування 
Псалтирів мало бути прибутковим, імовірно, конкуренція з боку Почаєва 
змусила Унівську друкарню спрямувати зусилля в бік інших видань.

Згідно з даними бібліографії, унівські Псалтирі виходили 1648 р., 
два видання побачили світ у 1678 р., по одному – у [1687], 1689, 1699 р. 
Усі вони формату 4°, ошатно оздоблені заставками, кінцівками, ініці-
алами, більшість видань мають гравюри з зображенням царя Давида. 
У виготовленні гравіювальних дощок для унівських Псалтирів брав 
участь такий видатний митець, як Никодим Зубрицький. У фондах 
НБУВ зберігаються унівські видання Псалтиря 1648, 1689 та обидва 
видання 1678 р. Псалтир з возслідуванням 1692 р. – маленька, форматом 
у 12°, ошатно оздоблена книжечка, наскільки можна зробити висновок 
з бібліографії (бо в Україні примірники цього видання невідомі), вона 
надрукована дрібним шрифтом.

Окрім традиційно церковнослов’янських текстів, Унівська друкарня 
випустила Псалтир віршований у перекладі на румунську мову св. 
Дософтея (Досифея), митрополита Сучавського. Книжка вийшла друком 
1673 р., вона надрукована форматом у 4°, з використанням цинобри, 
оздоблена заставками, кінцівками, ініціалами, виливними прикрасами, 
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має гравюри з зображеннями царя Давида та герба Могил, господарів 
князівства Молдови, кому і присвячено видання. Окрім тексту Псалтиря, 
видання містить на початку книги присвяту, вірш на герб Молдавської 
землі, а наприкінці – вірші визначного літописця, великого ворника 
Нижньої землі князівства Молдови, Мирона Костіна (1633–1691). Це 
одне з двох румуномовних унівських видань (іншим є Акафіст і молебень 
Богородиці, переклад якого здійснено так само св. Дософтеєм), займає 
почесне місце серед подібного роду свідчень культурної співпраці 
України з Молдовою та Волощиною тієї доби, що набуває особливої 
актуальності у світлі 510-ї річниці початку румунського друкарства, яка 
відзначатиметься у 2018 р.

Отже, книги Святого Письма, що виходили в Почаївській та Унівській 
друкарнях, попри різну кількість видань і неоднакову поліграфічну якість, 
однаковою мірою стали важливим внеском у примноження книг для 
богослужіння і для особистого читання, а також навчання (Псалтирі). 
Унівська друкарня випустила свої Псалтирі до початку діяльності друкарні 
Почаївського монастиря, але з появою останньої поступилася їй у сфері 
друку книг Святого Письма. Обидва осередки підтримували та розвивали 
традиції оформлення кириличних стародруків, залучаючи відомих 
художників-граверів. До того ж Псалтирі на почесному місці серед тих 
кириличних стародруків, які найчастіше були «пристановищами» для 
численних покрайніх записів, цікавих як пам’яток історії та мови.

Книги Святого Письма, видані в Почаївській та Унівській друкарнях, 
є важливою частиною національної та загальноєвропейської культурної 
спадщини.
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«БІЛІ ПЛЯМИ» ТА ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ 
В СКОРИНОЗНАВСТВІ

Засновнику східнослов’янського книговидання Ф. Скорині присвя-
чено тисячі публікацій, більших чи менших, спеціально присвячених 
йому чи таких, де його діяльність або видання згадуються. Водночас слід 
визнати, що в цій ділянці знань є багато «білих плям», нез’ясованих питань, 
на які нема певних відповідей, попри понад 200-літній період дослідження 
біографії та видань Ф. Скорини. За майже три сотні років між початком 
видавничої діяльності Ф. Скорини і першими дослідженнями про нього 
багато інформації було втрачено, як і більшість примірників його ви-
дань.

Отже, що відомо і що невідомо про Ф. Скорину – конспективно. Відоме 
місце народження – Полоцьк, і невідома точна дата його народження. 
Більшість вважає, що Ф. Скорина народився не пізніше 1490 р., 
виходячи з дати його вступу до Краківського університету – 1504 р. 
(тобто в 14 років). Проте висувалися гіпотези щодо більш ранньої та 
точно визначеної дати, пов’язані з видавничою маркою видавця, де, як 
відомо, зображений сонячний диск, дещо перекритий півмісяцем, тобто 
сонячне затемнення. Оскільки це астрономічне явище немає відношення 
до змісту біблійних книг, які видавав Ф. Скорина, було висунуто гіпотезу, 
що воно символізує дату його народження. Білоруський дослідник 
Н. Щекотихин встановив, що сонячне затемнення в Полоцьку відбулося 
6 березня 1486 р., отже, на його думку, це і є дата народження Ф. Скорини 
[1]. Гіпотеза красива, приваблива і більше відповідає реаліям вступу до 
університету – 18 років, тим більше, не забуваємо, що навчання велося 
латиною – тоді вже мертвою мовою, і її треба було перед тим добре 
опанувати.

Друга загадка пов’язана з ім’ям Ф. Скорини. Він сам у передмовах 
і післямовах до своїх видань називав себе Франциском або Францише-
ком. Це ім’я постійно викликало дискусії з приводу конфесійної 
належності Ф. Скорини, і це ще одна загадка: був Ф. Скорина 
православним чи католиком? Чомусь всі дослідники вважають, що його 



377

батько Лука, якщо був православним, категорично не міг назвати сина 
Франциском, оскільки це католицьке ім’я. Тому ще з другої половини 
ХІХ ст. з’явилася версія, що насправді його звали Георгій, і був він 
православним, а ім’я Франциск прибрав собі для вступу до Краківського 
університету, куди православних начебто не приймали на навчання. 
Проте, чому православний Лука не міг назвати сина Франциском? Тому 
що в святцях нема такого імені? Відомо, що в Краківському університеті 
тоді навчалося дуже багато вихідців з українських і білоруських земель. 
Невже всі вони були католиками? Але ж серед них було багато Георгіїв, 
чому ж обов’язково Ф. Скорина мусив міняти ім’я? Підставою називати 
його Георгієм стали введені 1858 р. у науковий обіг привілеї Сигізмунда 
І, в одному з яких Ф. Скорина звільнявся від потреби виплачувати борги 
свого покійного брата Івана, і наче там ім’я Георгій стоїть поруч з ім’ям 
Франциск. Крім того, під опублікованим 1873 р. портретом Ф. Скорини 
в «Крестном календаре» А. Петрушевич [2] побачив підпис Георгій (на 
жаль, нам не вдалося знайти це видання, щоб зрозуміти, про що саме 
йдеться). Але як довів відомий білоруський дослідник Г. Голенченко 
[3, с. 12], у привілеї Сигізмунда написано не Georgii, а egregii, тобто 
видатний. На нашу думку, якщо особа сама неодноразово називає себе 
одним ім’ям, не варто приписувати їй інше.

Що ж до конфесійної належності Ф. Скорини, то ще одна версія 
активно обговорювалась в літературі – про те, що він був протестантом. 
Вона пов’язана зі ще одним дискусійним питанням про мову видань Ф. 
Скорини. Переклад книг на народну мову – характерне явище Реформації, 
проте перші видання Ф. Скорини виходили вже в той рік (1517), коли в 
Німеччині М. Лютер виголосив основні положення Реформації. Але ж 
книги спочатку треба було перекласти, відредагувати, написати передмови, 
коментарі, післямови, підготувати обладнання, відлити шрифти, створити 
ксилографічні дошки для ілюстрацій, закупити папір, фарби тощо. Отже, 
він мусив розпочати роботу в Празі значно раніше, тобто Ф. Скорина 
випередив початок Реформаційного руху. При цьому з публікації в 
публікацію повторюється твердження, що він був знайомий з М. Лютером 
і Ф. Меланхтоном. Знайомство цілком можливе, але воно зовсім не є 
доказом конфесійної належності Ф. Скорини: прагнення наблизити церкву 
до людей, що називається, вітало в повітрі. Отже, на користь гіпотези, 
що він був католиком, свідчить його ім’я, навчання в Західній Європі, 
відповідне володіння латиною і його ж свідчення, що Біблію перекладав 
з Вульгати (Ієронімового тексту), тобто з латинської Біблії. На користь 
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православ’я – місце народження і, головне, видання книг кирилицею, що 
традиційно була пов’язана з православ’ям. 

Із серпня 1517 р. книги Ф. Скорини виходили практично щомісячно. 
Для початкового етапу друкарства темпи невидимі! Скільки ж верстатів 
у нього було? Якщо на одному верстаті відбувалося друкування, як 
можна книгу в кількасот аркушів надрукувати за місяць у той час? 
Скільки ж людей працювало в друкарні? Хто різав дошки, набирав, 
друкував, тримав коректуру, збирав блок книги тощо? Чи були пов’язані 
ці майстри з Краківським видавничим гуртком Ш. Фіоля, адже після 
примусового припинення діяльності цієї друкарні пройшло трохи 
більше 20 років, цілком можливо. Дискусійним залишається і питання, 
ким були в цих видавничих осередках Ш. Фіоль і Ф. Скорина, мабуть 
точно не друкарями, як їх називають найчастіше в історії книги. Чи сам 
Ф. Скорина малював ілюстрації до своїх книг, адже там завжди присутня 
його видавнича марка як логотип його видань, чи сам гравірував, чи 
замовляв якомусь майстру?

Дуже багато дискусій викликала мова видань Ф. Скорини. Які 
тільки визначення не вживали: русинський діалект; російська мова, що 
має всі відмінні прикмети мови його вітчизни і часу; штучна книжна 
мова на основі церковнослов’янської із сильною домішкою «руської», 
церковнослов’янська мова білоруського відтінку; народна мова поблизу 
Полоцька; старобілоруська мова; староукраїнська мова, руська мова (саме 
в такому написанні, із м’яким знаком) та ін. Дискусії не припиняються, 
і наразі вони активно тривають у соціальних мережах. Найпоширеніше 
визначення – церковнослов’янська мова в білорусько-українській того-
часній редакції.

Чи переклав Ф. Скорина всі книги Біблії, як заявляв, і скільки їх 
було видано – це теж є «білою плямою» в скоринознавстві. Схоже на 
те, що до нашого часу не дійшли всі книги, видані ним і перекладені 
ним. Про це свідчать, зокрема, пізніші рукописні списки, серед яких є 
й такі, що становлять списки з невідомих, але близьких за мовою його 
перекладів книг Біблії [4, с. 100–101]. Дуже цікаві гіпотези пов’язані з 
тим, чому більшість рукописних списків з видань Ф. Скорини зроблені 
на території Західної України [5], за якими Ф. Скорина в 1530-х роках 
перебував у Крем’янці, готуючи нові переклади Біблії для друкування тут 
чи у Львові. Саме його начебто згадано у львівському Апостолі 1574 р. 
(«по стопам богоизбранна мужа»: Скорина називав себе «избранным 
мужем») та епітафії І. Федорова. Проте, на жаль, документів, які б 
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підтвердили цю привабливу гіпотезу, не знайдено. Існує багато й інших 
нез’ясованих питань у біографії та діяльності Ф. Скорини. Серед них – 
чи їздив він дійсно до Москви зі своїми книжками і чи правда, що там 
спалили привезені ним видання, і взагалі, чому його книжки збереглися 
так погано. Дуже багато питань, які ще чекають на вирішення, пов’язані з 
його портретом, починаючи з того, що спонукало його розмістити власне 
зображення в книгах св. Письма; скільки ж йому років на портреті – 
бачимо зовсім немолоду, змучену людину; що приховують втаємничені 
знаки на цій гравюрі, і нарешті – а що в нього з ногами?

Проте абсолютно точним є збережені примірники його 23 книг, що 
й сьогодні немало для будь-якого автора чи видавця, і його незаперечний 
вплив на розвиток подальшого книговидання, білоруської та української 
мов, біблієзнавства, мистецтва книги та багатьох інших складових 
культури людського суспільства.
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Ко но ненко Ірина Іванівна,
(Укра їна, м. Харків)

КО ЛЕК ЦІЯ КИРИ ЛИЧ НИХ ВИДАНЬ XVI–XVII СТ. 
ЦЕНТРА ЛЬ НОЇ НАУ КО ВОЇ БІБ ЛІ О ТЕ КИ ХАР КІВ СЬ КО ГО 

НАЦІ О НА ЛЬ НО ГО УНІ ВЕР СИ ТЕ ТУ ІМЕ НІ В. Н. КАРА ЗІ НА

Гор дість кож ної біб лі о теки зав жди – фонди рід кіс них видань, які 
не тільки є книж ко вими пам’ят ками, уні каль ними зіб ран нями загаль но-
на ці о наль ного та загаль нос ві то вого куль тур ного зна чення, а й ста нов лять 
велику духовну цінність.

Центральна нау кова біб лі о тека Хар ківсь кого наці о наль ного уні вер-
си тету ім. В. Н. Кара зіна (далі – ЦНБ) є однією із ста рі ших біб лі о тек 
вишів Укра їни і воло діє бага тими фон дами. У них збе рі га ються чис ленні 
колек ції, у тому числі: зіб рання руко пис них книг та архів них доку мен тів 
різ но ма ніт ного змісту, зару біжні видання XV–XVIII ст. (у тому числі 
19 інку на бул), книги граж дансь кого і кири лич ного друку (XVI–XVIII ст.).

Це пові дом лення при свя чене загаль ному огляду видань кири лич ного 
друку XVI–XVII ст.

Ко лек ція кири лич них ста род ру ків ЦНБ XVI–XVII ст. нара хо вує 
117 оди ниць збе рі гання – 121 пр. (з кон во лю та ми). З них: 9 пр. видань 
XVI ст. і 112 пр. видань XVII ст. Над ру ко вані вони в Києві, Львові, Чер ні-
гові, Кутейно, Моги льові, Москві, Нов го род-Сі версь кому та Стрятині.

Ко лек ція скла да ється з при мір ни ків бого слу жеб ної та бого словсь кої 
літе ра тури ста рос ло в’янсь кою і польсь кою мовами. Серед них 
є і ста ро об ряд ницькі видання. Також збе рі га ється кілька при мір ни ків 
істо рич ної, філо ло гіч ної та воєн ної тема тики, над ру ко ва них кири ли цею. 
До остан ніх нале жать: «Уче ние и хит рость рат ного стро е ния пехо т ных 
людей» (Москва, 1647) – перек лад праці німець кого автора Іоганна фон 
Валь ха у зена, «Гра ма ти ка» Меле тія Смот риць кого (Москва, 1648) і деякі 
інші.

Уні вер си тетська колек ція кири лич них видань ХVI ст. пред став лена 
п’я тьома при мір ни ками видань І. Федо рова: «Апос тол» (Львів, 1574), 
«Биб лия» (Ост рог, 1581) (2 пр.), «Новый завет с Псал ти рью» (Ост рог, 
1580), а також «Книжка соб ра ние вещей нуж ней ших» Тимо фія Михай-
ло вича (Ост рог, 1580). «Мар га рит» Іоанна Зла то ус того (1595) та «Книга 
о пост ни чест ве» Василя Вели кого (1594) над ру ко вані після смерті 
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І. Федо рова в Ост розі. Ще два при мір ники «Литовсь кого Ста ту ту» (Друк. 
Мамо ни чів, 1588 та 1594–1595 рр.) над ру ко вані у Вільно.

Та кож у колек ції є чотири при мір ники польсь кою мовою, над ру-
ко вані в Києві, Чер ні гові та Нов го род-Сі версь кому. Це видання 
тво рів від омого релі гій ного письмен ника і про по від ника Іоа ни кія 
Галя товсь кого (Messiasz prawdziwy (Київ, 1672), Sophia mądrosc (Чер ні-
гів, 1686), Labedz z piorami… (Нов го род-Сі версь кий, 1679), Skarb 
pochwaly (Нов го род-Сі версь кий, 1676).

Особ ливо слід від зна чити видання дру карні Києво-Пе черсь кої лаври, 
які ста нов лять більш ніж тре тину нашої колек ції ста род ру ків XVII ст. – 
46 пр. Всі вони і сьо годні свід чать про високу книж кову куль туру видав ців 
та від дзер ка лю ють події істо рич ного, літе ра тур ного, філо софсь кого харак-
теру. Саме в цих видан нях знайшли вті лення думки від омих письмен-
ни ків, пуб лі цис тів, релі гій них дія чів того часу, таких як Л. Бара но вич, 
І. Галя товсь кий, І. Гізель, П. Могила, А. Ради ви ловсь кий, Ст. Яворсь кий 
та ін. Як при клад можна навести такі видання, як «Синоп сис» 
І. Гізеля (Київ, 1680), що корис ту вався вели кою по пуляр ністю і витри мав 
понад 30 пере ви дань, або «Лек си кон сла ве но рос ский и имен тол ко-
ва ние» (Київ, 1627) – пер ший сло в’янсь кий тлу мач ний слов ник, зби ранню 
мате рі алу для якого від омий укра ї нсь кий уче ний П. Беринда при свя тив 
багато років свого життя. Най ста ріші з них – «Книга о вере еди ной» Заха рії 
Копис тенсь кого і Слу жеб ник, над ру ко вані в 1620 р. При мір ник «Окто и ха» 
1699 р. є най піз ні шім у нас видан ням Лаври XVII ст.

Одне з видань уні вер си тетсь кої колек ції є уні каль ним. Це «Псал-
тир», вида ний у Києві в дру карні Тимо фія Вер биць кого в 1628 р. 
Він збе рігся в єди ному при мір нику (див.: Запаско Я., Іса є вич Я.  
Пам’ятки книж ко вого мис тецтва на Укра ї ні» (Львів, 1981). Книга пот ра-
пила до ЦНБ, імо вірно, після ХІІ Архе о ло гіч ного з’їзду, який про хо див 
у Хар кові в 1902 р. На фор заці вка зано, що при мір ник над ій шов із с. 
Шен ге рі ївки Зін ківсь кого повіту. 

У ЦНБ є єдине зару біжне кири личне видання, над ру ко ване 
в Амс тер дамі в 1700 р. у дру карні Івана Тесінга: «Крат кое соб ра ние 
Лва Миро творца, Авгус тей шего Гре чес кого Кесаря, пока зу ю щее дел 
воинс ких обу че ние». Перек ла да чем цієї книги був уро дже нець Біло русі 
І. Копі євсь кий (Копі є вич) (1651–1714) – про сві ти тель, письмен ник, 
поет, вида вець та перек ла дач. За свід чен ням біб лі ог ра фіч них видань 
Пекарсь кого, Сопі кова, Бур цева, це видання дуже рід кісне, бо навіть 
в антик вар них ката ло гах кінця ХІХ ст. воно майже не зустрі ча ється.



382

Ще одне цікаве видання збе рег лося в нашій збірці: це при мір ник 
«Пос та нов ле ние от его Царс кого вели чества з Войс ком Запо роз ким 
року 1659» (Київ, 1660). При мір ник оздоб ле ний руко пис ним титуль ним 
арку шем, на ниж ньому полі якого напи сано: «Тимо фей Калинс кий». 
Т. Калинсь кий – від омий укра ї нсь кий гро мадсь кий діяч початку XIX ст., 
зби рач доку мен таль них мате рі а лів з істо рії Укра їни, до того ж худож ник-
ама тор. Із чоти рьох від омих на сьо годні при мір ни ків лише цей оздоб-
ле ний ори гі наль ним руко пис ним титулом.

Ви дання над хо дили до уні вер си тетсь кої кни гоз бірні різ ними 
шляхами.

Час тину при мір ни ків (понад 20 видань), пере важно укра ї нсь ких 
ста род ру ків XVI–XVII ст., було пере дано з дуб лет них фон дів Дер жав ної 
біб лі о теки СРСР ім. В. І. Леніна (нині – РДБ, Моск ва) і Біб лі о теки 
Ака де мії наук УРСР (нині – Львівська наці о нальна нау кова біб лі о тека 
ім. В. Сте фа ни ка) у 1961–1962 рр. Серед них: «Біб лія» (Ост рог, 1581), 
«Апос тол» (Львів, 1574), «Новий Завет» (Ост рог, 1580), «Мар га рит» 
Іоанна Зла то уста (Ост рог, 1595), «Книга о пост ни чест ве» Васи лія 
Вели кого (Ост рог, 1594), «Треб ник» (Стря тин, 1606) Петра Могили, 
а також твори Л. Бара но вича, І. Галя товсь кого, А. Ради ви ловсь кого, 
Димит рія Рос товсь кого (Туп та ла), видання Пате ри ків, Трі о дей піс ної 
і цвіт ної, Номо ка но нів тощо.

Інші при мір ники колек ції над ійшли у фонд ЦНБ від при ват них 
влас ни ків, які дару вали чи запо ві дали свої зіб рання уні вер си тету (це 
від омі у свій час діячі – П.  Джун ковсь кий, Б.  Філо нов, О.  Білець кий). 
Багато видань кири лич ного друку ХVІI ст., а також зару біж них видань 
цього пері оду, над ійшли з біб лі о теки Хар ківсь кого коле гі уму.

Ко лек ція кири лич них видань XVI–XVII ст. дуже цікава, але досі 
неві дома широ кому загалу нау ков ців. Увагу дос лід ни ків при вер тали 
лише окремі видання. Тому вона пот ре бує деталь ного вивчення, 
попри мір ни ко вого опису та видання ката логу ста род ру ків ЦНБ ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна.
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Кур га нова Олена Юріївна,
кан ди дат філо ло гіч них наук
(Укра їна, м. Київ)

УКРА Ї Н СЬ КА БАРО КО ВА ПОЕ ЗІЯ В КИРИ ЛИЧ НИХ 
ВИДАН НЯХ КНИГ СВЯ ТО ГО ПИСЬМА 
XVIІ – ПЕР ШОЇ ПОЛО ВИ НИ XVIIІ СТ.

Пов но текс тове видання Біб лії цер ков но сло в’янсь кою мовою, 
що поба чило світ у 1581 р. в Ост ро зь кій дру карні, та чис ленні видання 
Нового Запо віту, Єван ге лія, Апос тола і Псал тиря, видані в укра ї нсь ких 
дру кар нях впро довж XVIІ – пер шої поло вини XVIIІ ст., були від по-
віддю на сус піль ний запит забез пе чення мережі цер ков них осе ред ків 
бого служ бо вими кни гами. Утве р дження в літе ра турі та мис тецтві стилю 
бароко не могло не впли нути на художнє оформ лення цих книг. Їх оздоб-
лено фор тами та гра вю рами зі склад ними але го рич ними зобра жен нями, 
застав ками з роз га лу же ним рос лин ним орна мен том [1, с. 323]. Поряд 
із гра фіч ними засо бами уви раз нення тексту видання, у струк турі дав ніх 
кири лич них книг широко засто со ву ва лися вер бальні засоби оздоб лення: 
епіг рафи та під писи під гра вю рами з урив ками бого служ бо вих текс тів 
чи вір шів. Знач ний масив ста ро ук ра їнсь ких пое тич них текс тів, вве де них 
до струк тури цер ков но сло в’янсь ких видань книг Свя того Письма XVIІ – 
пер шої поло вини XVIIІ ст., залу чено в нау ко вий обіг завдяки біб лі ог-
ра фіч ним пра цям (Ф. Титова, І. Кара та єва, В. Ундольсь кого, Я. Запаска, 
Я. Іса є вича та ін.), пуб лі ка ціям літе ра ту роз нав ців (Д. Чижевсь кого, 
В. Кре котня, В. Коло со вої, М. Сулими, Л. Ушка лова, Б. Криси та ін.) 
й ака де міч ним анто ло гіям укра ї нсь кої пое зії [2, 3]. Мало до слі дже ною 
лиша ється видав нича істо рія цих вір шів та їх роль у струк турі видань-
пер шод ру ків, вивчення яких пот ре бує звер нення до пер шо дже рел.

Тра ди цію вклю чення авторсь кої пое зії до струк тури видання 
книг Свя того Письма запо чат ко вано ще в Пра зь кій Біб лії Ф. Ско рини, 
де у складі перед мов до окре мих книг (Іов 1517, Вихід, Есфірь 1519) 
над ру ко вано вірші, які пог либ лю ють основну думку перед мови [4, 
с. 503]. Пер шими зраз ками укра ї нсь кого вір шу вання, над ру ко ва ними 
на сто рін ках пов но текс то вого видання Біб лії, є пое зії Гера сима 
Смот риць кого з видання Ост ро зь кої Біб лії 1581 р. Упро довж XVIІ–
XVIIІ ст. у складі видань Нового Запо віту, Єван ге лія, Апос тола 
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і Псал тиря, що вийшли в дру кар нях Львова, Києва, Чер ні гова, Луцька, 
Унева та Угор ців, було опуб лі ко вано ще низку пое тич них текс тів. 
За жан рово-те ма тич ними озна ками та функ ці ями в струк турі книги 
їх можна поді лити на такі групи: 1) гераль дичні вірші; 2) дескрип тивні 
вірші; 3) вір шо вані перед мови-прис вя ти/піс ля мови.

Ге раль дичні вірші роз мі щу ва лися без по се ре д ньо під зобра жен ням 
герба (зде біль шого на зво роті титуль ного арку ша) або на аркуші, що йшов 
після зобра ження герба. Зміс товно пов’я зані з текс том про зо вої при святи, 
адре со ва ної впли во вій особі чи меце на тові видання, такі вірші опи су-
вали сим во ліку герба і оспі ву вали чес ноти її влас ника. Також до жанру 
гераль дич ної пое зії зара хо ву ють вірші на герб Львівсь кого братства 
та пое тичні тексти до зобра жень російсь кого герба. Пер ший над ру ко-
ва ний у межах Укра їни зра зок гераль дич ної пое зії – це вірш Гера сима 
Смот риць кого на герб Василя Кос тян тина Ост ро зь кого з Ост ро зь кої 
Біб лії 1581 р. Тексти гераль дич ної пое зії при кра ша ють також такі укра ї-
нські видання книг Свя того Письма XVIІ – пер шої поло вини XVIIІ ст.:

Апос тол
Київ, друк. Києво-Пе черсь кої лаври, 1630 (вірш на герб Бог дана 

Стет ке ви ча);
Львів, друк. М. Сльозки, 1639 (вірш на герб Петра Моги ли);
Львів, друк. М. Сльозки, 1654 (вірш на герб Арсе нія Желі борсь ко го);
Псал тир
Київ, друк. Києво-Пе черсь кої лаври, 1624 (вірші на герби Єли сея 

Пле те нець кого та родини Дол ма тів);
Унів, друк. Успенсь кого монаст., 1678 р. (вірш на герб Заха рія 

Шеп тиць ко го);
Львів, друк. при монаст. св. Юра, 1688 (вірш на герб Йосифа 

Шум лянсь ко го); Львів, друк. Успенсь кого братства, 1668 (вірш на герб 
братст ва);

Львів, друк. Успенсь кого братства, 1697 (вірш на герб братст ва);
Но вий Завіт і Псал тир
Київ, друк. Києво-Пе черсь кої лаври, 1692 (вірш на рос. герб);
Чер ні гів, друк. Тро їцько-Іл лінсь кого монаст., 1717 (вірш на герб 

Івана Ско ро падсь ко го).
У текс тах гераль дич них вір шів в основ ному не було зга док про 

видання, струк туру якого вони уви раз ню вали. Виня ток ста но вить гераль-
дич ний вірш з Ост ро зь кої Біб лії, у якому Василя Кос тян тина Ост ро-
зь кого оспі вано як іні ці а тора видання книги Свя того Письма («всѣм 
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по чину пред ста вил єси божест вен ноє писа ніє / истин наго бога и пра вды 
єго въ пох валу и поз на ніє» [2, с. 61–62].»), а також вірш із Києво-Пе-
черсь кого Псал тиря 1624 р., що пов’я зує сим во ліку герба Єли сея Пле те-
нець кого з його роллю у виданні книги («И крест въ моль бах, луна же 
въ чте ніих вѣща єт:/ Сего ради и Псал тир по общу совѣту / Исп рав ленну 
подати велѣл єси свѣту/» [2, с. 341]).

Де скрип тивні вірші оспі ву вали образи, зобра жені на гра вю рах, 
що пере ду вали і були зміс товно пов’я зані з основ ним текс том видання 
або його струк тур ною час ти ною. Їх фік су ємо зде біль шого у видан нях 
Єван ге лія та Псалтиря.

Вірші під гра вю рою Воск ре сіння опуб лі ко вано у двох видан нях 
Єван ге лія: Львів, друк. Успенсь кого братства, 1644 («Свѣтом из гроба 
тво єго Воск ре се нія»), пере дру ко ва ний у виданні 1670 р.; Львів, друк. 
М. Сльозки, 1665 («Свѣтом Воск ре се нія тво єго из гро ба»).

Обидва пое тичні тексти під пи су ють над ру ко ване з однієї дошки 
іко нічне зобра ження події Воск ре сіння в ото ченні клейм із клю чо вими 
Єван гель сь кими сце нами. Перша строфа обох вір шів апе лює до зобра-
ження на гра вюрі, пов’я зу ючи його з текс том видання: «Свѣтом из гроба 
тво єго Въскре се нія, / Христе, про сі яша пов сюду уче нія, / Єван гелс ких 
вѣща ній: и всѣх про свѣтиша / Свѣтом поз на нія, в вѣрѣ утвер ди ша». 
У дру гій строфі вірша, над ру ко ва ного в дру карні Львівсь кого братства, 
вислов лю ється моли товне про хання за доб ро бут брат чи ків: Тѣм, 
Боже, дажд крес то носну Братству свѣтлѣти: / В заповѣдєх ти, непо ро-
ч ным пре быти. / Мирно без мя тежну жизнь здѣ пре про во дити / И паки 
гря дуща тя в славѣ видѣти …». А в пере роб ле ному варі анті цього вірша 
з видання дру карні Михайла Сльозки друга строфа вислов лює про хання 
про доб ро бут дру каря: «Тѣм же подажд тво єму рабу Міха илу / В таких 
про чіих тру дєх здра віє и силу. / Узич му без мятежи вре мен наго свѣта / 
А на потом подажд му и вѣчныи лѣта». При кметно, що пер ший варі ант 
вірша (зі згад кою про Львівське братст во) укла дачі анто ло гії укра ї нсь кої 
пое зії зара ху вали до жанру гераль дич ної пое зії, хоч текст не супро во-
джу ється зобра жен ням герба братства [3, с. 56]. А його пере роб ле ний 
варі ант, у якому образ братства замі не ний на образ дру каря, зара хо вано 
до жанру дескрип тив ної пое зії [3, с. 40].

Вірші під гра вю рою із зобра жен ням царя Давида фік су ємо у двох 
видан нях дру карні Києво-Пе черсь кої лаври:

Псал тир 1690 р. («Да с Дави дом прї и меши мзду мно гу»)
Но вий Завіт і Псал тир 1692 р. («Тихо крот кий царь Давид на гус лях 
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бря ца ет»). У виданні Псал тиря 1690 р. міс титься також чоти ряд кова 
епіг рама «Їзра їль тяне єгда в мори бѣста» під ілюст ра тив ною гра вю рою, 
на якій зобра жено пере хід Ізра їль тян через Чер воне море.

Ме жо вим яви щем між гераль дич ною та дескрип тив ною пое зією 
є роз мі щені на зво ро тах титуль них арку шів вірші під гра вю рою Успіння, 
яка була сим во лом дру карні Києво-Пе черсь кої лаври та видав ни чою 
мар кою Львівсь кого братства.

Се ред Києво-Пе черсь ких видань книг Свя того Письма вірші 
на зна мення Лаври пуб лі ку ва лися у:

Псал тирі 1690 р. «Сок ро вище дра жайше не в земли но в небѣ»;
Апос толі 1695 р. «Чиста и по Рож дествѣ пре бы в шая Дѣва», пере дру-

ко ва ний у видан нях Єван ге ліє 1697 р. та Апос тола 1722 р.
У видан нях дру карні Львівсь кого братства вірші під гра вю рами 

з іко ніч ним зобра жен ням сюжету Успіння фік су ємо у виданнях:
Апос тол 1666 р. «Трон Бозс кий отхо дит до небес ного тро ну»;
Апос тол 1696 р. «Сын от Дѣви рож ден ный, бывшу дѣвству цѣлу».
Вір шо вані перед мо ви/піс ля мови, що міс тять при святи меце на там, 

мета текс тову інфор ма цію про струк туру видання, обста вини видав-
ни чого про цесу, звер нення до чита чів, молитву про спри ят ливу рецеп цію 
видання тощо, є най більш харак тер ними для видань житій ної літе ра тури 
та збі рок про по ві дей XVIІ – початку XVIII ст. У видан нях книг Свя того 
Письма такі тексти не набули вели кого поши рення. Пое тична перед-
мова-прис вята «Вся кого чина пра вос ла ный чита те лю» до Ост ро зь кої 
Біб лії 1581 р. про дов жує роз по чату в гераль дич ному вірші тему про слав-
лення князя Кос тян тина Ост ро зь кого за спри яння роботі над видан ням. 
Вір шо ване «Над сло віє к Новому Завѣту», над ру ко ване після основ ного 
тексту видання Нового Завіту 1727 р. дру карні Києво-Пе черсь кої лаври 
і у пере ви данні 1732 р., мовою пое тич них обра зів окрес лює струк туру 
видання.

Тобто прак тика допов нення мис тець кого оформ лення книг Свя того 
Письма авторсь кими вір шами широко засто со ву ва лась в укра ї нсь кому 
кни го ви данні доби Бароко. Основ ний текст видань Нового Запо віту, 
Єван ге лія, Апос тола та Псал тиря XVII – пер шої поло вини XVIII ст. 
супро во джу ють вірші, що пре зен ту ють най більш пока зові жанри 
укра ї нсь кої баро ко вої лірики – гераль дичну та дескрип тивну пое зію. 
У складі сак раль них книг вони від іг ра ють насам пе ред деко ра тивну 
роль: вер бально уви раз ню ють гра фічні еле менти худо ж нього оздоб-
лення – герби та сюжетні гра вюри. За зміс том окремі вірші також 
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вико ну ють функ цію при святи, про слав ля ючи особу меце ната видання, 
і мета текс тову функ цію, вира жа ючи мовою пое тич них обра зів основну 
тему видання та нази ва ючи його струк турні частини.

1. Іса є вич Я. Укра ї нське кни го ви дання: витоки, роз ви ток, про блеми 
/ Яро слав Іса є вич. – Львів : Ін-т укра ї но знав. ім. І. Кри п’я ке вича НАН 
Укра їни, 2002. – 520 с.
2. Укра ї нська пое зія. Кінець ХVІ – поча ток ХVІІ ст. / упо ряд. 
В. П. Коло сова, В. І. Кре ко тень. – Київ : Наук. думка, 1978. – 430 с.
3. Укра ї нська пое зія. Середина ХVІІ ст. / упо ряд. В. І. Кре ко тень, 
М. М. Сулима. – Київ : Наук. думка, 1992. – 679 с.
4. Грин чак М. М. Ско рина Ф. и бело рус ское сти хос ло же ние / 
М. М. Грин чак // Фран циск Ско рина и его время : энцик ло пед. справ. / 
ред кол.: И. П. Шамя кин [и др.]. – Минск : Бел СЭ, 1990. – С. 503–504.
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Ла бы н цев Юрий Анд ре е вич,
док тор фило ло ги чес ких наук, про фес сор
(Рос сия, г. Москва)
Ща винс кая Лариса Лео ни дов на,
кан ди дат фило ло ги чес ких наук, доцент
(Рос сия, г. Москва)

СКО РИ НО ВЕД ЧЕС КИЕ ИЗЫ С КА НИЯ И. П. КАРА ТА Е ВА
(К 200-ЛЕТ НЕМУ ЮБИ ЛЕЮ 

БИБ ЛИ О ФИЛА-ИС СЛЕ ДО ВА ТЕ ЛЯ)

Лю бовь к ста ро пе чат ной и руко пис ной кирил лог ра фич ной книж -
ности у выда ю ще гося ее соби ра теля и исс ле до ва теля Ивана Про ко фь е-
 вича Кара та ева (1817–1886) про яви лась уже в юные годы. Несом ненно 
на это пов ли яли не только его лич ные склон ности, но и среда, из кото рой 
он про ис хо дил – купе чес кая, тес ным обра зом свя зан ная со ста ро об ряд-
чест вом, особо ценив шем и сбе ре гав шем такую книж ность. Как писал 
сам Кара таев, в «19 лет я стал уже вла дель цем довольно поря доч ного 
соб ра ния… пер вым руко во ди те лем моим было извест ное сочи не ние 
Сопи кова – такого же купца, как и я: я был, кажется, счаст ли вей ший 
чело век в мире, когда купил на рынке, за 8 руб лей ассиг на ци ями, его 
биб ли ог ра фи чес кое сочи не ние…» [1, с. 62].

В даль ней шем, бла го даря нео бы чай ной настой чи вости и упорству, 
пом но жен ными на тща тель ность и пос то ян ное само об ра зо ва ние 
в области полу чав шего тогда все боль шее раз ви тие сла вя но ве де ния, 
И. Кара та еву уда ется стать на мно гие деся ти ле тия по сути веду щим 
в мире биб ли ог ра фом кирил лог ра фич ной печат ной книж ности пер вых 
двух веков ее сущест во ва ния. Будучи уже при знан ным спе ци а лис том, 
он тепло вспо ми нает обо всех своих учи те лях, среди кото рых были люди 
раз ных зва ний, вклю чая мно го чис лен ных ста ро об ряд цев. Видя «во мне 
сво его брата, прос того чело ве ка» ста ро об ря дцы «мно гое мне отк рыли 
для поз на ния в этих кни гах», писал И. Кара таев [2, с. 6].

Ныне во мно гом не поте ряв шие сво его науч ного зна че ния ката логи 
«ста рос ла вянс ких печа т ных изда ний» И. Кара та ева хорошо изве с тны 
сла вис там всех стран. Их ска ни ро ван ные элект рон ные вари а нты широко 
дос ту пны, а пер вый из них, опуб ли ко ван ный в 1861 г. [3] и полу чив ший 
по хода тайству ака де мика А. Вос то кова Деми довс кую пре мию, 
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пере из дан Мати цей сербс кой в 1973 г. К сожа ле нию, под лин ных 
доку мен тов об И. Кара та еве и его собст вен ных руко пи са ний оста лось 
нич тож ное коли чество, и каж дая их находка пред став ляет огром ную 
ред кость [4, с. 107–109]. Поче т ный кор рес пон дент ряда веду щих 
нау ч ных учреж де ний, вклю чая Ака де мию наук, И. Кара таев ока зался 
одним из пер вых, кто начал прак ти ко вать сос тав ле ние сво е об ра з ных 
сво д ных ката ло гов кирил лог ра фи ч ных ста ро пе ча т ных изда ний, а также 
сос та ви те лем спе ци аль ных мето дик для работы над ними [2, с. 51–54]. 
Ему уда лось обсле до вать мно жество биб ли о тек в поис ках необ хо ди мых 
мате ри а лов, пора бо тать в десят ках горо дов и мест нос тей, в том числе 
в Киеве, Львове, Кра кове, на Пол тав щине и др. Соб рать огром ную, 
почти в пол ты сячи книг, собст вен ную биб ли о теку ста ро пе чат ной кирил-
лицы [2, с. 7], при об ре тен ную Пуб лич ной биб ли о те кой в Санкт-Пе тер-
бурге [5, с. 138–141]. В этом лич ном соб ра нии И. Кара та ева осо бое место 
зани мала scoriniana, пос лу жив шая ему пер во на чаль ной осно вой для 
под роб ней шего опи са ния изда ний Ф. Скорины.

Уже в пер вом своем печат ном ката логе И. Кара таев кратко опи сы вает 
прак ти чески все изве с т ные книги Ф. Ско рины, в том числе упо ми ная, что 
экземп ляры их нахо дятся в его лич ной биб ли о теке [3, с. 3–4]. Осо бый 
слу чай с «Апос то лом» 1525 г., кото рый тогда был извес тен И. Кара та еву 
в основ ном только по экземп ляру его лич ного соб ра ния [3, с. 3], ныне хра ня-
ще муся в Рос сийс кой госу дарст вен ной биб ли о теке (№ 1348). В пос лед нем 
из ката ло гов И. Кара та ева све де ния об изда ниях Ф. Ско рины нео бы чайно 
под ро бны [6, с. 28–44, 56–67]. Это итог дол го лет них, в несколько десят ков 
лет, спе ци аль ных изы с ка ний, соз дав ших И. Кара та еву славу выда ю ще гося 
зна тока и почи та теля сла вянс кой ста ро пе чат ной книж ности, о кото ром 
даже такой изве ч ный его оппо нент, как зна ме ни тый архи манд рит 
Лео нид (Каве лин), писал: «… Труд поч тен ный и дель ный, за кото рый, без 
вся кого сом не ния, дол жны быть при зна тельны ему все, зани ма ю щи еся 
биб ли ог ра фи ей» [7, с. 39].

1. Язы ков Д. Д. Обзор жизни и тру дов покой ных рус ских писа те лей / 
Д. Д. Язы ков. – Санкт-Пе тер бург. – 1890. – Вып. 6. – 140 с.
2. Кара таев И. Биб ли ог ра фи чес кие заметки о ста рос ла вянс ких печа т ных 
изда ниях 1491–1730 / И. Кара таев. – Санкт-Пе тер бург, 1872. – 54 с.
3. Кара таев И. Хро но ло ги чес кая рос пись сла вянс ких книг, напе ча тан ных 
кирил ловс кими бук вами 1491–1730 / И. Кара таев. – Санкт-Пе тер бург, 
1861. – XIX, 227 с.
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Лу кін Дмитро Все во ло до вич
(Укра їна, м. Київ)

ВІ ЛЬ НЮ СЬ КИЙ ПСАЛ ТИР 1576 Р. З ФОН ДІВ НАУ КО ВОЇ 
БІБ ЛІ О ТЕ КИ ІМ. М. МАК СИ МО ВИ ЧА КИЇВ СЬ КО ГО 

НАЦІ О НА ЛЬ НО ГО УНІ ВЕР СИ ТЕ ТУ 
ІМ. ТАРА СА ШЕВ ЧЕН КА

16 січня 1576 р., як нам від омо з піс ля мови до видання, зусил лями 
«недо стой наго петра тїмоѳѣева сн҃а мъстис лов ца» було видано «книгѹ 
гл҃емую ѱал тырь д҃вда прор҃ка и цр҃ѧ, и пѣсни мойсѣевы, съ изб ран ными 
ѱалмы · влѣто ҂з҃ п҃г · мсца ген варѧ, ѕ҃і · аѿ ржства г҃а нашего іс҃а х҃а, ҂а,фо҃ѕ 
въслав номъ мѣсте виленьскѡм пре бы ва ючи вдомѹ бл҃го чес ти выхъ 
мѹжей козмы, и лѹкаша мамо ничѡвъ». Це видання вияви лося тре тім 
та остан нім дру ком, здійс не ним осо бисто П. Мстис лав цем після того, 
як він обрав собі окре мий від І. Федо ро вича шлях і поп ря му вав із Заблу-
дова до Вільна, завер ши виши діяль ність плід ного дуету пер шод ру ка рів 
[1, с. 40]. Разом з Єван ге лієм 1575 р. Псал тир П. Мстис лавця 1576 р. 
ста но вив важ ли вий етап роз витку кири лич ного кни год ру ку вання, 
оскільки ці видання в подаль шому слу гу вали взір цем для укра ї нсь ких 
та біло русь ких типо гра фів, ставши об’єк том піз ні шого, часом «конт ра-
факт но го», наслі ду вання [2, с. 173; 3, с. 15; 4, с. 35; 5, с. 9]. Проте наклад 
Псал тиря в порів нянні з Єван ге лієм збе рігся в сучас них кни гоз бір нях 
значно гірше. За під ра хун ками Є. Неми ровсь кого, у світі налі чу ється 
не менше 125 при мір ни ків Єван ге лія 1575 р. і лише 55 при мір ни ків 
та фраг мен тів Псал тиря [1, с. 48–49]. На тери то рії Біло русі та Укра їни 
видання 1576 р. пред став лене, як пра вило, оди нич ними екземп ля рами, 
пере важно непов ними. Так, по одному при мір нику збе рег лося у фон дах 
Львівсь кої наці о наль ної нау ко вої біб лі о теки ім. В. Сте фа ника (при мір ник 
IV СТ-919), Музею книги та дру карства Дер жав ного істо рико-куль тур ного 
запо від ника в м. Ост рог [6, с. 93]. Маємо також від омості про при мір ники 
Наці о наль ної біб лі о теки Біло русі (096/4043 К) та Централь ної нау ко вої 
біб лі о теки (далі – ЦНБ) НАН Біло русі ім. Я. Коласа (К16–18/Ср22, 
інв. номер Ср51). Укла да чами ката логу кири лич них видань Н. Бон дар, 
Р. Кисе льо вим, Т. Росо вець кою було визна чено, що два при мір ники 
з фон дів Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого 
є Псал ти рями типо гра фії Мамо ни чів 1600 р. [5, с. 9]. Аби від різ нити 
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друк П. Мстис лавця від цього піз ні шого видання, у нау ко вій літе ра турі 
варі ант 1576 р. часом нази ва ють «Псал ти рем із чер во ними крап ка ми», 
під крес лю ючи його най більш харак терну від мін ність – друк кіно ва р’ю 
вели кої час тини зна ків пунк ту а ції [6, с. 490].

У порів нянні зі зга да ними вище при мір ни ками, Псал тир з фон дів 
від ділу рід кіс них книг та руко пи сів Нау ко вої біб лі о теки ім. М. Мак си-
мо вича має низку особ ли вос тей. У цілому, стан його збе ре ження дещо 
кра щий, ніж у зга да них вище при мір ни ків. Склад видання – пов ний, 
за винят ком хіба порож ніх арку шів між окре мими роз ді лами видання. 
Пер ший збе ре же ний аркуш – фрон тис пис із зобра жен ням царя Давида 
перед арк. 1, остан ній – арк. 250 зв. – є завер шен ням піс ля мови-ко ло фону. 
Аркуші обрі зано до роз мі рів 183 х 282 мм, що на 30–35 мм більше, ніж 
у при мір ника з фонду Львівсь кої наці о наль ної нау ко вої біб лі о теки ім. 
В. Сте фа ника. Тим не менш, фолі а ція на бага тьох арку шах вияви лася 
втра че ною і була від нов лена на бере гах від руки, або виправ лена, у разі 
її помил ко вості. При мір ник має інди ві ду альну особ ли вість друку – 
на арк. 129 зв. та арк. 134 бра кує час тини набору, вико на ної чер во ною 
фар бою (утім, у при мір нику ЦНБ друк кіно ва р’ю наяв ний). Можна 
при пус тити, що зга дані сто рінки скла дали один бік пов ного дру карсь кого 
аркуша, який випад ково був про пу ще ний під час друку дру гим прогоном.

При мір ник має вто ринну суціль нок риту оправу, віро гідні місце й час 
виго тов лення – Києво-Пе черська лавра, XVII ст. Згідно зі збе ре же ними 
фраг мен тами дар чого напису, при мір ник було пере дано при ват ною 
осо бою до Києво-Пе черсь кої лаври. За особ ли вос тями почер ків та супут-
німи озна ками це ста лося, най імо вір ніше, у пер шій поло вині XVII ст.

Мож ливо, неза довго після вкла дення при мір ник було пере оп-
рав лено, при цьому до нього було при пле тено Вели кий Ака фіст 
Бого ро диці на 17 арку шах з окре мою фолі а цією. Н. Бон дар вста но вила, 
що аркуші ака фісту є скла до вою час ти ною видання Мінеї загаль ної (Київ, 
типо гра фія С. Соболя, 1628 р.). Порів няння його з від по від ним 
фраг мен том Мінеї у при мір нику Кир.15 Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни 
ім. В. І. Вер надсь кого дало змогу визна чити, що дзер кало набору 
є абсо лютно іден тич ним, дрібні від мін ності в роз та шу ванні ряд ків різ них 
кольо рів викли кані похиб ками під час друку дру гим про го ном. Остан ній 
аркуш при мір ника C-166609 – фак тично, віль ний аркуш ниж нього 
фор заца – за філіг ранню також нале жить до Ака фісту. Іден тична філіг-
рань – ріжок у кар туші з коро ною, подіб ний до № 670 за ката ло гом 
Т. Діа но вої – міс титься на 17 арк. дру гої лічби в при мір нику Кир.15 
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[7, с. 93]. Віль ний аркуш вер х нього фор зацу має філіг рань «голова бика» 
у видов же ному кар туші, подібну до № 218 за зга да ним вище ката ло гом 
[7, 41]. Папір із обома цими філіг ра нями вико рис то ву вався в дру ках 
С. Со боля 1628–1630 рр. [7, с. 147, 165]. Це дає під стави при пус тити, 
що вто ринна оправа була вико нана в період, бли зь кий до часу видання 
Ака фісту, та в майс терні, що роз мі щу ва лася в без по се ре д ньому кон такті 
з типо гра фією С. Соболя. Імо вірно, саме в тих умо вах було зроб лено 
чис ленні від битки квад рат ного іні ці алу «Ѡ» на ниж ньому фор заці. 
Іншим ціка вим допов нен ням є від тис нені неве ликі, не більші за очко 
літер основ ного шрифту, «маль тійсь кі» хрести та п’я ти кутні зірки, 
що зустрі ча ються по всьому при мір нику, як серед ряд ків Псал тирі, так 
і на вер х ніх бере гах Вели кого Ака фісту. Такі сим воли вико рис то ву ва лися 
в бага тьох типо гра фіях, помі чені вони й у дру ках С. Соболя та Києво-Пе-
черсь кої лаври 1628–1630 рр.

Ще одним свід чен ням «гіб ри ді за ції» пло дів київсь кої типо гра фії 
та ран нього віль нюсь кого друку є пер ший аркуш видання. Він скла да-
ється з двох зліп ле них арку шів. Пер ший з них від іг рає роль лицьо вого 
боку, міс тить естамп роз п’яття з двома при сто я чими в обрам ленні 
з вилив них при крас. Ця гра вюра була поши рена в бага тьох київсь ких 
дру ках фор мату 2°, вико на них у 20–30-х роках XVII ст. Зво рот ний 
бік аркуша нале жить до Псал тиря та міс тить влас тиву йому гра вюру, 
що зобра жає царя Давида. Арк. 248 зв. Псал тиря міс тить два рядки напису 
ско ро пи сом, закрес ле ного чор ни лом. Арк. 250 під кле єно до поро ж нього 
аркуша, час тина якого вирі зана так, щоби текст арк. 250 зв. зали шився 
дос туп ним для читача. Це було зроб лено, аби при хо вати чис ленні написи 
чор ним атра мен том, які видно крізь аркуш на про світ. Однак зга дані 
написи досі не під да лися про чи танню. Мож ливо, це вда сться зро бити 
в май бу т ньому зусил лями фахів ців-рес тав ра то рів.

З пер шої поло вини XVII ст. по 30-ті роки ΧΧ ст. при мір ник, най імо-
вір ніше, збе рі гався в біб лі о теці Києво-Пе черсь кої лаври. Фор заци 
та корі нець при мір ника мають поз начки, харак терні для цієї кни гоз бірні. 
Після 1934 р. (але не піз ніше 1948 р.) книга пот ра пила до біб лі о теки 
Київсь кого дер жав ного уні вер си тету (нині – Київсь кий наці о наль ний 
уні вер си тет ім. Тараса Шев чен ка), де збе рі га ється до цього дня.

Нижче наво диться опис при мір ника С-166609, здійс не ний під час 
вико нання нау ково-дос лід ної роботи «Вза є мо дія книж ко вих тра ди цій 
Біло русі та Укра їни в XVI – на початку ΧΙΧ ст.» за дого во ром з Дер жав ним 
фон дом фун да мен таль них дос лі джень.
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Псал тир = Дв҃да прор҃ка и цр҃я Пѣснь Ка҃ѳ а҃. – Віль нюс: типо гра фія 
П. Мстис лавця, 1576. – [1], 1–144, 147, 146–147, 150, 149–185, [2], 
186–203, [2], 204–250, [1] = 256 арк.

Лічбу арку шів у виданні подано за даними Є. Неми ровсь кого [1, 
317].

Фор мат 2°.
Шрифти: ряд ків – 17; 10 ряд ків – 127 мм.
Оздоб лення: 1 фігурна гра вюра із зобра жен ням царя Давида, 

3 різні заставки з квіт час тим фоном (арк. 1, 186, 204). 22 великі 
іні ці али (з 12 дошок), 20 з них – типові федо рівські з акан то вид ним 
орна мен том, їх роз мі щено на початку кафізм. 150 малих іні ці а лів-
лом бард вико рис тані на початку псалмів.

Фо лі а ція на лицьо вому боці аркуша, на зов ні ш ньому березі знизу. 
У колон ти ту лах кіно ва р’ю на зов ні ш ньому березі згори – нуме ра ція 
кафізм.

Сиг на тури відсутні.
Склад видання: 1) арк. 1–184 зв., Кафізми 1–20; 2) арк. 185–185 зв., 

«Сйъ Ѱаломъ особъ писанъ, и / внѣ числа, дв҃двъ. егда едінъ / брасѧ, 
иѹбитъ голїаѳа.»; 3) арк.186–203 зв., окремі пісні Ста рого Запо віту 1–10; 
4) арк. 204–248 зв., «МНѠГО М Л с ТИ ВО ЕПѢВА Е МО / въпразд никы 
гос подс кїа, ивъ / дн҃и наро чи тых стых, внегда / ѹставъѹказѹетъ.»; 
5) арк. 249–250 зв., піс ля мова-ко ло фон із зазна чен ням вихід них даних 
«Еже ѹбо тѣсное разѹма».

Біб лі ог ра фія: Гален чанка 9 [8, 59], Неми ровс кий 147 [1, 317].
При мір ник C–166609. Склад пов ний, від сутні порожні аркуші між 

арк. 185 зв. і 186, 203 зв. і 204, а також після арк. 250 зв.
Оправа вто ринна, майс терні Києво-Пе черсь кої лаври, XVII ст.: 

суціль нок рита, шкі ряна з тис нен ням; шиття блоку на чоти рьох подвій них 
шну рах, між якими вкле єно чотири смужки пер га менту; кап тали прості, 
пле тені з пря мим роз та шу ван ням стіб ків, нит ками білого кольору; 
залишки фар бу вання обрі зів у зеле ний колір; корі нець порож нис тий, 
заок руг ле ний; фор заци скла дені, при шивні, із ган чі р’я ного паперу білого 
кольору. Дошки (300 х 193 х 7 мм), з кан тами та ран тами, пово ло чені 
шкі рою корич не вого кольору, оздоб ле ною тис нен ням. Дві застібки 
на наклад ний про бій, вер х ній ремінь шкі ря ний завширшки 21 мм. Оздоб-
лення оправи: блін тове тис нення (накатки та дорож ник) та тис нення 
золо том (кліше, штам пи). По центру вер х ньої дошки – оваль ний серед ник 
із сюже том «роз п’яття з двома при сто я чими. У кутах ниж ньої дошки – 
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4 пуклі у вигляді подов же них мета ле вих сер дець (1 втра че но). На корінці 
бинти від жаті з боків дорож ни ком, який ділить корі нець на 5 про між ків. 
На ран тах – лінії дорож ника. Опис оправи вико нано С. Воло щен ком.

При мір ник рес тав ру вався, книж ко вий блок було обрі зано. Роз мір 
аркуша – 183 х 282 мм. Фолі а ція на деяких арку шах обрі зана. Суцільне 
поверх неве забруд нення, незначні міко ло гічні ушко дження. У застіб ках 
втра чено ниж ній ремінь із нако неч ни ком.

Після арк. 250 зв. Псал тиря при пле тено 17 арку шів Вели кого Ака -
фісту з типо графсь кою фолі а цією. Ака фіст є фраг мен том такого видання: 
Мінея загальна. – Київ: Дру карня С. Соболя, 1630. – [2], 4, 260, 17, 12 арк. 
[5, с. 60].

Вер х ній фор зац міс тить напис «Псал тирь Вильно, 1576 р.», синім 
атра мен том, почер ком ХХ ст. Там само – короткі проби пера, імо вірно, 
XVIII ст., руко писні поз начки XIX – початку XX ст. чор ни лом – «№ 23», 
прос тим олів цем «II / 103», «203 / II 2/12», та чер во ним олів цем – «№ 7». 
Ниж ній фор зац міс тить чис ленні проби пера півус та вом та ско ро пи сом, 
у тому числі – напис півус та вом «тико но нархъ багато брѣдишъ писати 
нехо чешъ ѹчи тисѧ ѹста вомъ». Там само наявні чис ленні дере во ритні 
від тиски орна мен таль них іні ці а лів у квад рат ній рамці (літера ѡ).

Пок райні записи:
[Арк. 1, ниж ній берег, по смужці під кле є ного ган чі р’я ного паперу, 

чор ним атра мен том, півус та вом:] Сіѧ кніга єст влас наѧ мнстра Печерс кого 
Кіевс ког //

[Арк. 6, ниж ній берег, фраг мент пок рай нього запису, корич не вим 
атра мен том, ско ро пи сом:] ине по руш ном заѿпу ще ние гре ховс воих //

[Арк. 6 зв., ниж ній берег, фраг мент пок рай нього запису, корич-
не вим атра мен том, ско ро пи сом, іншою рукою:] І даю и повторе гсду Бгу 
и пре чис тоей бг мтре //

[Арк. 8–14, лицьові боки арку шів, про дов жен ня:]
и пре по до б ным ѿцем Анъ то нию и Феѡдо сию // угод ни ком стой 

вели(кой) Лавры Печерс кой // и иних спра в ных стых нѣкде непо рушно 
// дос кон ча ния живота моего // и подо кон чаню живота моего // под 
про клятс вом стых бого н с ных ѿц // ти҃і [318] иже во ни кеи.

Фі ліг рані Псал тиря 1576 р.:
Го лова бика в кар туші – віль ний аркуш вер х нього фор заца; Кабан – 

арк. 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 33, 36, 37, 39, 40, 43, 
45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 80, 82, 84, 
86, 90, 92, 94. 95, 97, 98, 100, 103, 104, 105, 106. 108, 112, 114, 116, 117, 
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118, 120, 123, 125, 126, 132, 134, 135. 137, 139, 147, 149, 150, 151, 156, 
157, 158, 160, 170, 174, 179, 198, 207, 209, 210, 211, 216, 217, 218, 219, 
220, 224, 226, 230, 232, 234, 235, 238, 240, 242, 243, 244, 247, 249, 250; 
Мала під кова з хрес том – арк. 61, 165, 171, 175, 181, 191, 195, 197, 200; 
Остоя – арк. 138, 143, 152, 163, 225; Єліта у лін.карт. – арк. 176, 186, 187, 
188, 194; Свєн чиц без кар туша – арк. 182, 189, 201.

Фі ліг рані Вели кого Ака фісту 1628 р.
Кув шини – арк. 1, 2, 6, 11, 13, 14; Лілія – арк. 9.

1. Не ми ровс кий Е. Л. Сла вянс кие изда ния кирил ловс кого (цер ков но сла-
вянс ко го) шрифта: 1491–2000. Инвен тарь сох ранив шихся экземп ля ров 
и ука за тель лите ра туры. Т. ΙΙ. Кн. 1. 1551–1592 / Е. Л. Неми ровс кий ; 
отв. ред. Ю. Э. Шус това. – Москва : Знак, 2011. – 576 с.
2. Не ми ровс кий Е. Л. Когда вышло в свет Виленс кое Чет ве ро е ван ге лие 
1600 г. с сиг на ту рами? / Е. Л. Неми ровс кий // Румян цевс кие чте ния. 
Исто рико-куль ту р ные тра ди ции и инно ва ци он ные пре об ра зо ва ния 
Рос сии, про све ти тель с кая ответст вен ность биб ли о тек : мате ри алы 
меж ду нар. науч. конф. (21–23 апр. 2009 г.). – Москва : Паш ков дом, 
2009. – Ч. 1. – С. 173–175.
3. Бон дар Н. П. Видання Івана Федо рова та Петра Мстис лавця з фон дів 
Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого / Н. П. Бон дар. – 
Київ, 2012. – 311 с.
4. Бон дар Н. П. Неві домі аркуші віленсь кого друку в складі при мір ника 
віленсь кого Єван ге лія з сиг на ту рами 1600 р. зі збірки НБУВ / Н. П. Бон дар 
// Руко писна та книж кова спад щина Укра їни. – Київ, 2007. – Вип. 11. – 
С. 35–47.
5. Ки ри личні ста род руки 15–17 ст. у Наці о наль ній біб лі о теці Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого / НАН Укра їни, Нац. Б-ка Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого ; 
уклад. Н. П. Бон дар, Р. Є. Кисе льов, за участю Т. М. Росо вець кої ; заг. ред. 
Г. І. Коваль чук. – Київ, 2008. – 232 с., 44 арк. іл.
6. Кор ни лова Т. В. Виленс кие кирил ли чес кие изда ния XVI в. как памят-
ники книж ной куль туры / Т. В. Кор ни лова // Ряби нинс кие чте ния – 2015. – 
Пет ро за водск, 2015. – С. 489–491.
7. Фи лиг рани XVII ст. по ста ро пе ча т ным кни гам Укра ины и Литвы 
из фонда ГИМ : ката лог / сост. Т. В. Диа нова. – Москва, 1993. – 192 с., 
1044 ил.
8. Кніга Бела русі. 1517–1917 : зво дны ката лог / Дзярж. Б-ка БССР імя 
У. І. Леніна, Бел СЭ ; склад. Г. Я. Гален чанка та ін. – Минск, 1986. – 615 с.
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Со боль Вален тина Олек санд рів на,
док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
(Польща, м. Варшава)

СКО РИ НА ПРО СЕБЕ САМО ГО

Ф. Ско рина був уче ним-спод виж ни ком, який уніс вне сок до царини 
видав ни чої, перек ла даць кої, літур гійно-лі те ра тур ної, а також лікарсько-
ме дич ної. Док тор наук лікарсь ких (майже в усіх коло фо нах нази ває 
себе док то ром «в лекарс ких, лече б ных на(в)уках», два рази нази ває 
«в лекарстве и в на(в)уках выз во ле ных», два рази – «в нау ках и лекарст вах 
учи тель»), Ф. Ско рина пра цю вав на стику двох вели ких тра ди цій. Виріс 
і сфор му вався на схід ній тра ди ції, але як уче ний, наго ло шує О. Нау мов, 
Ф. Ско рина є люди ною Заходу, вче ним, який вод но час смі ливо сягав 
до муд рості єврейсь ких біб лі їс тів [1]. М. Адам чик слушно додає, 
що поліг лот і все бічно обда ро ва ний Ф. Ско рина «przetrwał w pamięci 
jako tłumacz obdarzony wielką samoświadomością teoretyczną i niezwykłym 
wyczuciem lingwistycznycm, czego dowodzą dzieła i wypowiedzi Skorynicza 
o językach biblijnych, właściwościach języków wernakularnych i efektach 
cudzych obcojęzycznych przekładów, sięgających ad fontes i tworzących sui 
generis serię translacyjną Pisma Świętego» [2].

День наро дження одного з най важ ли ві ших дія чів сло в’янства 
Ф. Ско рини – щоправда, із ква лі фі ка цією «може, мож ли во» – 6 березня 
1486 року [3]. Інші окрес лення – поміж 1485 і 1490 р. Він наро дився 
в Пол oцьку, одному з голов них міст Литовсь кої дер жави. Від 1105 р. 
Полоцьк був сади бою русь кого єпис ко пату. На межі XV i XVI ст. у місті 
про жи вало понад 10 тис. меш кан ців, пере важно пра вос лав ного віро спо-
ві дання. У 1498 р. Полоцьк здо був Маг де бу р зькі права. Було зафун до вано 
бер нар динсь кий монас тир з кос те лом свя того Фран цішка. Прав до-
 по дібно, саме тут Ф. Ско рина навчився латини. Але спершу, за свід чен ням 
дос лід ни ків, Ф. Ско рина навчався в школі при полоць кій кафедрі 
Божої Муд рості (Софії), яка мала багату біб лі о теку. Зго дом її част ково 
було пере ве зено до біб лі о теки орди на ції Замойсь кої (Biblioteka 
Ordynarii Zamojskiej) та Наці о наль ної біб лі о теки (Biblioteka Narodowa 
w Warszawie).

Отож, витоки Ф. Ско рини – Полоцьк. Він зав жди пишався тим, 
що похо дить зі слав ного міста Полоцька. Але сфор му вали його, крім 
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рід ного Полоцька, також Кра ків, Падуя, Прага і Вільно. Ці інте лек ту-
альні центри навчили Ф. Ско рину, як під крес лює О. Нау мов, роз уміти 
тра ди цію «не як взі рець до без дум ного від тво рення, а як дина мічну 
спад щину, яка ста но вить інте лек ту альнй виклик» [1].

Мо жемо вва жати Ф. Ско рину пос лі дов ни ком В. Моно маха, 
який одним з пер ших у ста ро ки ївсь кій літе ра турі напи сав про себе 
у «Пов чан ні» дітям. Ф. Ско рина вда ється до ети кету, при та ман ного 
дав ньо русь кому книж нику, коли сам себе нази ває прос тим чоло ві-
ком. При цьому Ф. Ско рина, як пильно під ра ху вали нау ковці [1, 
с. 14], аж 94 рази нази ває власне прі звище, а 21 раз під крес лює, що він 
є Ско ри ни ним сином. А що особ ливо цікаво, Ф. Ско рина в акро вір шах 
обох авторсь ких ака фіс тів подав ось яку форму: Ско ри нич Фран цис кус. 
Щодо імені, то часто нази ває себе Фран ці шек, а тільки раз – Фран ціско. 
Доклад ніше про це пише А. Журавсь кий [4]. Немає жод ного під тве р-
дження для імен Єжи, Юрій чи Геор гій, як то пода ють окремі праці про 
Ф. Скорину.

Спо ві ду вав засаду: «не роби іншому того, що тобі неми ле». І в пра зь-
ких, і у віленсь ких текс тах бага то ра зово повто рює, що він є хрис ти я нин, 
при цьому не уточ нює кон фе сії. Подібно, як Іла ріон Київсь кий чинив 
то раніше у «Слові про Закон і Бла го дать», Ф. Ско рина бага то ра зово 
під крес лю вав вищість Нового Завіту над Ста рим. Писав, що належ ність 
до часів Нового Завіту є при ві леєм, який вод но час накла дає обо в’язки. 
Бути хрис ти я ни ном – не озна чає хва ли тися хре щен ням та від най де ним 
у резуль таті цього іме нем, а це озна чає любити, вірити, мати надію, 
допо ма гати ближ нім, вико ну вати запо віді, від дати всього себе в слу жінні 
Богові і людям. Між тим, видав пере важно книги Ста рого Завіту.

Пи сав про себе, що є сло в’я ни ном, а ще точ ніше – Руси ном, Руте ном, 
похо дить з народу русь кого і тому наро дові прагне служити.

Життя його в роках і датах має кілька білих плям. Так, перша: немає 
жод них доку мен тів про те, чим займався Ф. Ско рина між 14 грудня 
1506 і 5 лис то пада 1512 р., коли від бу лося зіб рання у справі допуску 
до док торсь кого екза мена в Падуї. Нато мість дос те менно зна ємо, що на 
початку осені 1504 р. юний Ф. Ско рина з Полоцька при їхав на сту дії 
до Кра ківсь кої Ака де мії. 19 жовтня роз по чав зимо вий семестр. З ним 
разом роз по чало навчання 150 сту ден тів з різ них куточ ків світу, 141 – 
з Польщі [1, c. 10]. 14 грудня 1506 р. 60 сту ден тів (серед них і Ско ри на) 
завер шили дво річну про граму і здо були сту пінь бака лавра. Гіпо те тично, 
саме в Кра кові ф. Ско рина зітк нувся з тра ди цією перер ва ного дру карства 
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під при єм ли вого німець кого діяча Ш. Фіоля. Без пе речно, навіть після 
12–14 років живою була пам’ять про те, як у 1490–1493 рр. у Кра кові 
в дру карні Ш. Фіоля було вид ру ку вано чотири літур гійні цер ков но-
сло в’янські книги, що стало під ва ли ною кири лич ного дру карства у 
світі.

Не ві домо, де саме Ф. Ско рина здо був магіс те ріум, де сту ді-
ю вав обо в’яз кові перед док то ра том три роки науки та рік медич ної 
прак тики. Гіпо те тично нази ва ють Кра ків, Ерфурт або ж Рос ток. Від омо, 
що Ф. Ско рині вда лося вико рис тати перерву у війсь ко вих діях, коли Падуя 
стала без печ ною, і хоча там не було дидак тич них занять, зате інтен сивно 
про ва ди лися док торські про мо ції. Це від бу ва лося в три етапи. Спершу 
док то рант про сив про «лас ку», аби роз по чати екза мен, далі від бу вався 
проб ний іспит (tentativum) і врешті власне іспит (privatum examen). 
У 321 томі з істо рич ного архіву Паду ансь кого Уні вер си тету збе рег лися 
про то коли всіх трьох ета пів. Пер ший етап від бувся 5 лис то пада в кос телі 
св.Ур бана, коли «дуже вче ний і бід ний юнак» Ско рина, який при був 
з дуже дале ких країв, «від лег лих щонай менше на чотири тисячі миль», 
став перед Коле гі у мом, здо був високу оцінку і був допу ще ний до дру гого 
етапу. Дру гий етап від бувся наступ ного дня в тому ж самому місці 
з пози тив ним виснов ком. Три дні піз ніше, 9 лис то пада, в єпис копсь кому 
палаці Ф. Ско рина здав іспит і отри мав дип лом док тора медич них 
наук. О. Нау мов наго ло шує, що в Кра ківсь кій Ака де мії пер ший такий 
акт у царині меди цини стався аж у 1527 р. [1, с. 11].На ступна біла 
пляма в біог ра фії – що робив Ф. Ско рина далі до 1517 р. Від омо, 
що від ві дав Вене цію – один із най важ ли ві ших осе ред ків євро пейсь кого 
дру карства (в тому числі і сло в’янсь кого, грець кого і геб рейсь ко го). 
У Вене ції вже тоді діяло бли зько 150 дру ка рень, і серед них славна 
дру карня Альда Ману ція (1449–1515).

Та ким чином, вивчення спад щини Ф. Ско рини і в євро пейсь кій, 
і в укра ї нсь кій науці пере бу ває в ста дії нев пин ного онов лення від разу 
в кіль кох важ ли вих напря мах. Одним з таких бачиться дос лі дження 
зв’яз ків Ф. Ско рини з Укра ї ною. Три ва лість в Укра їні бага тьох тра ди цій 
Ф. Ско рини (а цьому пере ко нує також і перс пек тивна роз відка про його 
спад щину в руко пи сах його пос лі дов ни ків [5, c. 499–500]) – пере кон-
ли вий доказ того, що справа пер шод ру каря задо воль няла спрагу 
на освіту, куль туру, стала пере д у мо вою появи в Укра їні пер ших дру ка-
рень у Львові (1573) та Ост розі (1578–1612).
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Бушко Галина Олегівна,
кан ди дат філо ло гіч них наук
(Укра їна, м. Львів)

ІВАН ШИШ МА НОВ ЯК ДОС ЛІД НИК НАУ КО ВОЇ 
СПАД ЩИ НИ ВІК ТО РА ГРИ ГО РО ВИ ЧА

Іван Шиш ма нов (1862–1928) – видатна осо бис тість в істо рії бол-
 га рсько-ук ра їнсь ких вза є мин кінця ХІХ – початку ХХ ст. Він напи сав ряд 
праць про діяль ність укра ї нсь ких сла віс тів та їхній вплив на роз ви ток 
пів ден нос ло в’янсь ких літе ра тур, зок рема бол га рсь кої, сербсь кої та маке -
донсь кої.

І. Шиш ма нов з вели кою поша ною ста вився до нау ко вого доробку 
укра ї нсь кого вче ного В. Гри го ро вича (1815−1876), який одним з пер ших 
зіб рав велику кіль кість неві до мих ста ро бол гарсь ких пам’я ток і тим 
самим вря ту вав їх від забуття.

З нагоди 100-річчя з дня наро дження В. Гри го ро вича – 30 квітня 
1915 р., І. Шиш ма нов напи сав сту дію «В. І. Гри го ро вич, його подо рож 
до Євро пейсь кої Туреч чини (1844–1845) і став лення до бол гар» [1], від давши 
своїм дос лі джен ням належне пам’яті укра ї нсь кого сла віста в Болгарії.

І. Шиш ма нов зазна чив, що укра ї нсь кий вче ний зро бив поміт ний 
вне сок у роз ви ток бол га рсь кої етног ра фії та фоль к лору, подавши ідею 
бра там Мила ди но вим 22 зби рати та запи су вати фоль к лорні мате рі али. 
Зго дом вийшов дру ком їхній збір ник бол га рсь ких народ них пісень [2]. 
І. Шиш ма нов був пере ко на ний, якщо б В. Гри го ро вич опуб лі ку вав 
пісні, зіб рані під час подо рожі Бал кансь ким півост ро вом 1844–1845 рр., 
то бол гари отри мали б пер ший ком пакт ний збір ник, оскільки на той час 
було опуб лі ко вано лише 40 пісень [1, с. 197].

Бол га рсь кий вче ний вва жав, що в нау ко вому середо вищі було недо ста-
т ньо поці но вано В. Гри го ро вича як істо рика літе ра тури, який сприй мав 
ево лю цію літе ра тури з філо софсь кої точки зору та пер шим з уче них почав 
засто со ву вати порів няльно-іс то рич ний метод у сло в’янсь кому, і ширше – 
в євро пейсь кому кон тексті, адже був знав цем усіх сло в’янсь ких і бага тьох 

22 Димитр Миладинов (1810–1862) та Константин Миладинов (1830–1862) – 
болгарські літературознавці, фольклористи, просвітителі доби національного 
та культурного Від родження, автори збірки «Български народни песни» (1861).
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євро пейсь ких мов. Гри го ро вич уперше здійс нив спробу пері о ди зу вати 
роз ви ток сло в’янсь ких літе ра тур. Поміт ним був його вне сок у дос лі-
дження ста ро ро сійсь кої писем ності та пале ог ра фії. «Російські вчені 
Ф. Бус лаєв та М. Тихон ра вов у цьому від но шенні, як зазна чав І. Шиш ма-
нов, були його учня ми» [1, с. 196].

Проте, особ ливо про сла вився В. Гри го ро вич тим, що під час 
подо рожі Бал кансь ким півост ро вом 1844–1845 рр., від ві дав багато 
цер ков та монас ти рів, у біб лі о те ках яких виявив і дос лі див значну 
кіль кість грець ких і сло в’янсь ких пам’я ток релі гій ного змісту, які зіб рав, 
сис те ма ти зу вав та опри люд нив.

Бол гари, за сло вами І. Шиш ма нова, мають завдя чу вати В. Гри го-
ро вичу також за перше нау кове дос лі дження ново бол гарсь кої мови 23. 
У цьому він пере вер шив Ю. Ве не ліна 24, який до такої роботи не був 
дос та т ньо під го тов ле ний [1, с. 196].

У цій сту дії на мате рі алі знач ної кіль кості архів них доку мен тів, 
зіб ра них під час своїх поїз док до Укра їни та Росії, І. Шиш ма нов дово див 
спе ці альне заці кав лення укра ї нсь кої та російсь кої гро мадсь кості бол га-
рсь кою куль ту рою 40–50-х років ХІХ ст. [3, с. 105].

При вер тає увагу той факт, що В. Гри го ро вич у сво єму щоден нику 
скар жився на пасивну участь бол гар у зби ранні й запи су ванні їхніх 
фоль к лор них зраз ків. Ось що він писав з цього при воду: «Не настільки 
багаті народ ною пое зією, як серби, бол гари неохоче діляться нею 
з чужин цем. В одній міс це вості мене соро ми лись (.), в іншій – при ймали 
за людину, від якої треба уті кати. Солунь, Охрид і Сер рес цьому свідки. 
Нарешті я встиг зіб рати певну кіль кість пісень, яка при виданні напевне 
змен шиться, оскільки багато з них без зміс товні, а інші – недо сто вірні 
щодо мови» [4, с. 163].

23 Можемо при пустити, що йдеться про працю В. Григоровича «О значении 
Церковного славянского язика» (1851).
24 Юрій Гуца-Венелін (1802−1839) − закарпатський історик та філолог. Навчався 
на філософському факультеті Львіського університету. 1823 р. переїхав до Росії, 
де студіював медицину та досліджував минуле і культуру болгар. Автор першої 
болгаристичної праці «Дав ние и нынешние болгары» (1829). Вивчав усну 
народну творчість слов’ян. Автор досліджень «Об источнике народной поэзии 
вообще, и о южнорусской в особенности» (1834), «О характере народных 
песен у Славян Задунайских» (1935) та ін., в яких висловлював романтичні 
слов’янофільські погляди.
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Ве лика заслуга В. Гри го ро вича поля гала в тому, що він, як заува-
жу вав І. Шиш ма нов, пер шим із сло в’янсь ких уче них здійс нив поїздку 
в Маке до нію та від крив її для нау ко вого світу [1, с. 196].

У цій праці І. Шиш ма нов подав свід чення про життя та діяль ність 
бага тьох гро мадсь ких та куль тур них дія чів, з якими укра ї нсь кий вче ний 
зустрі чався під час своєї подо рожі. Так, 21 липня 1844 р. В. Гри го ро вич 
зазна чив у щоден нику, що зустрівся з В. Ап ри ло вим 25. Це якраз був 
день наро дження від омого бол га рина, але, замість очі ку ва ної гос тин-
ності, вче ний зазнав доволі стри ма ного і холод ного при йому, чим був, 
за сло вами І. Шиш ма нова, дуже роз ча ро ва ний [1, с. 224]. Проте цього ж 
дня В. Гри го ро вич поз на йо мився з бол га рсь кою пое те сою та фоль к-
ло рист кою Е. Му те вою. Вона вра зила його прек рас ною зов ніш ністю 
та мораль ними рисами. Уче ний також пос піл ку вався з бол га рами, які 
навча лись в Одесь кій семі на рії – Д. Чин ту ло вим, І. Габ ров цем, Н. Геро вим 
та З. Кня жевські [1, с. 241]. З Одеси вче ний виру шив до Цар го роду, який 
на той час був голов ним центром полі тич ного та духов ного життя бол гар. 
Потім він від ві дав Афон, Софію, Охрид, Габ рово, Свиш тов та багато 
інших міст, озна йом лю ючись з цін ними над бан нями їхніх біб лі о тек.

Як зазна чив І. Шиш ма нов, у резуль таті подо рожі В. Гри го ро вич 
від крив нікому досі неві домі грецькі та сло в’янські літе ра турні пам’ятки, 
зок рема такі рід кісні руко писи, як гла го личне Марі їнське чет ве ро є ван-
ге ліє, Службу св. Кирила і Мефо дія, «Закон ник Сте фана Душа на» XV ст., 
руко пис на пер га менті зі «Сте фа ніта і Іхні ла та» та ін. [1, с. 196]. Таким 
чином укра ї нсь кий вче ний вря ту вав уні кальні дже рела від ймо вір ного 
зни щення у часи турець кого пану вання та зба га тив того часну сла віс тику.

Цією нау ко вою пра цею І. Шиш ма нов вша ну вав нау кову спад щину 
В. Гри го ро вича, який посів особ ливе місце в істо рії наці о наль ного Від ро-
дження бол га рсь кого народу та в укра ї нсько-бол гарсь ких куль тур них 
вза є ми нах дру гої поло вини ХІХ ст.

25 Васил Априлов (1789−1847) – болгарський педагог, філолог та громадсько-
політичний діяч. З 1811 р. працював торговцем в Одесі, де 1831 р. ознайомився 
з книгою Ю. Венеліна «Дав ние и нынешние болгары» і при святив себе культурній 
та просвітницькій праці на благо болгарського народу. Автор книг «Денница 
новоболгарского образования» (Одеса, 1841) та «Дополнение к “Деннице 
новоболгарского образованияˮ» (Санкт-Пб., 1842).
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