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Előszó

A magyarországi ukranisták IX. konferenciájára 2020. június 11-13.
között került volna sor a Szegedi Tudományegyetemen, ám a Covidl9-járvány
és a Magyarországon bevezetett utazási korlátozások miatt ez a rendezvény
elmaradt.
A konferencia szervezőinek 2021-ben módjuk nyílt arra, hogy azoknak
az előadásait, akik korábban részvételi szándékukat jelezték, tudományos
cikkek formájában megjelentesse.
A IX. konferencia anyagát tartalmazó gyűjteményes kötet a Magyarország és Ukrajna egyetemein dolgozó - nyelvészettel, irodalomtudománnyal,
történelemmel, kulturológiával foglalkozó - tudósok 26 előadását tartalmazza.
A kiadvány előkészítéséhez nyújtott támogatásért a Szegedi Tudo
mányegyetem Szláv Filológiai Tanszéke köszönetét fejezi ki dr. Róth Sán
dornak, Ukrajna szegedi tiszteletbeli főkonzuljának és a Szegedi Ukrán Nem
zetiségi Önkormányzatnak.
A magyarországi ukranisták IX. konferenciája anyagának gyűjteménye
Magyarország Kormányának pénzügyi támogatásával jelenik meg.
Передмова
IX Всеугорська конференція україністів мала б відбутися з 11 по
13 червня 2020 року на базі Сеґедського наукового університету, але у
зв’язку з пандемією COVID-19 та карантинними обмеженнями в Угор
щині цей захід було відмінено.
У 2021 р. організатори конференції отримали змогу надрукувати
доповіді зголошених учасників у вигляді наукових статей.
Збірник матеріалів IX Всеугорської конференції україністів міс
тить 26 доповідей вчених-україністів з університетів Угорщини та Ук
раїни на мовознавчу, літературознавчу, історичну, культорологічну те
матику.
Кафедра слов’янської філології Сеґедського наукового універ
ситету дякує за підтримку у виданні збірника Почесному генеральному
консулу України в м. Сеґед д-рові Шандору Роту та Самоврядуванню
українців м. Сеґед.
Збірник статей IX Всеугорської конференції україністів виходить
за фінансової підтримки Уряду Угорщини.

Hungaro-Ruíhenica IX. Szeged, 2021.

РОЛЬ БАГАТОМОВНИХ СЛОВНИКІВ
ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ У ВИВЧЕННІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Ірина Багмут
(Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, Szegedi Tudományegyetem, i_bagmut@ukr.net)

Abstract
The paper The Role o f Multilingual Dictionaries o f Linguistic Terms in Teaching
and Learning Ukrainian as a Foreign Language is devoted to the study o f dictionaries o f
linguistic terms. An attempt is made to identify and analyze bilingual and multilingual
dictionaries o f linguistic terms into/from Ukrainian, in particular, from Ukrainian into
Hungarian and vice versa. In the process o f analysis, the main features o f the surveyed
dictionaries are described, their role in the teaching and learning Ukrainian as a foreign
language is determined and the importance o f creating multilingual dictionaries o f lin
guistic terms for learning and teaching Ukrainian as a foreign language is demonstrated.
Keywords: dictionary o f linguistic terms, multilingual dictionaries, Ukrainian as
a foreign language, Hungarian-Ukrainian dictionary o f linguistic terms, Ukrainian-Hungarian dictionary o f linguistic terms.

У межах прикладної лінгвотермінографії та навчання іноземній
мові видаються актуальними такі два питання:
1) Для чого в епоху Google Translate створювати словники?
2) Чи потрібні такі лексикографічні джерела нині?
Очевидним, для тих, хто працює з такими ресурсами, є те, що,
на жаль, навіть найкращі електронні перекладні програми не убез
печать вас від помилок перекладу. Особливо це стосується терміно
логічних словників. Нині штучний інтелект поки що (і тут важливим є
поки що!) не завжди може адекватно виокремлювати терміни, якщо
це загальний перекладний ресурс. Загальновідомими є такі приклади
перекладу на українську, як лінгвістичний термін перше лице (з рос.
первое лицо), медичні терміни захворювання століття (з рос. заболе
вание века), наліт на мові (з російської налет на языке) тощо. Трохи
кращою є ситуація з перекладом у межах міжнародних мов. А ось си
туація з неміжнародними мовами часто є комічною.
Тож актуальність створення термінологічних перекладних слов
ників беззаперечна. Особливо для академічного вивчення. Адже сту-
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денти, де б вони не навчалися, шукають найлегших шляхів. І це сто
сується й перекладу. Коли активно користуються тими програмами,
які завжди під рукою, не перевіряючи адекватність отриманого пере
кладу. Коли українська назва площа Льва Толстого перетворюється
на угорський еквівалент Kövér oroszlán tér (укр. “Площу товстого
лева”).
Мета пропонованої розвідки - проілюструвати важливість ство
рення багатомовних словників лінгвістичних термінів та їхню роль у
вивченні української мови як іноземної (УМІ).
Протягом останнього десятиліття окремі проблеми української
лінгвотермінографії було розглянуто у працях І.А. Казимирової (Ка
зимирова 2017), А.Ю. Полуектової (Полуектова 2012), Я.В. Капранова
(Капранов 2014), С.І. Лендау (Лендау 2012) та ін.
Роль лексикографічних джерел у процесі вивчення іноземної
мови залишається актуальним питанням протягом тривалого часу в
зарубіжній лінгводидактиці (Summers 1988; Dolezal-McCreary 1999;
González-Martínez 2011).
Огляд лексикографічних джерел засвідчив, що найбільше пере
кладних словників медичних, правничих, економічних термінів як з
української мови, так і на українську.
Не пасуть задніх перекладні словники лінгвістичної терміно
логії. Хоча й виявлена не така різноманітність за мовами перекладу.
Так, наявні перекладні лінгвістичні словники з української мови на
англійську (Пономаренко 1967; УАСЛТ), на білоруську (УБСЛТ), на
болгарську (УБоСЛТ), на іспанську (УІСЛТ), на італійську (УІтСЛТ),
на китайську (УКСЛТ), на німецьку (УНСЛТ), на польську (УПСЛТ),
на румунську (УРСЛТ), на сербську (УССЛТ), на хорватську (УХСЛТ)
і чеську (УЧСЛТ) мови.
Що це за словники? Це навчальні словники, передусім, для ук
раїнців, які вивчають або знають іншу іноземну мову, але потребують
термінологічної лексики за родом своєї діяльності. А вже потім ці
лексикографічні джерела для іномовців, які володіють українською
мовою на рівні В1-С1 та потребують опанування лінгвістичною тер
мінологією.
Перекладних лінгвістичних словників з інших мов на укра
їнську було виявлено значно менше. Така ситуація ілюструє певні
тенденції і може бути предметом окремої розвідки. Виявлено пере-
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кладні лінгвістичні словники на українську мову з сербської (СУСЛТ),
з румунської (РУСЛТ), з турецької (Подвойний 2000), з чеської (ЧУСЛТ),
з польської (PUSTL), з угорської (NyNySz), німецької (НУСЛТ) мов
тощо.
У 2009 р. в Університеті Масарика у Брно захищалася магіс
терська дипломна робота Становлення української лінгвістичної тер
мінології Моніки Крислової (Крислова 2009) під науковим керівниц
твом доцента Галини Миронової. У цій роботі чеська студентка, яка
спеціалізувалася з української мови як іноземної, наголошує на важ
ливості створення чесько-українського словника, якого так потре
бують студенти у процесі вивчення української мови. Дослідниця зро
била спробу укласти подібний словник і представила його у додатку
до своєї роботи під назвою Чесько-український словник лінгвістичних
термінів (ЧУСЛТ).
Для кого призначені згадані словники? Ці словники призначені
для іномовних студентів і науковців, які опановують чи вже опану
вали українську мову, але потребують засвоєння лінгвістичної тер
мінології. А потім - для українців, які володіють іноземною мовою.
Огляд лексикографічних джерел дає змогу зрозуміти, що 99
відсотків перекладних словників лінгвістичної термінології двомовні.
Багатомовні словники - це рідкість (Баркасі-Каленюк-Коваленко 2017;
NyNySz; SSLT). Але саме таких лексикографічних джерел, на нашу
думку, потребують як викладачі, які викладають УМІ, так і студенти,
які вивчають українську мову як іноземну.
Корисним для тих, хто вивчає і викладає англійську, німецьку
та українську мови, може бути Словник лінгвістичних термінів для
студентів філологічних факультетів (Баркасі-Каленюк-Коваленко
2017). У словнику представлено понад 350 лінгвістичних термінів.
Цікавим є те, що перекладні еквіваленти до термінів подано як із ба
зовою (реєстровою) українською мовою, так і з англійською, а потім і
німецькою мовами. Це дозволяє швидко знайти потрібний термін за
лежно від того, якою мовою володіє студент краще. Хоча передусім
словник орієнтований на україномовних студентів (як зазначають
його автори у вступному слові (там само, 3)), але саме таке подання
перекладних термінів дає змогу ефективно використовувати його й
іномовним студентам-україністам, засвоюючи необхідний лінгвістич
ний термінологічний мінімум на рівнях А1-В1.

10

Лінгвістичні терміни одинадцятьома слов’янськими мовами, а
також англійською, французькою та німецькою подано у двох томах
багатомовного Словника слов ’янськоїлінгвістичної термінології (SSLT).
Серед понад 2000 еквівалентів можна знайти терміни з історичного та
синхронного мовознавства, але треба зважати на рік видання цього
лексикографічного джерела, бо термінів із новітніх лінгвістичних на
прямів у ньому бракує.
Чому багатомовні лінгвістичні словники затребувані? Безпо
середній досвід роботи з іноземцями, які вивчають УМІ, свідчить, що
ті, хто починає вивчати, чи вже вивчає УМІ, як правило, вже воло
діють мінімум однією з міжнародних мов. Часто іномовні студенти
українську мову вивчають паралельно з іншою слов’янською мовою
(як варіант: українська є першою або другою слов’янською мовою
вивчення). Тож відсилання у перекладному словнику одразу до де
кількох мов має сенс хоча б тому, іцо студент може зіставляти тер
міни в різних мовах, бачити спільне й відмінне, здійснювати аналогії
тощо. Все це сприяє швидшому та ефективнішому засвоєнню нової
професійної лексики. Для викладача ж наявність багатомовного лінг
вістичного словника значно полегшує роботу, адже він може апелю
вати одразу до декількох іншомовних термінів, пояснюючи україн
ський. Науковці-практики стверджують, що вивчення нового, незна
йомого відбувається краще, якщо воно пояснюється через вже зна
йоме (Williams-Mercer-Ryan 2016; Brown-Larson-Hall 2020; Lightbown-Spada 2013).
У межах пропонованої розвідки нам були цікаві саме пере
кладні словники на українську мову, зокрема з угорської. Цей інтерес
виник під час роботи над проектом восьмимовного лінгвістичного
словника разом із колегами із Сеґедського університету. Було ви
явлено лише три перекладні лінгвістичні словники, які стосувалися
угорської та української мов. Зокрема, Українсько-російсько-угорський
словник лінгвістичної термінології (УРУСЛТ), Короткий терміно
логічний словник з морфології української мови (КТСМУМ), Nyolc
nyelvű nyelvészeti szótár (NyNySz).
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Яку роль виконують ці словники? Наголосимо на таких основ
них моментах:
- це навчальна лексикографічна література для угорських шко
лярів і студентів до теоретичних курсів з української мови у
процесі вивчення УМІ;
- це базовий перекладний ресурс для українських та угорських
фахівців;
- це допоміжний перекладний ресурс у процесі написання нау
кових статей, доповідей, дослідницьких проектів тощо;
- це допоміжний перекладний ресурс для угорських викла
дачів, які читають курси з лінгвістичної слов’янської компара
тивістики, сучасних слов’янських мов, лінгвістичної спеціалі
зації, фонетики, лексикології, граматики тощо.
Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термі
нології (УРУСЛТ) - це результат співпраці Київського національного
університету імені Тараса Шевченка з угорськими колегами із Сеґедського та Печського університетів. У цьому словнику представлено
термінологію не лише з традиційних галузей мовознавства (від фо
нетики до синтаксису), видання не обмежується термінами зі сти
лістики, культури мови чи діалектології, добірка термінів визначалась
не лише структурно-системним і функційним підходом, а й здій
снювалась із новітніх наукових лінгвістичних дисциплін: когнітивної
та прагматичної лінгвістики, теорії комунікації тощо. Серед понад
7000 термінів викладачі та студенти неодмінно знайдуть той, що вони
шукають. Це видання стане гарним помічником для викладачів, які
викладають УМІ угорцям, а також для угорських студентів-україністів та фахівців. Реєстрові терміни у словнику подано українською
мовою за алфавітно-гніздовим принципом, тож, щоб здійснити пошук
відповідника угорською, потрібно володіти українською лінгвістич
ною лексикою на базовому рівні: студентові достатньо знати словодомінанту українською і він отримає доступ до найуживаніших тер
мінологічних словосполучень із перекладом. Видання містить сино
німи загальновживаних термінів, слова-омоніми, до деяких термінів
подано закінчення родового відмінка однини, вказано на чергування
голосного.
Короткий термінологічний словник з морфології української
мови (КТСМУМ) містить понад 200 термінів і терміносполучень. У
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цьому словнику, окрім перекладу терміна на угорську, подано й де
фініцію поняття українською мовою, наведено синоніми. Словник мо
же бути корисним угорським студентам, які опановують морфологію
української мови. Тлумачення терміна часто містить приклади-ілюстрації, а за наявності - подається термінологічний антонім. Лаконіч
ність україномовної дефініції полегшує вивчення її угорцями, які
мають базові знання з української мови й слухають теоретичний курс
із морфології сучасної української мови.
Nyolcnyelvű nyelvészeti szótár (NyNySz) - це восьмимовний лінг
вістичний словник, укладений директором Інституту славістики Сеґедського університету Кароєм Бібоком, який створив цей словник
угорською, англійською та російською мовами, а до перекладу інши
ми мовами залучив колег-славістів.
Цей словник лінгвістичних термінів - це класичний переклад
ний словник, у якому пошук потрібного терміна відбувається за угор
ським відповідником.
Перекладні термінологічні еквіваленти у багатомовному слов
нику визначалися наявністю спеціалізації зі слов’янської мови в Ін
ституті славістики Сегедського університету. Тож студенти отримали
універсальний лінгвотермінографічний ресурс.
Словник містить лише базові лінгвістичні терміни з різних ас
пектів мови і мовознавчих напрямів (близько 1000 термінів). Це тер
міни з академічних курсів фонетики, семантики, морфології, синтак
сису тощо.
Між реєстровим терміном угорською та заключним англій
ською мовами подано переклад шістьома слов’янськими мовами: ро
сійською, українською, болгарською, сербською, чеською та словаць
кою. Наприклад:
KIEJTES
произношение
вимова
произношение
izgovor
vyslovost
vyslovost ’
pronunciation
(NyNySz: 42),

NÉVMÁS
местоимение
займенник
местоимение
zamenica
zájmeno
zámeno, pronominum
pronoun
(там само, 55).
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Як бачимо, в українських еквівалентах позначено наголос, що
надзвичайно важливо для угорців, які мають сталий наголос в угор
ській мові.
У термінологічних словосполученнях зазначена відповідна гра
матична форма (і це важливо тому, що в різних слов’янських мовах
граматична форма в термінах-словосполученнях може не співпадати),
наприклад:
FŐNÉV (іменник)
absztract ~
абстрактное ~
абстрактний ~
абстрактно ~
apstraktna ~
~ apstraktní
abstraktné ~
abstract ~
(NyNySz: 25)

elő tárgyat jelölő
одушевлённое ~
назва істот
неодушевено ~
~ za zivo bice
~ zivotné
zivotné ~
animate ~
(там само, 25).

Якщо термін має синоніми, то подано і їх, наприклад, betű- л і 
тера, буква (там само, 17), felszólító mód - наказовий спосіб, Імпе
ратив (там само, 33) тощо.
Багатомовний словник призначений для угорських студентів,
які вивчають слов’янські мови як іноземні, за основною та додат
ковою спеціалізацією на бакалавраті, а також в магістратурі. Такий
багатомовний словник важливий ще й тому, що серед угорців, які
навчаються в угорський закладах вищої освіти і вивчають слов’янські
мови, також є представники угорської меншини із сусідніх із Угор
щиною держав, які часто вже володіють якоюсь слов’янською мовою.
Огляд перекладних лінгвістичних словників дає змогу зробити
висновки щодо ролі та значення багатомовних лінгвістичних словни
ків у процесі навчання українській як іноземній. Отже, багатомовні
лінгвістичні словники:
1) є потужним ресурсом для популяризації української мови в
світі;
2) є важливим джерелом для популяризації вивчення УМІ;
3) засвідчують наявність розвиненої лінгвістичної терміносистеми української мови;
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4) ілюструють оригінальність української лінгвістичної терміносистеми на фоні інших слов’янських мов;
5) підкреслюють особливості української лінгвістичної терміносистеми;
6) значно полегшують викладання УМІ іномовцям;
7) сприяють систематизації лінгвістичної термінології;
8) допомагають іномовним студентам грамотно засвоювати
професійну лексику;
9) дозволяють викладачеві створювати на їх основі терміноло
гічні словники-мінімуми залежно від того, який розділ мовознавства
вивчається і яка термінологія перебуває на контролі тощо.
Усе це разом є переконливим аргументом щодо відповідності
українського мовознавства сучасним науковим лінгвістичним тенден
ціям, що мотивує створювати саме багатомовні лінгвістичні словники
та вивчати УМІ.
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НОВЕЛА ВАСИЛЯ СТЕФАНИК А КАМІННИЙ ХРЕСТ
У ПЕРЕКЛАДІ УГОРСЬКОЮ МОВОЮ
Евеліна Балла
(Nyíregyházi Egyetem - ДВНЗ “Ужгородський національний університет”,
evelina.balla76@gmail.com)

Abstract
The article analyzes the Hungarian-language versions o f Vasyl Stefanyk’s short
story The Stone Cross; the translators - Eva Grigashi and László Balia are presented; a
detailed linguistic-stylistic and poetic analysis o f the artistic canvas o f a foreign text was
carried out; a general assessment o f the representation o f V. Stefanyk’s heritage in the cul
tural space o f Hungary is given. It is concluded that the Hungarian cultural community
was acquainted with the work o f the Ukrainian classic, and the work o f translators who
made incredible efforts to reflect the phenomenal nature o f his writing style deserves the
attention o f scholars and appreciation o f the general readership.
Keywords: Vasyl Stefanyk, Eva Grigashi, László Balia, short story, literary trans
lation.

Творчість талановитого українського прозаїка, “майстра психо
логічної новели”, Василя Стефаника є важливою складовою не лише
національної, а й світової літератури. У 2021 р. культурна громад
ськість різних країн святкувала 150-річчя від дня народження гені
ального українського митця, а на його батьківщині у травні було
проведено масштабний науковий конгрес “Василь Стефаник і світова
культура”, на якому творчість автора багатоаспекто представили ук
раїнські та зарубіжні дослідники. Тема цього наукового заходу харак
теристична щодо постаті В. Стефаника й виводить значення його
спадщини на широкі культурні обшири. Показово продемонстрували
це доповіді, присвячені іншомовній рецепції художніх текстів пись
менника.
Творчість Василя Стефаника і справді перекладена багатьма
мовами світу. Науковий інтерес викликає й інтерпретація його оригі
нального художнього слова угорською мовою. Тема ця актуальна й
малодосліджена, адже ґрунтовних праць про ці переклади практично
немає. Вивченням цього питання, як і багатьох інших аспектів укра
їнсько-угорських міжлітературних контактів, займалася літературо-
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знавиця Ангеліна Гедєш. Вона в загальному охарактеризувала ви
дання творів В. Стефаника й наголосила, що тлумачення його текстів
здійснювали “досвідчені перекладачі і популяризатори української
літератури Єва Грігаші, Ласло Балла, Ласло Шандор, Єва Ленарт”, які
“передусім, звертаються до найбільш оригінальних, соціально насиче
них творів українського митця” (Гедєш 1991: 126).
Шлях В. Стефаника до угорського читача розпочався ще на по
чатку XX ст. - перший переклад з’явився в 1903 р., це була новела
Сама-саміська, згодом двічі передруковувалася в угорській періодиці
новела Дорога, дещо згодом, у 1916 р., на сторінках часопису UKRANIA було опубліковано твір Підпис. Відома угорська дослідницяукраїністка Вікторія Лебович, подаючи загальну характеристику та
огляд літературних матеріалів цього періодичного видання, звертає
увагу і на згадану публікацію новели В. Стефаника та цитує такий
коментар до неї: “Звертаємо увагу читачів на цю принадну зарисовку
першорядного письменника сьогочасної української літератури” (Lebovics 2018: 32). Як бачимо, ім’я непересічного українського автора
було відоме в угорському культурному просторі ще за його життя й
асоціювалося з модерністськими шуканнями в українській прозі по
чатку XX ст.
Повніші видання текстів В. Стефаника в угорськомовному ва
ріанті публікуються в другій половині XX ст. Вийшло кілька окремих
книг його творів, три з яких уже в 50-х роках. Невеличка добірка но
вел з’явилася друком у 1950 р., наступне видання в 1952 р. - Válo
gatott elbeszélések, видане у видавництві “Радянська школа”. У 1959 р.
побачила світ збірка Juharlevelek [Кленові листки] у будапештському
видавництві “Європа”. Саме у відділі слов'янських літератур цього
видавництва на початку 70-х років було зініційовано колосальну ро
боту над перекладом текстів геніального українського митця, наслід
ком якої стало видання в 1975 р. збірки Régidők [Старі часи], де було
опубліковано 60 творів В. Стефаника в перекладі угорською мовою.
Курувала цю роботу, відібрала тексти відома популяризаторка укра
їнського слова в Угорщині Шара Каріґ. Самі ж переклади реалізувала
вправна інтерпретаторка українського художнього слова Єва Ґріґаші.
Паралельно тексти письменника друкуються і в угорській періодиці
того часу. Представлена спадщина митця і в добротній антології ук
раїнської малої прози Ukrán elbeszélők [Українські оповідачі] (1968),
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де опубліковано переклади творів Новина, Лесева фамілія, автором
яких є Ласло Шандор.
Останнє з відомих видань вибраних творів В. Стефаника угор
ською мовою вийшло в ужгородському видавництві “Карпати” у
2010 р. Упорядником, автором передмов та окремих перекладів є Лас
ло Балла. Це двомовне видання, у якому вміщено як оригінали тек
стів, так і їхні переклади, реалізовані Борбалою Салаї, Ласло Баллою,
Ласло Вароді.
Угорськомовною ретрансляцією текстів В. Стефаника, як ба
чимо, займалися переважно товмачі, що вільно володіли двома мо
вами, народилися на Закарпатті, навчалися в Угорщині або в силу
певних життєвих обставин переїхали туди на постійне проживання.
З огляду на обраний нами ракурс дослідження - аналіз пере
кладу новели Камінний хрест - нашу увагу привернули дві інтер
претації цього твору. Одна здійснена Свою Ґрігаші, інша - Ласло Бал
лою. Обидва перекладачі належать до когорти найбільш майстерних
угорськомовних інтерпретаторів української поезії та прози. Не мож
на не згадати тут і про їхній внесок у поширення в середовищі угорців
спадщини Лесі Українки.
Єва Ґрігаші, як пишуть дослідники, - “представник еліти ви
сококваліфікованих майстрів науково-публіцистичного й художнього
перекладу” (Зінченко-Параска 2012). Її внесок у справу поширення
українського та світового письменства в Угорщині дуже вагомий.
Є. Ґрігаші народилася в місті Берегові на Закарпатті, сфор
мувалася як особистість у двомовному середовищі. У 1959 р. пере
селилася до Угорщини, у 2000-2002 рр. була головним редактором
часопису українців Угорщини Громада. Як стверджувала сама, пере
клад для неї справа за покликанням, адже “перекладає з батьківської
мови на свою материнську мову”. Добре знання української мови,
радше навіть чуття (бо для інтерпретації Стефаникового слова потріб
не саме воно) дало можливість Ґрігаші дати філігранні угорськомовні
версії його творів. Репрезентує майстерність перекладачки й текст
новели Камінний хрест, надрукований у вже згаданій збірці Régidők.
Інша версія новели Камінний хрест угорською мовою пред
ставлена Ласло Баллою - відомим письменником та перекладачем,
добрим знавцем української літератури. Високо оцінюючи перекла
дацький хист митця, літературознавиця О. Зимомря зазначає: “Ласло
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Балла-перекладач вдало використовує як зовнішні, так і внутрішні
ознаки національно-історичної специфіки. Щоправда, він як носій
інтерпретації віддає перевагу аспекту внутрішньої своєрідності, за
снованої на особливостях, образній структурі, конкретних реаліях, що
побутують в угорськомовній традиції” (Зимомря 2018: 59). Слушні спо
стереження дослідниці підкреслює й аналіз новели Камінний хрест.
У контексті зазначеної наукової проблеми, на наш погляд, ви
даються актуальними й потребують конкретизації кілька показових
аспектів. І для їх розкриття доречним вважаємо здійснення типоло
гічного зіставлення двох угорськомовних зразків новели Камінний
хрест.
Перший вектор - це інтерпретація на сюжетно-композицій
ному та ідейно-тематичному рівнях. Тут про модифікації, звичайно ж,
не йдеться: переклади, як і оригінал, складаються з семи розділів і в
них дуже близько до прототексту зреалізовано тлумачення змістової
наповненості твору. Щоправда, жоден із перекладачів не додає до
тексту переклад підзаголовка “студія”, що запрограмовує психоло
гічну концентрацію твору-дослідження душі людини. Це і не дивно,
бо у більшості видань творів Стефаника в Україні цього підзаголовку
також немає, тому найімовірніше в першоджерелі перекладу Є. Ґріґаші та Л. Балли його не було.
Другий важливий аспект - це відтворення конденсації чуття,
експресії, щільності, “діамантовості”, за визначенням професора Гри
горія Клочека, письма В. Стефаника. Якою ж є емоційна наснаженість
перекладів? Загалом можемо констатувати, що прийоми експресіо
ністичної поетики, лаконізм художнього вислову зберігається і про
стежується в обох інтерпретаціях Камінного хреста Це, зокрема, епі
зоди, коли Дідух розповідає про те, як його продуло на горбі; куль
мінаційний момент танцю подружжя Дідухів; спів пісні з кумом
Михайлом тощо. Це добре ілюструє переклад такого уривка: “Як
уходили назад до хати, то ціла хата заридала. Як би хмара плачу, що
нависла над селом, пірвалася, як би горе людське дунайську загату
розірвало - такий був плач” (Стефаник 1964: 85). У варіанті Єви Ґріґаші читаємо: “Amikor ismét beléptek az ajtón, az egész ház sírásba
fakadt. Mintha a falu fölött csüggő sírásfelleg megszakadt volna, mintha az
ember bánata a Duna gátját is elsöpörte volna - olyan sírás-rívás támadt”
(Sztefanik 1975: 79). Тут збережено анафору, метафори та метонімію,
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порівняльні конструкції, збагачено текст тавтологією та епіфорою, що
надають цьому епізоду рис психологічного пуанту. Ласло Балла ре
транслює його інакше, з певною нівеляцією експресивної насиченості,
що особливо проглядається в перекладі першого речення цитованого
уривку: “Amikor visszajöttek, az egész szoba felsírt. Mintha felszakadt
volna a falu felett levő sírás-felhő, mintha az emberi keserűség szétsza
kította volna a Duna gátját, olyan volt ez a sírás” (Стефаник 2010: 70). У
перекладі цього фрагменту обидва інтерпретатори добре відобразили
емоційно-почуттєву градацію через використання лексики з відпо
відною семантикою, тропів, навіть елементів звукопису, зокрема алі
терації.
Заслуговує на увагу й психологічна наповненість новели Ка
мінний хрест, наявність у ній психологічного підтексту, глибокого за
нурення, «вглиблення», як вдало зазначає О. Черненко, в душу ук
раїнського селянина. Аналіз показує, що “дослідження” душі, яке ху
дожньо реалізував у хрестоматійній новелі В. Стефаник, простежу
ється і в угорськомовних версіях твору. Звернемо увагу на переклад
експресивно наповненого фрагменту, в якому зображено працю Івана
Дідуха на горбі разом із конем: “То як тягнули снопи з поля або гній у
поле, то однако і на коні, і на Івані жили виступали, однако їм обом
під гору посторонки моцувалися, як струнви, і однако з гори воло
чилися по землі. Догори ліз кінь як по леду, а Івана як коли би хто
буком по чолі тріснув, така велика жила напухала йому на чолі. Згори
кінь виглядав, як би Іван його повісив на нашильнику за якусь велику
провину, а ліва рука Івана обвивалася сітею синіх жил, як ланцюгом із
синьої сталі” (Стефаник 1964: 76). Перекладачі точні, особливо Є. Ґріґаші, у відтворенні лексичного та художньо-емоційного наповнення
цього епізоду, добре відображають компаративний аспект, що полягає
в паралелізмі зображення худоби й людини, праці коня й Івана. Жила,
що від непосильної праці напухає на чолі Івана, як важлива художня
деталь аналогічну функцію виконує і в перекладах.
Суттєвою прикметою психологічних художніх “студій” В. Стефаника є “прихований, розлитий поміж рядків” (І. Франко) ліризм. Чи
властива ця риса поетики українського автора новелі A kőkereszt?
Ліричне пульсування тексту, за нашими спостереженнями, намага
ється максимально відтворити Єва Ґріґаші. Як і в оригіналі, напри
клад, лірично наснаженими є фрагменти, де використано ще один
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художній паралелізм/порівняння - персоніфікований образ каменю,
винесеного на берег, і психологічний стан Івана Дідуха: “То як часом
якась долішня хвиля викарбутить великий камінь із води і покладе
його на берег, то той камінь стоїть на березі тяжкий і бездушний.
Сонце лупає з нього черепочки давнього намулу і малює по нім ма
ленькі фосфоричні звізди. Блимає той камінь мертвими блисками, від
битими від сходу і заходу сонця, і кам’яними очима своїми глядить на
живу воду і сумує, що не гнітить його тягар води, як гнітив від віків.
Глядить із берега на воду, як на утрачене щастя.
Отак Іван дивився на людей, як той камінь на воду” (там само,
78-79).
Ліричні компоненти залишаються домінантними і в інтерпре
тації Є. Ґрігаші: “Mint olykor, ha a mélyenszántó hullám kiemel a vízből
egy nagy követ, s kiveti a partra, csak áll az a kő a parton súlyosan, lel
kevesztve. A nap kiégeti belőle a régi iszap cserepes morzsalékát, kis
foszforcsillagokat fest rá. S a kő csillog, halott csillogással, visszatükrözi a
napkeltét, a naplementét, kőszemeivel nézi az élő vizet, és búslakodik,
amiért nem nyűgözi már a víz terhe, mint addig nyűgözte, időtlen idők óta.
Bámul a partról a vízre, mint az elveszített boldogságra.
Akként bámult Ivan is az emberekre, mint ama kő a vízre” (Sztefanik 1975: 70-71).
У перекладі Ласло Балли мовні еквіваленти відрізняються, але
художні елементи та настроєвий діапазон - подібні: “На néha valami
mélyvízi hullám kivet a vízből egy nagy követ, és kiviszi a partra, a kő
súlyosan és lélektelenül fekszik ott. A napsugár kis cserepekben tördeli le
róla a régi lerakódást és apró, foszforos csillagokat rajzol rá. A kő csillog a
felkelő és a leáldozó nap holt sugaraitól és kőszemével nézi az élő vizet,
nézi és szomorkodik, mert nem ringatja már a víz, ahogy ringatta évszá
zadokon át. Úgy néz a partról a vízre, mintha elvesztett boldogságát látná
benne.
Úgy nézett most Ivan is az emberekre, mint a vízre az a kő” (Стефаник 2010: 63).
Художня канва новели Камінний хрест пересипана лірично
маркованими порівняннями. Цю особливість художнього почерку
В. Стефаника обидва перекладачі намагаються зберегти у своїх варі
антах твору. Як ілюстрації запитуємо кілька речень, у перекладі яких і
Є. Ґрігаші, і Л. Баллі вдалося знайти оптимальні художні рішення:
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“Очі замиготіли великим жалем, а лице задрожало, як чорна рілля під
сонцем дрожишь” (Стефаник 1964: 82) / “Szemei fájdalommal pillog
tak, s arca reszketett, mint fekete barázda reszket a nap alatt” (Sztefanik
1975: 76); “Szeme bánatosan megremegett, arca megrándult, ahogy a fel
tört, fekete föld remeg a napsütésben’'’ (Стефаник 2010: 67). “Одна сльо
за котилася по лиці, як перла по скалі” (Стефаник 1964: 83) / “Könny
csepp gurult végig arcán, mint gyöngyszem a sziklák között’' (Sztefanik
1975: 77); “Egy könnycsepp gördült le arcán, mint valami gyöngyszem a
sziklán" (Стефаник 2010: 68) (курсив і в оригіналі, і в перекладах наш). Дуже влучно символіку зацитованих порівнянь розкодовує ав
торка змістовного монографічного дослідження про стильову спе
цифіку прози В. Стефаника Олександра Черненко: “Страждання Івана
представлене тут чорною ріллею, що дрижить під сонцем. Так само
сльоза, видимий вираз цього болю, рівнорядна перлині, що котиться
по скелі. Рілля, що «дрижить під сонцем», це ознака вітальности,
себто вітальности Івана. Перла завжди біла, а все «біле» чи «срібне»
зображує в творчості Стефаника чистоту душі»” (Черненко 1989: 184).
Цікаві спостереження висловлює О. Черненко щодо ритміч
ного та звукового наповнення новели Камінний хрест. І справді, ана
лізоване художнє полотно помітно “пульсує”, рух то пришвидшу
ється, то уповільнюється, а досягає апогею в динамічному танці по
дружжя Дідухів. Відчути й відобразити цей рух, а також ритмічність
художнього вислову, що редукує потужне сугестивне поле цієї но
вели, було одним із першорядних завдань іншомовних інтерпрета
торів.
Звуки довкілля, голоси Дідухів та односельців, спів за столом
із кумом Михайлом - усе це компоненти музичної стихії новели
Камінний хрест. Багатоголосся, звукові модуляції яскраво простежу
ються і в угорськомовних варіантах новели. Ось як, наприклад, Є. Ґріґаші передає сцену співу Івана та Михайла, що водночас демонструє й
художнє зображення динаміки життя: “A zajt, zsivajt, zsinatolás és а
hegedű síró vidámságát túlharsogta Ivan s az öreg Mihajlo danázása. Az a
fajta danázás, amit annyiszor hallani lakodalmakon, mikor az öreg legé
nyeknek kedve kerekedik, s rágyújtanak a hajdani nótákra. Tétován száll a
dal az öreg torkokból, mint a sárga, őszi levél, melyet fagyott földön kerget
a szél, s az meg-megáll minden gödröcske előtt, szakadozott széle haldo
kolva reszketi” (Sztefanik 1975: 78-79), зберігаючи емоційне й художнє
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забарвлення завдяки застосуванню подібних метафоричних конструк
цій, фігур поетичного синтаксису, зокрема тавтології, алітераційних
візерунків. В оригіналі цей уривок звучит так: “В шум, гамір, і зойки,
і в жалісну веселість скрипки врізувався спів Івана і старого Михайла.
Той спів, що його не раз чути на весіллях, як старі хлопи доберуть
охоти і заведуть стародавніх співанок. Слова співу йдуть через старе
горло з перешкодами, як коли би не лиш на руках у них, але і в горлі
мозилі понаростали. Ідуть слова тих співанок, як жовте осіннє листя,
що ним вітер гонить по замерлій землі, а воно раз на раз зупиняється
на кожнім ярочку і дрожить подертими берегами, як перед смертю”
(Стефаник 1964: 84).
Цікавим є той факт, що Ласло Балла та Єва Ґріґаші по-різному
перекладають прізвисько головного персонажа Переломаний. Ґріґаші
дослівно: Ki törtderék - “з переломаним попереком”, а Балла - Görbe,
тобто “кривий”.
Мовний колорит твору - це, безперечно, найскладніша сфера
угорськомовної ретрансляції текстів В. Стефаника. Обидва перекла
дачі намагаються віддзеркалити діалектні форми, особливості мов
лення персонажів через використання розмовних, часом експресивно
забарвлених, іноді згрубілих мовних відповідників. Як твердить ві
дома угорська літературознавиця Ч. Йонаш Ержибет (Cs. Jónás Erzsé
bet), традиційною вимогою до перекладу є те, щоби “він на мовному
рівні максимально наближався до оригіналу, і виконував ту ж
функцію - і прагматичну, і стилістичну, що й оригінал, відповідно до
задуму автора” (переклад з угорської - наш) (Cs. Jónás 2011: 39).
Оскільки мовлення персонажів В. Стефаник передає покутською го
віркою, то відтворити мовну феноменальність його творчої манери
засобами іншої мови, тим паче неспорідненої, вкрай непросто або
навіть неможливо. І це цілком об’єктивно. Тому мусимо віддати на
лежне інтерпретаторам у їх спробах добрати відповідні мовні екві
валенти. Хоча при цьому нерідко приглушується неповторний мовнонаціональний “аромат” Стефаникового слова.
Отже, угорська культурна громадськість була ознайомлена з
творчістю українського класика, а праця перекладачів, які доклали
значні зусилля, щоб віддзеркалити унікальність, феноменальність,
“діамантовість» його письма заслуговує на увагу науковців та
поцінування читацьким загалом. Адже і Є. Ґріґаші, і Л. Балла явили
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угорськомовним читачам художньо вартісні інтерпретації хрестома
тійної новели-студії Василя Стефаника Камінний хрест. Вони вправ
но відобразили змістову та емоційну наповненість твору, його мовно
стилістичний колорит, зберігши в перекладах питомі риси ідіостилю
українського письменника-експресіоніста.
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Abstract
The article presents Hungarian-Ukrainian and Ukrainian-Hungarian terminologi
cal dictionaries published in the last twenty years in Ukraine and Hungary. It is empha
sized that these dictionaries will be useful primarily to pupils o f secondary schools, stu
dents o f vocational schools, colleges, institutes and universities who study the Ukrainian
language as the state language.
Keywords: Transcarpathia, students, Hungarian-Ukrainian, Ukrainian-Hungarian
terminological dictionaries.

1. Вступ
Для спільнот, що перебувають у статусі нацменшин, дуже важ
ливо зберегти для наступних поколінь рідну мову і при цьому досягти
реальної двомовності (Lanstyák 1996), завдяки чому представники
спільноти зможуть бути конкурентоспроможними на вітчизняному
ринку праці.
Таким чином, цілі закарпатських угорців та держави України
на перший погляд здаються ідентичними: обидві сторони приділяють
велику увагу якомога досконалішому оволодінню державною мовою.
Різниця полягає в можливих шляхах досягнення цих цілей та в бачен
ні остаточного результату.
Адже українська держава намагається стимулювати меншини
до засвоєння української мови шляхом освіти тільки українською мо
вою, а також зменшенням можливостей використання мов меншин. За
останнє десятиріччя в Україні вийшло чимало таких нормативних ак-*
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тів, які значно обмежують права меншин на освіту рідною мовою
(Molnár 2010: 188-190; Orosz 2010: 93-106; Séra2010: 168). Зокрема, у
статті 7 ухваленого 5 вересня 2017 р. Закону “Про освіту”,2 який став
черговим етапом розпочатої раніше освітньої реформи, сказано: “Мо
вою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова”, а право
навчатися мовами меншин забезпечується тільки в дошкільній та по
чатковій освіті (Fedinec-Csemicskó 2017: 289). У закладах освіти від
повідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька
дисциплін двома чи більше мовами, а за бажанням здобувачів профе
сійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти за
клади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корін
ного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.
Очевидним є той факт, що учні, рідною мовою яких є угорська і які до
цього з державною мовою стикалися лише в межах школи (Beregszászi-Csemicskó 2003: 41), та й то лише по кілька годин на тиждень,
не зможуть безпроблемно впоратися з новими викликами освітнього
процесу в такому форматі. Для них, а деколи навіть для угорських
педагогів на сьогодні становить проблему і розуміння базової термі
нології, і вивчення її на уроках. У цьому певною мірою можуть до
помогти різні термінологічні словники. Але тут одразу варто наго
лосити, що кількість двомовних термінологічних лексикографічних
праць дуже мала. Як наслідок, є чимало таких шкільних дисциплін та
професій, з яких до цього часу не маємо угорсько-українських або
українсько-угорських термінологічних словників.
Стосовно термінологічної лексики загальноприйнятим є факт,
що зазвичай люди знають її тією мовою (у нашому випадку переваж
но українською), якою засвоїли (Györke 1991), а це певною мірою мо
же призвести до того, що в закордонних угорських говорах практично
можуть зникнути цілі пласти угорської термінологічної лексики (Ba
lázs 2003: 9).

2 3 текстом закону українською мовою можна ознайомитися за посиланням:
<https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2145-19/page#Text>, а в перекладі угорською мо
вою за цим посиланням: <https://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/article/view/185/pdf_160>.
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2. Словники, видані в Україні
2.1. Мультидисциплінарні словники
Єдиний термінологічний словник, який можна зарахувати до
цієї групи, пережив уже три видання і містить терміни з різних галу
зей наук. Перше видання Українсько-угорського словника терміноло
гії побачило світ 2008 р. в Чернівцях (УУСТа). Працю підготував ко
лектив авторів на чолі з Л.В. Манусенко, перекладали Золтан Кулін,
Ержебет Когут та Омелян Семрад. Книга містить 3500 словникових
статей з таких наукових галузей: історія, географія, математика, фі
зика, біологія, хімія. Особливістю словника є те, що належність до
певної наукової галузі позначається в словниковій статті відповідни
ми піктограмами.
Друге видання з’явилося в 2009 р., цього разу колектив авторів
очолила Н.М. Кирієнко (УУСТб), а сам словник містив уже 6000
словникових статей із 9+1 наук. До попередніх наукових галузей до
далися право, лінгвістика, інформатика. Подано також певні терміно
логічні вирази з різних навчальних предметів.
Третє видання вийшло під редакцією О.С. Бобкової та інших
(УУСТв), воно містило вже 7000 словникових статей із тих самих наук.
2.2. Словники, видані на Закарпатті
Ці словники були видані завдяки спільній роботі Товариства
угорської культури Закарпаття (ТУКЗ) та фахівців Закарпатського
угорського інституту ім. Ф. Ракоці II.
Перелік низки класичних двомовних термінологічних словни
ків можна розпочати з укладеного Магдолною Чубірко Угорсько-ук
раїнського, українсько-угорського шкільного словника з біології (IBSz),
що побачив світ 2004 р. Укладачка поділила терміни на чотири роз
діли: 1) Ботаніка, 2) Зоологія, 3) Біологія людини, 4) Загальна біоло
гія. Ідея тематично групувати терміни видається непоганою, адже це
може полегшити роботу школярам, однак з іншого боку деякі слова
повторюються в словнику по кілька разів. Чимало тих самих термінів
знаходимо, наприклад, у розділах “зоологія” та “біологія людини”.
Будова словникових статей дуже проста: заголовна одиниця виділена
жирним шрифтом, а її пояснення подається вже звичайним.
У 2016 р. в ужгородському видавництві “Аутдор-Шарк” вий
шов укладений автором цієї публікації Українсько-угорський словник
лінгвістичних термінів (MUNySz), який зібрав найважливіші поняття

зо

різних розділів мовознавства (від фонетики до стилістики). Загалом
видання, у побудові якого дотримано традиційних принципів лекси
кографії, налічує понад 3000 словникових статей. їх проста структура
робить можливим використання словника на всіх рівнях освітнього
процесу. Аби полегшити життя закарпатських угорців в офіційно-ді
ловому спілкуванні та з метою стандартизації угорської ділової мови,
колектив укладачів (Єлизавета Барань, Степан Черничко, Вільмош Газдаг, Корнелія Гіреш-Ласло, ІшТван Ковтюк, Аніта Марку) підготував
Ukrán-magyar hivatali (regiszter) szótár / Українсько-угорський словник
(реестр) термінів ділової мови (UMHSz), який побачив світ 2017 р.
в ужгородському видавництві “РІК-У”. Праця містить приблизно 4000
словникових статей та багато пов’язаних з цими термінами сталих
виразів і зворотів.
Поруч із традиційними термінологічними словниками маємо й
чимало таких видань угорською мовою, які функціонують насамперед
як лексикони, але завдяки такій побудові словникових статей, коли до
заголовної одиниці вказується й її відповідник українською (а в дея
ких випадках також і англійською) мовою, ці видання можуть вико
ристовуватися і як термінологічні словники.
До цієї категорії видань можна зарахувати працю Тібора їжака
Természetföldrajzi fogalmak szótára [Лексикон термінів із природничої
географії] (TFSz), видану 2004 р. в Берегові ПП “ПоліПрінт”. Книга
містить 900 словникових статей, які побудовані так: жирним шриф
том виділено заголовну одиницю, у дужках подається її відповідник
мовою, з якої походить сам термін, далі тлумачення поняття, а в кінці
у квадратних дужках відповідники українською та англійською мо
вами.
Подібним є і укладений Йосипом Молнаром Csillagászati föld
rajzi fogalomtár [Лексикон термінів з астрономії та географії] (CsFF),
що теж був надрукований у 2004 р. Однак будова словникових статей
тут дещо інша: заголовна одиниця виділена жирним шрифтом, далі в
квадратних дужках так само жирним шрифтом подається відповідник
терміна українською мовою, а в кінці - пояснення цього поняття
угорською мовою.
Схожий принцип має і укладений у 2010 р. Єлизаветою Барань
Короткий термінологічний словник з морфології української мови,
видано в ПП “ПоліПрінт” (КТС). Будова словникових статей така: за-
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головна одиниця жирним шрифтом, у дужках подається її відповідник
угорською мовою, а далі пояснення терміна українською.
2.3. Словники, видані в рамках грантової програми ім. Калмана Шовша
Нестачу термінологічних словників покликана хоча б частково
подолати одна з підпрограм грантової програми ім. Калмана Шовша,
яка щороку оголошується Благодійним фондом “ГЕНІУС”. У межах
цієї підпрограми можна подавати заявки на отримання гранту для ви
дання конспекту лекцій чи термінологічного словника з таких наук чи
дисциплін, де не вистачає подібних видань. Усі праці, на які було ви
ділено гранти, доступні на сайті організації: <http://genius-ja.uz.ua/>.
Серед них зустрічаємо й двомовні (угорсько-українські, українськоугорські) термінологічні словники.
Тут, наприклад, можна переглянути працю Юдіти Ур Ukrán
magyar szakkifejezések szótára biológiából / Українсько-угорський тер
мінологічний словник з біології (BSzSz), який завоював грантову під
тримку в 2013 р. Це видання, як і згаданий вище словник М. Чубірки,
також групує терміни за тематичними розділами: 1) Ботаніка, 2) Зоо
логія, 3) Біологія людини, 4) Прокаріоти, бактерії, гриби, 5) Загальна
біологія і загальні поняття. Словникові статті складаються з трьох ча
стин, кожна з них подається через тире: заголовна одиниця україн
ською мовою, її відповідник угорською і, якщо такий є, відповідник
латиною. Що цікаво, тут заголовні одиниці ніяк не виділені.
У 2014 р. одним із переможців грантового конкурсу став укла
дений Ілдикою Гребою Magyar-ukrán és ukrán-magyar testnevelési szó
tár / Угорсько-український та українсько-угорський словник з фізкуль
тури (TSz), у якому слова подаються за 16 тематичними розділами.
Словникові статті подаються у формі двох стовпчиків, але без ви
ділень.
У 2016 р. грант отримав Угорсько-український словник лінгвіс
тичних термінів, який фактично є парою до згаданого вище Україн
сько-угорського словника лінгвістичних термінів (MUNySz). Це ви
дання як структурою, так і кількістю словникових статей повторює
словник, виданий в “Аутдор-Шарк”.
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3. Термінологічні словники, видані в Угорщині
Завдяки інтенсивній угорсько-українській науковій співпраці
та тісній взаємодії між фахівцями Угорщини та Закарпаття в Угор
щині за останні роки також вийшли друком кілька українсько-угор
ських, угорсько-українських термінологічних словників.
Це, зокрема, Українсько-угорський, угорсько-український слов
ник з математики Йожефа Головача (MSz), виданий 1998 р. Ніредьгазьким педагогічним інститутом ім. Дьєрдя Бешенєї. Словник міс
тить 10 тисяч словникових статей, і його великою перевагою є те, що
тут відсутні повтори. Автор досягнув цього завдяки тому, що кожне
слово подано у складі словосполучення.
У цьому контексті варто згадати й про угорсько-угорські тер
мінологічні словники “таТег”. Редактором серії є Янош Пустоі (угор.
Pusztay János), а саме видання є результатом співпраці Спілки поціновувачів рідної мови, Інституту стратегії угорської мови, Міжна
родного товариства угорської мови та культури, а також організації
“NH-Collegium Fenno-Ugricum”. Наразі серія налічує чотири видання,
а її метою є збагатити освітні заклади порівняльними термінологіч
ними словниками, що базуються на лексиці шкільних предметів.
Першим виданням серії став Угорсько-угорсько-український
термінологічний словник з хімії для загальноосвітніх шкіл Еміла Семрада (угор. Szemrád Emil) (KSzSz). Укладачем наступних двох книг
серії - Угорсько-угорсько-український термінологічний словник з фі
зики для загальноосвітніх шкіл (FSzSz) та Угорсько-угорсько-україн
ський термінологічний словник з математики для загальноосвітніх
шкіл (MSzSz) - є Іштван Гладонік (угор. Hladonik István). Усі три
словники побудовані за одним принципом і складаються з чотирьох
стовпчиків (закарпатський варіант угорської мови, українська, угор
ська, а також анотація). Варто відзначити, що здебільшого між термі
нами закарпатських угорських говірок та їх відповідниками в літе
ратурній угорській мові відмінностей немає.
Останнє на сьогодні видання серії “таТег” - це Magyar tolda
lékok ukrán értelmezésekkel: A magyart idegen nyelvként tanulók számára
[Угорські афікси з українськими поясненнями: Для тих, хто вивчає
угорську мову як іноземну] Крістіни Зейкань та Єви Борисової (МТ).
Видання також побудоване у форматі таблиць і рекомендується тим,
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що вже мають певні базові знання угорської, а також знають правила
пристосування та фонетичної взаємодії.
Звісно, у межах цього дослідження ми не маємо змоги описати
ті праці, що перебувають на стадії реалізації. Однак сподіваємося, що
серед них є такі, які незабаром побачать світ і розширять перелік
угорсько-українських та українсько-угорських термінологічних слов
ників.
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ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ НАРВУТ - ОСНОВОПОЛОЖНИК
НОВОЇ ШКОЛИ УКРАЇНСЬКОЇ КНИЖКОВОЇ ГРАФІКИ
Тетяна Білорусцева
(Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ,
t.m.bilorustseva@npu.edu.ua)

Abstract
The article describes and illustrates the creative work o f the famous graphic artist
H. I. Narbut. It identifies a peculiar feature that «Narbut» font differed from others and ex
plores its characteristics as well as selects the periods o f development o f the Narbut font,
identifies positive features o f the newly created font. Narbut characterized the high skill o f
the graphic artist in registration and illustration o f books.
Keywords: font, graphics, illustration, stroke, detail, H. I. Narbut, “Narbut” font.

Графіка - вид образотворчого мистецтва, в якому основним ху
дожнім засобом вираження є будування образу на контрасті кольору
паперу та однотонової фарби, якою виконано контурні лінії, штрихи,
тони, плями (Книгознавство: 62). Українська графіка XX ст. була
предметом уваги мистецтвознавців. Перші оцінки й аналітичні огляди
графіки були подані в статтях 1900-1930-х рр. таких мистецтвознав
ців, як: Д. Антонович, М. Вороний, І. Врона, Е. Голлербах, С. Гординський, М. Жук, М. Зубар, Ф. Ернст, П. Ковжун, В. Січинський, С. Таранушенко та інші. Спеціальні роботи з історії української графіки
першої третини XX ст. були доповнені монографічними досліджен
нями творчості художників, серед яких робота П. Білецького Георгий
Иванович Нарбут (Ленінград, 1985) (Лагутенко 2008: 9). У роботах
В. Зайцевої, О. Лагутенко творчий доробок видатного українського
графіка проаналізовано з погляду мистецтвознавства. У листопаді
2020 р. у видавництві Родовід вийшов легендарний Нарбутівський
Збірник - книга, яку готували ще за життя художника, але в 1933-му,
коли вона вийшла, тираж знищили у друкарні. Дивом уціліли кілька
екземплярів, за одним із них, що зберігається в бібліотеці доктора іс
торичних наук Сергія Білоконя, і вдалося реконструювати Збірник. У
праці зібрані мистецтвознавчі тексти першої третини XX ст., спогади
про Г. Нарбута і твори митця різних періодів (Рівчаченко 2020).
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Мета і завдання статті полягає в тому, щоб визначити харак
терні особливості авторського шрифту “Narbut” використовуваного
сьогодні графічними дизайнерами всього світу.
Привабливість творчих робіт Георгія Нарбута, точність його
пластичних рішень, вишуканий смак і знання художніх стилів спри
яли тому, що художник на довгі роки став кумиром графіків, запо
чаткував нову течію в українському графічному мистецтві 1920-х рр.,
що отримала назву “нарбутівської”. Г. Нарбут поставив перед собою
складне завдання: віднайти національний стиль. Він перетворює іс
торичні образи на категоріальні, надаючи їм таким чином онтоло
гічного статусу, а проблему традиційності розглядає як процес за
своєння й розвитку певної спадщини. Кожний значущий твір Г. Нар
бута демонструє поєднання традиції та сучасності (Лагутенко 2008:
20). У графічній творчості Георгія Івановича поєдналися різні стилі й
мистецькі напрями - від модерну, символізму, неокласицизму, необароко до неопримітивізму, футуризму включно (там само, 24).
Георгій (Юрій) Іванович Нарбут наро
дився 09.03.1886 р. на хуторі Нарбутівка (зараз
с. Червоне Глухівського району Сумської об
ласті) у родині нащадків козацької старшини.
Закінчивши Глухівську класичну гімназію у
1906 р., впродовж 11 років проживав у СанктПетербурзі, де 3 семестри навчався на історикофілологічному факультеті Петербурзького уні
верситету. Початкову художню освіту здобув
приватно. Свої роботи вперше особисто виста
вив на повітовій виставці в Глухові ще у 1904 р.. За два роки на вис
тавці місцевих аніматорів представив свої ілюстрації до казок Війна
грибів, Горшеня, Снігуронька тощо. У Санкт-Петербурзі працював у
мистецькій майстерні Єлизавети Званцевої під керівництвом Л. Бакс
та та М.В. Добужинського, у майстерні художника-графіка І. Білібіна.
Юрій Іванович формувався як художник під впливом мистецької
спілки, організованої довкола журналу Мир искусства (ЕІУ: 172). Во
сени 1906 р. Іван Білібін написав рекомендаційного листа до Миколи
Реріха, який тоді очолював школу Імператорського товариства за
охочення мистецтв, у ньому йшлося: “По-моєму, він дуже здібний
хлопець, але поки що (по юності) абсолютно без індивідуальності. Він
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наслідує моїм першим казкам, від яких я сам давно відмовився, і не
може ще, здається, зрозуміти, наскільки вони не те, чим вони повинні
були б бути. Я весь час кажу йому, щоб він шукав себе. Потім він не
вміє малювати. Він хоче вступити у вашу школу. Мені здається, що
це добре. Нехай помалює у вас” (Шевелева 2020).
Стару європейську графіку вивчав під керівництвом професора
Ш. Холоші у приватній мистецькій школі Ашбе в Мюнхені, де позна
йомився з кількома німецькими художниками. Із середини 1910-х р.
вивчав традиції українського бароко, орнаментування і геральдики
давніх українських гравюр. 1912 р. підписався своїм родинним гер
бом: “Мазепинец полку Черниговского, Глуховской сотни старшин
ский сын и гербов и эмблемам живописец” (ЕІУ: 172).
1917 р. Г. Нарбут повернувся до Києва, де очолив Українську
академію мистецтв Української держави, яка готувала спеціалістів з
живопису, різьбярства, будівництва, гравюри й художніх промислів
(Шейко 2013: 113).
Г. Нарбут виконав оформлення “малоросійського” відділу вис
тавки “Ломоносов та Єлизаветинська доба” в петербурзькій Академії
мистецтв, російського павільйону на Міжнародній виставці друкар
ства в Лейпцигу. Оформив та ілюстрував відомі українські видання:
казки Соловейко, Олов’я ний солдатик Г.-К. Андерсена (1912), Три
байки Крилова (1913), Гербы гетманов Малороссии (1915), Очерки ис
кусства старой Украины (1916), Оповідання з української історії
(1918), твори В. Винниченка (1918), обкладинку часопису Наше ми
нуле (1918) та низку інших творів. Графік ілюстрував твори Г. Гаупт
мана, Дж.-Р. Кіплінга та інших західноєвропейських письменників,
розпочав ілюстрування Енеїди І. Котляревського (не закінчив через
передчасну смерть), був автором екслібрисів, низки видавничих та
фірмових знаків, ілюстрував Диплом Київського губернського зем
ства, Свідоцтво за пожертви на допомогу сільському населенню тощо.
На замовлення уряду РСФРР Г. Нарбут виконав заставки до першого
видання Конституції Російської Соціалістичної Федеративної Радян
ської Республіки 1918р., оформив журнал Мистецтво, альманах Зорі
(ЕІУ: 173).
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Георгій Іванович розробив проекти Держав
ного герба і печатки Української держави. У
липні 1918 р. гетьман П. Скоропадський за
твердив створену ним малу Державну печат
ку - зображення козака з пигцалем на плечі
на восьмикутному тлі, у верхній частині яко
го вміщено тризуб, а по колу напис нарбутівським шрифтом - ДЕРЖАВЫЕ СЕКРЕТАР
СТВО. Латинська “N” не просто так з’явилася. Це була його своєрідна
особливість - замість кириличної “Н” писати латинську “N”. Так нарбутівський шрифт відрізнявся від інших (Рівчаченко 2020).
До грошового обігу за проектами Г. Нарбута
впродовж 1918-1920-х рр. було випущено 12
грошових знаків: 100 карбованців 1-ї та 2-ї
емісії; 10, 100, 500 гривень, поштові марки на
30, 40 і 50 шагів, 3,6% облігації вартістю 50,
100, 200 і 1000 гривень (ЕІУ: 173). Написи на
банкнотах виконувалися не тільки україн
ською, але й мовами найбільш чисельних національних меншин, які
отримали від Української Центральної Ради національно-персональну
автономію - польською, єврейською та російською (Шевелева 2020).
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Він автор численних інших реалізованих та незакінчених про
ектів доби української революції 1917-1921 рр.: актових паперів, асигновки з талоном, ратифікаційних актів МЗС, грамот, дипломів, граль
них карт, поштових марок та паперових грошей.

Георгій Нарбут досяг високої майстерності в оформленні та
ілюструванні книги. Він створив неповторні взірці книжкового офор
млення, уміло поєднуючи рисунок з текстом та відчуваючи архітек
тоніку книги як цілісний організм.
Поєднання елементів народного мистецтва з рисами новітніх
художніх шукань, рисунки шрифтів на базі модернізації кирилиці й
шрифтів українського бароко дістали широке застосування у нарбутівському книжковому оформленні та наслідувались його учнями
(Розвиток).
Показовою в підході до оформлення книги була послідовність
видатного графіка: він узгоджував художню та технічну сторони
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видавничого процесу, шукаючи найбільш вдалий графічний образ
(Мельник 2016: 12-13).
У перших своїх працях київського періоду Г. Нарбут виробив
один дуже характерний і своєрідний шрифт, який, власне, є синтезом
друкованого шрифту наших стародруків з українським скорописом
XV-XVIII ст. Поєднати ці, до певної міри, протилежні ритмічні зав
дання, відмінну структуру письма в одну - було завданням дуже тяж
ким, і тільки Г. Нарбут міг розв’язати цю проблему. Необхідність
з’єднання двох відмінних шрифтів виходила із завдання графікашрифтяра, що мусив творити графіку письма відмінну від друкар
ського шрифту, і від скоропису. Проте графік мусить дати, можливо,
більшу зв’язаність і ритмічність шрифту, використовуючи випад
ковий збіг літер різної форми і тектоніки, не забуваючи одночасно
про правильність, рівномірність, чіткість і загалом каліграфічність
окремих літер (Січинський 2021).
Усі ці позитивні риси має шрифт Г. Нарбута. Тектоніка літер
тут досить елементарна й вільна, хоч дуже правильна і закономірна: у
ній є менше геометричного принципу, більше ритму і кривизни ліній.
Форма літер чітка, лаконічна з центром рівноваги в долішній частині.
Структура цього “нарбутівського” шрифту дуже цікава: зв’язок літер
досягається майстерним уживанням простору поміж сусідніми літе
рами, так що чергування чорного і білого місць надзвичайно добре
врівноважено. Деякі зразки шрифту цього циклу виказують більше чи
менше наближення до скоропису, що можна пояснити певним присто
суванням до матеріалу та техніки виконання (там само).
Можна виокремити такі періоди розвитку шрифту Г. Нарбута:
- 1. Перша половина 1910-х р. - період становлення художника
як шрифтового графіка, де спостерігається як захоплення класици
стичною антиквою, так і прослідковуються експерименти зі старою
кирилицею;
- II. 1916-1917 рр. - період вироблення індивідуального стилю:
вже видно руку зрілого майстра і його власний стиль (Дудник 2014).
Георгій Нарбут - автор двох версій Української абетки (1917,
1919). “Абетка” вважається шедевром української графіки, що поєд
нала традиції національної рукописної та друкованої книги з новаці
ями західноєвропейських митців. Протягом 1917 р. він виконав 15 ар
кушів до Української абетки, які можна назвати певним підсумком
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його попередніх пошуків. На основі шрифтів стародрукованих книг
Георгій Іванович Нарбут створив новий український шрифт, який зго
дом назвали “нарбутівським”. Білі та чорні силуети, чіткі лінії, штри
хування - усі можливі засоби графічної техніки поєдналися в кож
ному з аркушів. Заголовні літери цілком своєрідні. їх по дві: праворуч
- гранично проста, з чіткими абрисами і стрункими пропорціями, лі
воруч - грайлива, пишна, сплетена з рослинних мотивів. У переваж
ній більшості композицій домінують українські мотиви: козак, що ви
махує шаблею, народний інструмент ліра, вітряки, хатинки, тини, па
м’ятки народної архітектури, садиби. Окремі композиції (“З”, “Б”,
“Л”, “В”) побудовані як ліричні краєвиди, інші (“С”, “Н”, “Ч”) - прим
хливе поєднання різнорідних елементів. Велетенський слон, підми
наючи ногами сосни, крокує до скрині із самоваром і склянками.
Збереглися аркуші в чорно-білому варіанті і з подальшим тонуванням
за допомогою акварелі. Обидва варіанти мають довершений вигляд.
Робота над “Абеткою” була перервана Лютневою революцією, і по
вернувся художник до неї в 1919 р. (Алешин 2014).

Отже, полістилізм “нарбутівського” шрифту став тим грунтом,
на якому виникло таке явище як “нарбутівська течія”, послідовники
якого працювали над художнім оформленням книги.
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КРИТИКА ПЕРЕКЛАДУ ЯК
СФЕРА НАУКОВИХ ЗАЦІКАВЛЕНЬ МИКОЛИ ЄВШАНА
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Abstract
Research o f Mykola Yevshan’s literary-critical publications, which cover interliterary connections through translation analysis, attest to the determinative role o f literary
translations in genre-and-style thematically conceptual enrichment, as well as in expanding
the horizons o f national literatures in the early twentieth century.
The material for this study are Mykola Yevshan’s reviews o f foreign anthologies
o f Ukrainian authors fictional translations from Polish, Czech, German languages and also
Ukrainian translations from Czech, German and French.
The enrichment o f the Ukrainian literary process with Western European
examples o f modem literature has also become the source o f modernization o f the Ukrai
nian literary criticism..
Keywords: criticism o f translation, translation analysis, modernism, Mykola Yevshan, magazine Ukrayinska Khata (Ukrainian Hut).

Природа літературної критики ще й досі залишається темою
для дискусій серед науковців. Одні вважають її функцією самої лі
тератури, інші - літературознавства, а ще інші трактують критику як
галузь публіцистики. Проте думка, що “літературна критика хроно
логічно й суттєво є своєрідним авангардом літературознавства, що
формує перші уявлення про літературні явища і пропагує їх серед чи
тачів”, - не потребує жодних аргументів (Федченко 1996: 6). Її кла
сичні жанри - рецензія, портрет, огляд - постійно взаємозбагачуються
іншими жанрами, їх злиттям, дифузією, що зумовлене потребами
розвитку й оновлення літературознавчої науки, а також і перекладознавства.
Перекдадознавчий аналіз у традиції XIX ст. стосувався перед
усім виявлення хиб у перекладі. Існувало два критерії оцінювання
перекладу: “вірність” тексту (пізніші відповідники поняття - ‘точ
ність, адекватність, еквівалентність’) і правильність української мови.
Рецензент міг констатувати факт правильного чи помилкового розу-
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міння тексту, наводячи для ілюстрації уривок з оригіналу та пере
кладу, не пояснюючи нюансів і невідповідностей (Шмігер 2009: 53).
На початку XX ст. такий спрощений підхід до якості пере
кладів втратив свій панівний вплив завдяки титанічній праці у царині
перекладознавства Олександра Потебні, Михайла Старицького, Ва
силя Щурата, Олени Пчілки, Володимира Самійленка, Бориса Грінченка, Павла Грабовського, Агатангела Кримського, Пантелеймона
Куліша, Михайла Драгоманова, Івана Франка, Лесі Українки.
Дедалі частіше у літературній критиці філологічний аналіз і
сухе оцінювання жанрово-стильових елементів творів відходило на
другий план. Натомість більше зацікавлення дослідників викликав
зміст та образи твору. Хоча, ніде правди діти, часто-густо були засто
совані ідеологічні і політичні критерії, властиві тому періодові.
Надзвичайна рухливість і динамічність літературного процесу
початку XX ст., особливо після скасування заборони на українськомовний друк, проявилася насамперед на сторінках Літературно-нау
кового вістника. Цей часопис, на відміну від Кіевской старини та За
писок Наукового товариства ім. Шевченка, орієнтувався на широку
читацьку публіку і пропонував найновіші твори української літера
тури та рецензії на найцікавіші переклади літератури світової. Після
1905 р. значно збільшилася кількість науково-популярних та пере
кладних видань, і цю тенденцію з ентузіазмом підхопили нові часо
писи Світло й Українська Хата (Сріблянський 1909).
Критика перекладу як одна із сфер наукових зацікавлень Ми
коли Євшана видається нам особливо цікавою для дослідження, позаяк він не лише публікував літературно-критичні студії на сторін
ках Української Хати, працював співредактором Літературно-науко
вого вісника, але був найяскравішим виразником літературно-крити
чних засад нової епохи (Бабій 1929).
Аналізуючи літературний процес, Євшан переймався процесом
входження найкращих зразків української літератури до світового
контексту. У чималому доробку молодого дослідника окрім статей,
портретів, оглядів літературних новинок маємо рецензії на іншомовні
антології українських авторів і художні переклади з української мови
на польську, чеську, німецьку, а також українські переклади із чесь
кої, німецької, французької мови тощо.
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Поділяючи літературні явища на важливі та малоцікаві, критик
у рецензії на видання Antin Kruszelnyckyj. Szkice z ukrainskiej literatury
wspolecnej (Євшан 1910) дивувався із необгрунтованого добору “го
ловних представників сучасного українського письменства”, із якими
автор вирішив познайомити польську публіку. Микола Євшан не ра
див пропонувати іншомовним читачам письменників, які репрезен
тують один і той же напрямок у літературі, а зовсім оминати яскравих
представників іншого напрямку.
Водночас критик вважав “методу автора за схиблену, бо вона
зовсім перестаріла”. Переказ змісту творів не заохочує реципієнта до
читання і до власних критичних роздумів над текстами, а навпаки від
штовхує. “Повторення в слабшій формі того, що сказав сам автор тво
ру” порушує діалог автора і читача, збіднює враження від літера
турного явища (Євшан 1910).
Проблему необгрунтованого добору авторів до антології (“зле
зроблений вибір”) зауважив Євшан і в рецензії Елегантні жести єв
ропейської школи. Йдеться про переклад українських поезій поль
ською мовою Сидора Твердохліба. Адже відверто слабкі твори мало
відомих авторів ще й у поганому перекладі (“Так, зле перекладених!”)
створюють хибне уявлення про українську поезію зокрема і про всю
українську літературу загалом.
Дослідник гостро критикував перекладача за втрату оригіналь
ного стилю текстів і накладання власних “настроїв та імпресій”, від
хід від українських ментальних особливостей і накладання “атрибутів
психіки народа” польського. Він припускав, що таких недоліків
можна було б уникнути, якби перекладом займався хтось із поляків носіїв мови. На жаль, такого інтересу у найближчих сусідів Євшан не
зауважував, а неточність текстів вважав відверто шкідливим у сус
пільному значенні (Євшан 1911а).
В одному із номерів Літературно-наукового вістника за
1912 р. Микола Євшан опублікував рецензію на два чеські переклади
творів Михайла Яцкова (Nuchim a jiná prosa, Horcicné zrno), що
побачили світ у Празі 1910 і 1911 рр. Обираючи незвичну форму і
стиль для дослідження, критик оригінально підкреслив визначальну
роль читача у появі таких перекладів: “Факт для української літе
ратури се дуже відрадний, коли вона починає находити читача і поза
своєю вітчиною, коли поодинокими її проявами починає інтересу-
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ватися ширша публіка, вже не лише своя, але й чужа” (Євшан 1912а:
233). При цьому Євшан зазначив, що польська і чеська читацька ауди
торія краще знається на творчості Яцкова, ніж публіка українська в
Росії.
Першопричиною такої «аномалії» дослідник вважав діяльність
київських критиків (як от С. Єфремова), їх тенденційність в оціню
ванні творів молодих українських літераторів шкодила не тільки са
мим авторам, але й читачам. Ще складніше було розібратися в перипетіях іншомовної літературно-критичної дискусії перекладачам. На
цьому Микола Євшан акцентував увагу, аналізуючи “не зовсім щас
ливі в деяких місцях” передмови до перекладів М. Яцкова: “особливо
переднє слово Кареля Гандзеля, який, йдучи за фальшивими і безкритично прийнятими інформаціями, не все трафляє в двері” (там
само, 234).
Щодо самих перекладів, то критик зауважив досить добру
обізнаність чеських перекладачів із становищем, яке займав Яцків в
українській літературі, хоча й не оминув згадкою взаємні звинувачен
ня поміж ними у поганому знанні мови. Євшан підкреслював особ
ливу роль перекладача як автора іншомовного тексту і бажання кож
ного з них виконати свою роботу якнайкраще, що безумовно оціню
ватимуть читачі: “Нехай вони йдуть поміж чеську публіку такі, якими
єсть, - для нас відрадний факт, що вони їй стають потрібними”
(Євшан 1912а).
Молодий дослідник оцінював переклади творів Яцкова через
осмислення їх значення у розвитку обох літератур - української й
чеської. Він досліджував не стільки методи відтворення оригіналу і
перекладацьку майстерність, а наскільки органічно переклад увійде
до літературного контексту та функціонуватиме в ньому. Микола
Євшан у своїй студії наголошував на функції іншомовного читача,
на якого зорієнтовано переклад твору, оскільки ранній модерніст
ський критичний дискурс формував сприйняття будь-якого мистець
кого явища як “відкритого твору” (Еко 2001).
З усіх західноєвропейських літератур Євшан найкраще знав
німецьку і саме тому цій літературі присвятив найбільшу кількість лі
тературно-критичних праць.
Особливої уваги заслуговують рецензії на переклади німець
кою мовою творів Тараса Шевченка Julia Virginia. Ausgekehlte Ge
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dichte von Taras Schewtschenko: Aus dem Ukrainischen von... (Євшан
1911), а також Taras Schewtschenko. Der Künstler. Autobiografischer Ro
man: Übersetzt von Arthur Seelieb-Herausgegeben und eingeleitet von Ju
lia Virginia Im Xenien-Verlag (Євшан 1912). Оскільки дослідник і сам
переклав декілька творів з німецької, то оцінював роботу перекладача
зі знанням справи, переймаючись труднощами, з якими довелося зіт
кнутися авторові іншомовного тексту Шевченка. Насамперед Микола
Євшан наголошував на важливості добору текстів, які б щонайбагатогранніше репрезентували творчість поета й “нашу поезію перед
Західною Європою”. Проте навіть найкращий вибір і наймайстерніший переклад не дає змоги іншомовному читачеві повністю відчути
глибину Шевченкового слова: “його поезія в чужому виді тратить
дуже багато своєї питомої краси і, скажімо, свіжости” (Євшан 19116).
Також у перекладача виникають труднощі із поезіями на історичні
теми, позаяк вони потребують пояснень для читача і ґрунтовних при
міток. Така орієнтація на іншомовного реципієнта у часовому вимірі,
на думку дослідника, є дуже важливою.
Позитивно оцінюючи перекладацькі зусилля, у рецензіях кри
тик проявляв себе ще й неабияким знавцем книговидавничої справи,
щиро захоплюючись, що “скрізь видно увагу, пильність та дбайли
вість видавця”, стараннями якого “вийшов наш поет у шатах, на які у
нас, здається, ще довго буде ждати”. Справжньою знахідкою для чи
тачів німецькомовного видання Євшан назвав “10 малярських праць
Шевченка” (Євшан 1912в).
Микола Євшан, вважаючи переклад своєрідним естетичним і
психологічним експериментом, спрямованим на формування читача
нової літератури, дуже прихильно ставився до перекладів іншомовних
авторів українською мовою. Рецензуючи їх, критик дбав про знайом
ство українських читачів із найкращими зразками західноєвропей
ської літератури і про входження європейського модерністського до
свіду в обшир української культури.
Так, із величезним нетерпінням Євшан очікував на вихід у
перекладі українською мовою найкращих творів європейських класи
ків у серії Всесвітня бібліотека.
У рецензії Фрідріх Шіллер. Поезії. Зі вступом Остапа Грицая,
з примітками Івана Ксиїиновича (Євшан 1914) дослідник проаналі
зував перший випуск серії, як стає зрозуміло із контексту, ще до ви
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ходу його друком у світ. Віддаючи належне праці Остапа Грицая із
підготовки багатющого матеріалу про життя і творчість Фрідріха
Шіллера, Микола Євшан не приховував свого розчарування, ба біль
ше, - роздратування якістю перекладів: “мій Боже, як же можна після
неї [передмови - прим. моя\ читати такі переклади?”. Знову все ті ж
недоліки - непродуманий добір текстів і неякісний переклад, де Шіл
лера віднайти годі. Проте критик не звинувачував у всіх гріхах самих
лише перекладачів, адже підготовка і видання книги - процес три
валий, трудомісткий і потребує долучення до нього цілої когорти різ
них фахівців, насамперед редакції, яка укладає видання типу анто
логії. І тут знову молодий дослідник проявив свою глибоку обізна
ність із видавничим процесом: «я питаю про редакцію —а тут навіть
коректора не було, і не було кому допильнувати, аби книжечка вий
шла бодай без скандальних не раз друкарських помилок...» (Євшан
1914).
1912 р. в Літературно-науковому вістнику Євшан відгукнувся
рецензією на переклад із чеської оповідання Кароліни Свєтли 3 наших
боїв і змагань (переклала Ольга-Олександра Дучимінська-Решетилович під псевдонімом Ольга Д.) (Євшан 19126). Твір побачив світ за
сприяння Наталії Кобринської у львівському видавництві “Жіноча
бібліотека”.
Незважаючи на те, що у передмові Кобринська назвала твір
“тенденційним та малоартистичним”, критик усе ж звернув на нього
свою увагу й увагу читача, адже йшлося про текст жіночого пера.
Саме жіноча творчість та емансипація були одним із аспектів модерності дискурсу Української Хати і викликали особливу зацікавленість
дослідника, що стало своєрідною “родзинкою” його студій у контек
сті захоплення ніцшеанством.
Микола Євшан зосередився лише на передмові Наталії Коб
ринської, а не на творі маловідомої українському читацькому загалу
чеської літераторки, в якому йшлося про непростий вибір між почут
тям чоловіка до жінки і любов’ю до Батьківщини, а в центрі опо
відання поставала “сильна, могутня одиниця, яка зуміла зламати своє
життя, перетворити основи свого існування”. Лаконічність у рецензії
як спосіб інформування читача критик використав не випадково, а
задля інтриги, задля стимулювання читацького інтересу: “Нехай слу
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хає, хто має вуха, читає оповідання Свєтли, а хто грішний, нехай
б’ється в груди” (там само).
Примітно, що Євшан насамперед звертав увагу на вступні стат
ті до видань перекладів, адже подекуди вони займали мало не поло
вину книги. Проте у рецензії Маврикій Метерлінк. Сипьобородий і
Аріяна, або Даремний визвіл. Драма в 3 діях (Євшан 1913) дослідник
зауважив, що передмова тої ж таки Наталії Кобринської зайва і за
галом наповнена тенденційним трактуванням символів твору Метерлінка, якому штучно нав’язано ідею жіночої емансипації. Самим фак
том перекладу драми Метерлінка українською мовою критик був за
доволений хоча б з тієї причини, що український читач-гурман отри
мав ще один зразок модерного мистецтва - найвищого ґатунку (там
само).
На початку XX ст. критика формулювала перші теоретичні су
дження, а головним науковим жанром була рецензія. Літературо
знавчі пошуки того періоду сприяли становленню також і теорії пере
кладу, а рецензії замінювали перекладознавчі статті. Микола Євшан
найкомпетентніше серед тогочасних критиків своїми загальнотео
ретичними спостереженнями-зауваженнями у царині перекладацької
справи доклався до визначення її загальних закономірностей - “треба,
аби той переклад був вартим читання”:
- добір творів для перекладів має відповідати заздалегідь уста
новленим критеріям;
- висока якість перекладу неможлива без урахування “іншості”
- “душі автора”, “душі народу”;
- обов’язково має бути рівновага змісту та форми передмови і
перекладеного тексту;
- завдання вступної статті - апелювання до свідомості читача
із використанням такої форми аргументації, яка враховує його
інтелектуальний рівень, розуміння літераторами тенденцій роз
витку мистецтва;
- необхідна якісна редакційно-видавнича підготовка видання.
Критика перекладу Миколи Євшана репрезентувала нові на
прями у світовому літературному процесі, підкреслювала важливість
перекладу не лише в контексті особливостей національного літера
турного розвитку початку XX ст., у пошуку нових художньо-есте
тичних форм та їхньої трансформації на українському ґрунті як чин-
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ника ідейно-тематичного та жанрово-стильового збагачення літера
турної критики, а також формування концепції національної літера
тури й естетичних смаків.
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Abstract
The article is devoted to the life and career o f one o f the most famous Hungarian
translators o f Ukrainian literature, Sándor László. He is also the author o f articles on
Czechoslovakian Hungarian, Czech, Slovak, and Soviet literature. He was the citizen o f
three countries: Czechoslovakia, Soviet Union, and Hungary. His work is not only out
standing due to his literary translation activities, but also for contributing into the develop
ment o f cultural life, for editing o f local journals and for deepening Ukrainian-Hungarian
relations.
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A felvidéki származású Sándor László 1909. március 20-án szüle
tett Budapesten, az Osztrák-Magyar Monarchia egyik fővárosában. Vissza
emlékezéseiben így ír erről:
Véletlen dolga volt már a világrajöttöm helye is. Felvidéki elődeimmel
szemben Budapesten születtem, aminek életem folyamán - a későbbiekben
- nagy hasznát láttam (Sándor 2009: 5).
Édesapja állami tisztviselő volt, ezért a család gyakran költözött.
Édesapja fejében még az is megfordult, hogy kivándorolnak az Amerikai
Egyesült Államokba, de ez a terv Sándor László számára ismeretlen okok
miatt meghiúsult (uo., 7). Végül Kassán telepedtek le, ami nagyon sok le
hetőséget tartogatott Sándor László számára:
Ez a város jelentős történelmi múltjával, kulturált szellemi légkörével
kedvezően hatott fejlődésemre. Művelődési közintézményeivel, fő- és kö
zépiskoláival, színházával, múzeumával, könyvtárával olyan atmoszférát
teremtett, amely nagymértékben előmozdította értelmi gazdagodásomat,
kulturálódásomat (uo., 5).
Sándor László gyermekéveit az első világháború eseményei árnyé
kolták be. Édesapja bevonult katonának, majd orosz fogságba esett, a for-
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radalmat követően kivégezték, így ő édesanyjával és testvéreivel a honvé
delmi minisztérium közbenjárásával Pécsre költözött. Félév elteltével ismét
visszaköltöztek Kassára.
1920-ban több megpróbáltatást követően - spanyolnátha, torokgyulladás, vakbélgyulladás - a fiatalember elkezdte tanulmányait a kassai
Reálgimnázium első osztályában. De egy új rendelkezés miatt, aminek ér
telmében az állami szolgálatot teljesítők gyermekeinek szlovák tannyelvű
iskolába kellett járniuk, iskolát váltott. Viszont a nemzetszerető tinédzser
önszorgalomból továbbra sem hanyagolta el magyar tanulmányait. Főleg a
magyar irodalom és történelem érdekelte (uo., 17-18).
Sándor László szoros barátságot kötött Mohr Gedeonnal, Sziklay
Lászlóval, Kubinyi Józseffel és Burger Miklóssal, akikkel 1928-1932 kö
zött a Magyar Út című folyóiratot szerkesztették (uo., 20). Itt jelentek meg
nyomtatásban Sándor László első versei is 1928-ban.
1929 tavaszán Sándor László átszökött a csehszlovák-magyar ha
táron és Budapestre utazott (uo., 25). Benedek Marcell író segítségével
hamar talált állást egy kiadónál, de csak két hétig maradt Magyarországon:
[...] ez a két-három hét arról győzött meg, hogy kiszakadva a családból, a
megszokott életformából, nehezen illeszkedhetem be az egyébként sok
előnnyel járó és kisebbségi sorsnál távlatilag többet ígérő magyarországi
életbe. [...] Hosszú töprengés és mérlegelés után - két hét elteltével - vé
gül úgy döntöttem, hogy visszatérek Csehszlovákiába, és vállalom a ki
sebbségi sorsot minden hátrányával és gyötrelmével együtt (uo., 27-28).
Sándor László 1930-ban bevonult katonának. A sors fintora, hogy
fegyveres katonai szolgálatot mégsem teljesíthetett. A besorolásnál orrsövényferdüléssel együtt járó rendszertelen légzésre hivatkoztak és „egész
ségügyi okok” miatt először írnok, majd az ezred könyvtárosa lett. Ezekről
az „egészségügyi okok”-ról később kiderült, hogy valójában a rendszer
szempontjából „megbízhatatlan” nemzetiségi tisztek létszámát igyekeztek
így csökkenteni (uo., 31). Sándor Lászlónak mégis előnyére vált a könyv
tárban eltöltött idő: ekkor vágott bele Milo Urban Az élő ostor című regé
nyének fordításába.
Miután leszerelt, visszatért az időközben Kassáról Losoncra köl
tözött családjához. A 23 éves Sándor Lászlót Losonczi Sándor nyomdatu
lajdonos kérte fel egy liberális, szabad szellemű lap szerkesztésére. A vá
rosban korábban már működött egy konzervatív és egy kormánypárti he
tilap, de a Losonczi-féle kezdeményezés új volt. Nem sokkal ezután meg is
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jelent a lap első száma Figyelő címmel, és főként a helyi értelmiség köré
ben volt népszerű. Ekkor látott napvilágot Sándor több verse is a cseh
szlovák lapokban.
1933-ban több esemény is nagy hatással volt Sándor László életére
és munkásságára. A Magyar Újság tudósítója lett, miközben Losoncon
egyre inkább fellendült a kulturális élet. Eközben a Figyelő átalakult iro
dalmi lappá, bár pénzhiány miatt hamarosan megszűnt (uo., 35-37).
Sándor László visszaemlékezéseiből nemcsak a helyi lapok törté
netének és a kulturális életnek a részleteit ismerhetjük meg, hanem a mű
fordítás és könyvkiadás történetébe is betekintést nyerünk. „[...] ezekben
az években nem volt Szlovenszkón olyan kiadó, amely a műfordítások ki
adásával foglalkozott volna”, - írja Sándor László (uo., 37). De amikor a
Korunk folyóirat szerkesztőségének és kiadóbizottságának lett a vezetője,
megteremtette a lehetőséget saját műfordításai, könyvkritikái publikálására
is. 1936-ban Prager Jenő kiadóvállalata Bécsből Prágába költözött, és Sán
dor László elküldte neki Milo Urbán Az élő ostor című művének akkor már
kész fordítását (uo., 48). Mindez meghozta Sándor László életébe a sikert.
Ismertté vált Csehszlovákiában és annak határain túl is, mégis vissza
vágyott gyermekkora színhelyére, Kassára. Már csak azért is, mert így
Kárpátalján élő szerelméhez, későbbi feleségéhez is közelebb került. Elő
ször a Csehszlovák Légió kassai fiókjának idegen nyelvű levelezője volt,
majd banktisztviselő lett. Újabb cseh regény fordításán dolgozott, amikor
1938-ban a csehszlovákiai mozgósítás miatt is be kellett vonulnia. Arról,
hogy mit érzett abban a pillanatban így ír visszaemlékezéseiben:
Éreztük, hogy életünknek új korszaka kezdődik, amely döntően meghatá
rozzajövendő sorsunkat (uo., 56).
Katonai szolgálata rövid ideig tartott: Magyarország is visszakapta
elcsatolt területeinek egy részét. Mivel így Sándor László egy másik ország
állampolgára lett, kérvényezte leszerelését. A cseh érdekeltségű banknál
betöltött állása is bizonytalanná vált, felesége is elvesztette munkáját, így
megélhetésük veszélybe került. Később egy kollégája bizalmasan meg
súgta neki, hogy hamarosan megüresedik az Ungvári Szeszgyár, Szeszfi
nomító és Szeszszabadraktár igazgatói posztja (uo., 60-61). így Sándor
László 1939 novemberében Ungvárra költözött.
1940-ben fejezte be Sándor László Frantisek Xaver Saida müvének
magyar fordítását, melynek egy részletét a Korunk című folyóiratban is
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megjelentette, később pedig a teljes művet az Officina Nyomda és Kiadó
Vállalat adta ki. Azért választotta ennek a szerzőnek a müvét, mert:
Salda éppúgy, mint nálunk Ady és társai, Nyugat ellen Nyugatot akartfel
vonultatni, fel akarta emelni nemzetének szellemiségét a nyugati kultú
rába (Sádor 1941: 5).
1940 júniusában Sándor Lászlót ismét behívták katonának. Ezre
dével Erdélybe kellett volna bevonulnia, de a sors ismét másként akarta:
ételmérgezés miatt a beregszászi kórházban találta magát. És bár az erdélyi
bevonulásban egyáltalán nem vett részt, pár héttel később mégis megkapta
az ezért járó emlékérem kitüntetést (Sándor 2009: 65).
Az antiszemitizmus egyhamar elérte Kárpátalját is. Elég volt vala
kinek a nevét a „zsidó” szóval egy mondatban megemlíteni, és akár örökre
megpecsételődött a sorsa. Ez a helyzet Sándor Lászlót többször is érintette.
Az első eset akkor történt, amikor Lőrincz István kritikus az Officina
Kiadót és annak zsidó szerzőit bírálta (uo., 66). Ezzel gyanúba keverte az
egyébként keresztény Sándor Lászlót is, akit rövidesen, a kritika meg
jelenése után felszólítottak, hogy a nagyszülőkig visszamenőleg igazolja
származását. A második eset komolyabb következményekkel járt. A mű
fordító egyik fogságba került zsidó barátjához, Berkó Sándorhoz írt levele
került egy cenzor kezébe:
[...] együttérzésemről biztosítottam, és elítélően jegyeztem meg, hogy or
szágunk nem keresztény polgárai kormányunk helytelen döntése következ
tében kerültek ilyen megalázó helyzetbe... (uo.).
Sándor László ellen eljárást indítottak nemzetgyalázás vádjával,
ami több mint fél éven keresztül folyt, egészen a debreceni ügyészségig ju
tott, de végül szerencsére felmentették a vád alól (uo., 68).
1941-ben már a 3. zsidótörvény lépett életbe. Ezen törvények arra
irányultak, hogy elhatárolják egymástól a zsidókat és a keresztényeket,
hogy korlátozzák a zsidó emberek munkavállalási lehetőségeit. így Sándor
László is kénytelen volt elbocsátani zsidó alkalmazottakat a Szeszgyárból.
És mivel a helyükre nem talált megfelelő szakembert, kénytelen volt sok
kal több munkát magára vállalni. A második világháború eseményei és a
megnövekedett munkahelyi gondok egyben azt is eredményezték, hogy
műfordítói és írói munkássága teljességgel háttérbe szorult.
1944 márciusában Sándor Lászlónak Budapestre kellett utaznia. Itt
szembesült az akkori történelmi helyzettel, így hazatérését követően le

55

hetősége nyílt arra, hogy a politikailag kompromittáló könyveket, leve
lezését megsemmisítse. De a szovjet korszak kezdetén is munkatáborokba
deportálták a nemzeti kissebség képviselőit. Sándor Lászlót is beidézték,
de baráti kapcsolatainak köszönhetően és munkahelye fontossága miatt
nyolcadmagával elengedték (uo., 83).
A kedvezőtlen és egyre bizonytalanabb helyzet megkövetelte a
Sándor családtól, hogy biztonságosabb területekre költözzenek. 1944 őszén
úgy határoztak, hogy kérvényezik visszatelepülésüket Kassára, ám optálásuk elutasításra került. Sándor csak a következő felháborító választ kapta
az ungvári csehszlovák optáns bizottságtól:
De hiszen Ön magyar nemzetiségű! [...] a magyarokat [...] mint háborús
bűnösöket kitelepítjük! (uo., 86).
Ezért a család úgy határozott, hogy útlevelet és vízumot csináltat
nak és Magyarországra költöznek, de sajnos erre még évekig nem került sor.
Miután 1944 novemberében megszületett a döntés arról, hogy Kár
pátalját Szovjet-Ukrajnához csatolják, Sándor László oroszul kezdett ta
nulni, ami a későbbiekben kifejezetten hasznára vált.
A felszabadulást követően újra fellendült a kulturális élet. Meg
jelentek a Zakarpatszkaja Ukrajina és a Zakarpatszka Pravda című ukrán
és orosz nyelvű hetilapok, de a magyarajkú lakosság nyelvtudás hiányában
ezeket nem tudta olvasni. Felmerült az igény magyar nyelvű lapok indí
tására is. Beregszászon a Vörös Zászló című hetilap jelent meg, Sándor
László kezdeményezésére pedig 1945-ben Ungváron is napvilágot látott a
Munkás Újság első száma, ami az egykori Ungvári Munkás utódja volt
(Sándor 1979: 318-322). Az olvasók a friss politikai hírek mellett a kul
turális rovatban a lelkes kárpátaljai írók, költők, kritikusok írásait is olvas
hatták, többek között Sándor László és Győry Dezső műveit is. Viszont
még abban az évben decemberben megszűnt az ungvári folyóirat, helyét a
Kárpát Igaz Szó napilap vette át, ami csak a Zakarpatszka Pravda írásainak
fordítását közölte (Sándor 1983: 191).
Sándor László ekkor már ukrán és orosz nyelven írta cikkeit és
kritikáit. A Zakarpatszka Pravdával való együttműködése viszont koránt
sem volt zökkenőmentes. 1947-ben József Attila halálának tizedik évfordu
lója alkalmából Sándor László írt egy cikket, ami egyidejűleg jelent meg
magyar nyelven a Kárpát Igaz Szóban és ukrán nyelven a Zakarpatszka
Pravdában. Viszont a magyar nyelvű változat nem Sándor László szövege
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volt. Ugyan magyarul is és ukránul is megírta, de az ukrán szerkesztőség
saját fordítójával fordíttatta le az ukrán szöveget magyarra, így Sándor
László szinte rá sem ismert saját írására. Ez az incidens arra késztette Sán
dort, hogy minimálisra csökkentse a Kárpát Igaz Szóval és a Zakarpatszka
Pravdával az együttműködést. Inkább a közben névváltoztatáson átesett
Zakarpatszkafa Ukránná, vagyis Szovjetszkoje Zakarpatyie külső munka
társa lett (Sándor 2009: 109).
1945 júniusában Kárpátalját hivatalosan is Ukrajnához csatolták.
Ennek következtében a magyar tannyelvű iskolákat bezárták, átalakították.
De ebben a nehéz helyzetben is már az 1946-os tanévben - Sándor László
közbenjárásával - megnyithatta kapuit az ungvári magyar általános iskola,
ami rendkívüli jelentőséggel bírt a korabeli magyarajkú lakosság körében
(uo., 94-101).
Ebben az időben született meg az igény arra, hogy Ungváron meg
nyissanak egy képtárat. Mivel Sándor László a helyi lapokban többször
publikált elemző kritikákat művészeti kiállításokról, őt javasolták a képtár
vezetésére. Sándor László nekilátott a műalkotások összegyűjtéséhez. Kijevben Olekszandr Pascsenkóval és Moszkvában Igor Grabarral találko
zott, akik feltétlen támogatásukról biztosították a lelkes igazgatót.
Sándor László 1947-ben végleg felmondta vezetői pozícióját a
Szeszgyárban, és életét teljes mértékben a képtárnak és az írásnak szen
telte.
Kárpátaljára költözése első pillanatától azon munkálkodott, hogy a
magyarokat, ukránokat és oroszokat közelebb hozza egymáshoz fordítá
saival, kétnyelvű cikkeivel és tanulmányaival. A magyarok számára be
tekintést nyújtott az ukrán irodalmi művek világába, miközben a magyar
írók, költők, művészek müveit az ukrán és orosz lakosság körében népsze
rűsítette. 1948-ban merült fel az az igény, hogy az orosz és ukrán kötelező
olvasmányokat magyar nyelvre fordítsák. Ekkor születtek meg tollából
többek között Olesz Honcsar, Ivan Franko, Anton Csehov, Makszim Gor
kij és mások műveinek magyar fordításai.
Ez idő tájt szembesült Sándor László azzal, hogy a Szovjetunióban
a kiadók hogyan próbálják meg kijátszani a szerzőket. Olesz Honcsar
trilógiájának borítóján a következő szöveg olvasható: „Oroszból fordította
Sándor László”. A műfordító felháborodott ezen az állításon, ugyanis ő az
eredeti, ukrán nyelven megírt művet fordította magyarra. Reklamációjára a
kiadótól azt a választ kapta, hogy „pénzügyi okokból áll a könyvben, hogy

57

oroszból készült”, hiszen, ha nem az eredetit fordították le, akkor a szer
zőnek nem fizettek jogdíjat (uo., 109-110). Az efféle csalások ellen a mű
fordítók sajnálatos módon nem tudtak fellépni, el kellett fogadniuk a
helyzetet.
Sándor László érte el azt is, hogy a beregszászi Vörös Zászló fo
lyóirat heti rendszereséggel hozza nyilvánosságra egy-egy fiatal, lelkes
kárpátaljai magyar író művét az irodalmi rovatban (uo., 112). Ezen kívül
barátjával, Bállá László író, költő, műfordítóval szerzői esteket szervezett a
fiatal alkotóknak.
1949-ben Sándor László levelező tagozaton megkezdte, de sajnos
nem tudta befejezni tanulmányait a Repin Képzőművészeti Intézetben, mi
vel közben a pártfőiskolára is beiskolázták. A munka és egyéb társadalmi
tevékenység mellett ez már túl nagy tehernek bizonyult (uo., 113).
Az korabeli politikai rendszer nem csak a tanulmányaiba szólt bele.
Pártutasításra leváltották igazgatói posztjáról:
Erre - mint később megtudtam -a z a vizsgálat adott okot, amelyet az elő
ző év végén a Ivovi Szépművészeti Múzeum tudományos munkatársa vég
zett a képtárban, aki nyilván pártutasításra azt afeladatot kapta, hogy ne
gatívan ítélje meg képtári tevékenységemet (uo., 114-115).
Ennek következtében Sándor Lászlónak új megélhetési forrás után
kellett néznie. Több hónapos kilátástalanság után váratlanul megüresedett a
Területi Könyv- és Lapkiadó szerkesztőségénél egy állás, amelyre Sándor
László is beadta jelentkezését. A kiadónál betöltött pozíció még több le
hetőséget kínált a kárpátaljai irodalom fellendítésére. 1954-ben megjelent
egy lírai és prózai antológia, az Új Hang, melyben tizennégy költő és nyolc
prózaíró is megjelentette írásait. Többek között olyan nevekkel is talál
kozhatunk benne, mint Bállá László, Szalai Borbála, Sütő Kálmán, Csen
ged Dezső, Barzsó Tibor és mások (Sándor 1988b: 78-79). Azon felül,
hogy népszerűsíteni szerették volna a kárpátaljai magyar írókat, az anto
lógia kiadói ily módon szerették volna bátorítani a művészeket:
Megjelenését nem reprezentatív bemutatkozás szándékaként, hanem a
lappangó tehetségek felkutatásának kísérleteként kell értékelni. Az anto
lógia lényegében ezt a célját el is érte... (uo., 79).
Olyan neves kárpátaljai írók, mint Kovács Vilmos, Osvát Erzsébet,
Kecskés Béla stb. is ekkor léptek a nyilvánosság elé. Az Új Hang nemcsak
a magyar lakosság figyelmét hívta fel az eddig ismeretlen tehetséges írók
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ra, a területi pártbizottság is felfigyelt rájuk és az 1955-ben - Kárpátalja
Szovjet-Ukrajnához való csatlakozásának tizedik évfordulója alkalmából
kiadott - kárpátaljai ukrán írók almanachjában magyar költők is szerepel
hettek. Az almanach nem várt sikert hozott a kárpátaljai magyar írók szá
mára. Az eredetileg negyedévente megjelenő könyvsorozatból évente egyet
magyarul adtak ki Kárpátok címmel.
1956 nyarán sikerült Sándor Lászlónak és családjának útlevelet igé
nyelniük, és több napos kirándulásra indultak Budapestre. A műfordító ezt
a lehetőséget egyből kihasználta kéziratainak kiadására. Felkereste az Új
Világot, a Népszavát, az Új Hangot és az Irodalmi Újságot. Utóbbiban két
ukrán vonatkozású Bartók-levelet is publikált (Sándor 2009: 123-124). Ez
a publikáció felkeltette az Akadémiai Kiadó figyelmét és felkérték Sándor
Lászlót, hogy gyűjtse össze Bartók olyan koncertjeinek adatait, amelyeket
a Szovjetunióban adott. Ugyancsak a budapesti látogatás alkalmával talál
kozott a Magyar írószövetség tagjaival. Ekkor kérték fel arra, hogy tartson
előadást a kárpát-ukrajnai magyar és ukrán irodalomról, melyről oly ke
veset tudtak Magyarországon:
E z az az ága a m agyar irodalomnak, am elyről sem három-, sem a hatkö
tetes m agyar irodalom történet nem vesz tudomást. [ . .. ] P edig él és fe jlő 
dik irodalmunk ez az ága is (Sándor 1973: 1 9 ) .

Bár Kárpátalja nagyon közel állt Sándor László szívéhez és nagyon
sokat jelentett számára a helyi kulturális élet, tudta, hogy biztonságosabb
és bölcsebb lenne családjával Magyarországra költöznie. Eveken át próbál
koztak, hogy megkapják vízumukat és ne csak látogatási célból utazhas
sanak Magyarországra, de ezt 1961-ig nem sikerült elérniük.
Végül kitartásuknak és a rengeteg utánajárásnak köszönhetően
1962-ben búcsút mondhattak a Szovjetuniónak és Budapestre költöztek. A
költözés korántsem akadályozta Sándor László karrierjének pozitív ala
kulását. Budapesten felvételt nyert az írószövetség műfordítói és kritikai
szakosztályába, a Gondolat Könyvkiadó szerkesztője volt. Nem sokkal ké
sőbb osztályvezető lett a Kiadói Főigazgatóságon.
1965-ben váratlanul meghívták az V. kerületi pártbizottság kultu
rális ügyeivel foglalkozó titkárságára, Peják Emilhez (Sándor 2009: 146).
Közölték vele, hogy az Állami Gorkij Könyvtár akkori igazgatóját le sze
retnék váltani és neki szánják az állást:
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Ön sokévi vezetői gyakorlattal rendelkezik, és információnk szerint több
idegen nyelven beszél. Örülnénk, ha elfoglalná ezt az állást (uo.).
Sándor László szokásához híven nekilátott az intézmény felvirágoz
tatásának. Szerette volna a könyvtárat nevéhez méltóvá tenni, ezért először
is hozzálátott a munkavállalók közötti viszályok elsimításához, illetve
olyan új alkalmazottakat vett fel, akik egy-egy idegennyelvü könyvtári
részlegen nyelvtudásukkal tudták segíteni a gördülékeny működést. Má
sodsorban szerette volna bővíteni a könyvtári gyűjteményt, ehhez viszont
először a könyvtár alapterületét kellett kibővíteni. Nagy segítséget jelentett
számára, hogy a minisztérium támogatta ötleteit. Miután sikerült sokkal
nagyobb helyre szert tenni, nekiláttak a könyvállomány kibővítésének. Ak
koriban a könyvtár főleg az orosz irodalomra összpontosított, elvétve le
hetett angol, francia, német és olasz könyvekkel találkozni. Az új igazgató
ezt mindenképpen szerette volna megváltoztatni, így a könyvtár ukrán,
lengyel, szlovák, cseh, horvát, román, bolgár, szerb és szlovén könyvekkel
bővült (uo., 146-152). Sándor László szorgalmas munkájának köszön
hetően a könyvtárat 1978-ban tudományos szakkönyvtárrá nyilvánították,
mint országos idegennyelvü intézményt.
A könyvtári munkák és fejlesztések mellett Sándor László továbbra
is igyekezett nem elhanyagolni irodalmi pályáját. Rendszeresen jelentek
meg műfordításai, kritikái és egyéb írásai a Népszabadságban, az Elet és
Irodalomban, a Kortársban stb. (uo., 151-153). Az 1970-es évektől enge
délyezték számára, hogy részmunkaidőben dolgozzon a könyvtárban, ezál
tal még több ideje jutott az alkotómunkára. Saját bevallása szerint életének
ezen korszakában pár év alatt csaknem ugyanannyi mű született meg tollá
ból, mint életének első hatvan éve alatt (pl. Sándor 1979). 1988-ban pedig
sajtó alá rendezte irodalmi és művészeti tanulmányait Hidak partok között
címmel, amelyet a Gondolat Kiadó által adott ki (Sándor 1988a).
Sándor Lászlónak élete során bőven akadt megpróbáltatásban része,
a sors számtalanszor állította akadályok és döntéshelyzetek elé, visszaem
lékezéseiben mégis ekképpen nyilatkozik életéről:
Visszatekintve a megtett utamra, megállapíthatom, hogy [...] életem sze
rencsésen alakult, és hálás vagyok a sorsnak, hogy kegyes volt hozzám
(Sándor 2009: 171).
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Abstract
The intensive influence o f Russian and Ukrainian on the Hungarian dialects o f
Transcarpathian Hungary can be dated to different periods, which clearly coincide with
the periods when these languages had the status o f state languages.
Within the framework o f this article, we would like to present some Slavic
(Russian and Ukrainian) loanwords which, despite the high degree o f similarity between
the vocabularies o f the two languages, are considered to be double borrowings. Such loan
words are used in parallel, as synonyms for each other.
Keywords: eastern Slavic loanwords, Transcarpathian Hungarian dialects, paral
lel borrowings.

Az egyes nyelvek szókészleti gyarapodása számos módon mehet
végbe: szóalkotással, szókölcsönzéssel, jelentésváltozással stb. (erre vonat
kozóan lásd pl. Bárczi 1996; Keszler 2000; Lengyel 2000a, 2000b; Pethő
2006 stb.). Ezek természetesen nem minden esetben jelentik azt, hogy az
„új” szó bekerül a standard nyelvváltozatba is. Gyakran, sőt az idegen vagy
a kölcsönszavak kezdeti meghonosodási időszakában ezek csak a regio
nális szinteken válnak ismertté. A nyelvet ért hatás azonban sohasem egy
nemű. Ez kétségtelenül igaz a magyar nyelvre is. Az egyes történelmi kor
szakok magas presztízzsel bíró lingua franca nyelvei (a latin, német, orosz,
angol) mellett a szomszédos népek nyelvei is jelentős hatást gyakoroltak
rá.1 Az évszázadok óta tartó több irányú hatás révén nyelvünkben számos
olyan szó is meghonosodásra került, melyek a kettős kölcsönzés eredmé
nyeinek tekinthetők.
„Mindenki ismer a magyarban ilyen szópárokat, mint papiros
papír, trónus-trón, krokodilus-krokodil. Ezeknek hangalakja csak kevéssé
tér el egymástól, jelentésük azonos vagy legfeljebb más hangulatú. A pa
pirosnak is trónusnak például kissé régiesebb és ünnepélyesebb a jellege,
1 Természetesen ez fordítottan is igaz. A magyar nyelv ugyancsak komoly hatás
sal volt a környező népekre és nyelveikre.
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mint a papírnak és a trónnak. A krokodilus is régiesebb mint a krokodil.
Ezekben a szavakban mindenki egészen nyilvánvalóan érzi, hogy azonos
szavakkal van dolga, de úgy is lehetne vélni, hogy a manapság gyakrabban
használt rövidebb szóalak a másiknak csak újabb, lekopott változata. Pedig
itt kettős szóátvétellel van dolgunk. A papiros, trónus, krokodilus a latin
nyelvből való, a később fölbukkanó papír, trón, krokodil pedig az ugyan
csak latin eredetű német Papiir, Thron, Krokodil későbbi, 19. századbeli
átvétele” (Kálmán 1950: 24).
A kettős átvételek csoportjába „túlnyomórészt azok az esetek tar
toznak, amelyekben egy idegen szó kétszer (vagy többször) honosodott
meg nyelvünkben, vagy más-más nyelvből, illetőleg egy nyelv más-más
nyelvjárásából, vagy más-más időben kerülvén hozzánk” (Grétsy 1959: 204).
„A közvetlen átadó nyelv különbözése jelentős változásokat okoz
hat a szónak mind hangállapotában, mind jelentésében. A két átvétel közt
néha többszáz, esetleg ezernél is több esztendő telt el” (Kálmán 1950: 24).
Nagyon szép példája a hangalakban különböző, de jelentésben
egyező átvételre a csáj: tea szópár: az első alak szláv eredetű, a másik, a
tea szó a latinból való átvétel: thea (sinensis). Ám az első alak végső for
rása az észak-kínai cä szó, amely mongol-török közvetítéssel jutott az
oroszba, a tea alak viszont a dél-kínai te változatra megy vissza (Erdődi
1975: 204).
Benkő Loránd (1953: 469) a kettős nyelvjárási átvételek kapcsán
két csoport elkülönítését látja célszerűnek: 1) amikor a két magyar tájnyel
vi változat két idegen nyelvi dialektális változatra megy vissza; 2) amikor
két magyar nyelvjárás egyazon idegen nyelvi változatot hanghelyettesítés
vagy más körülmény folytán kétféleképpen vesz át.
Jelen munka keretein belül néhány olyan szláv (orosz és ukrán) kölcsönszót kívánunk bemutatni, melyek esetén - a két nyelv szókészletének
nagymértékű azonossága ellenére is - kettős kölcsönzésről kell beszélnünk.
Az orosz és ukrán nyelv kárpátaljai magyar nyelvjárásokra gya
korolt intenzív hatása különböző időszakokra tehető, melyek egyértelműen
egybeesnek azokkal az időszakokkal, amikor e nyelvek államnyelvi stá
tusszal bírtak. A trianoni békeszerződés aláírását követően a terület magyar
lakossága kisebbségi népcsoporttá, nyelve pedig a mindenkori állam
nyelvnek alárendelt kisebbségi nyelvvé vált. Az elmúlt közel másfél év
század során a terület több államalakulat kötelékébe tartozott. Az állami
hovatartozással együtt a domináns nyelv is többször változott.
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1. Az orosz és az ukrán nyelvi szó hangalakja teljesen különbö
zik egymástól
Az ilyen kölcsönszavak párhuzamosan, egymás szinonimáiként
használatosak. Ilyenek például a lentebb részletesebben is bemutatott és
elemzett ukr. dovidka ~ or. szprávka szópáron kívül a ‘részleg’ jelentésben
használt ukr. vidgyil (відділ) ~ or. оígyel (or. отдел) szópárt, a ‘diák- vagy
munkásszállót’ jelölő ukr. huríozsiíok (гуртожиток) ~ or. obsezsit (обще
житие) szópárt; a ‘pénzt mint fizetőeszközt’ jelölő ukr. hrosi (гроші) ~ or.
gyengi (деньги) szópárt; illetve a következő szópárokat is: ‘kislány’ - ukr.
gyivcsina (дівчина) ~ or. gyevuska (девушка); ‘jó ’ - ukr. dobre (добре) ~
or. háráso (хорошо); ‘(busz)megálló’ - ukr. zupinka (зупинка) ~ or. osztanovka (остановка); ‘tanács (mint testület)’ ukr. ráda (рада) ~ or. szövet
(совет), illetve az ezekből képzett ‘községi tanács’ ukr. szilyráda (сіль
рада) ~ or. szelszovet (сельсовет); ‘étkező’ - ukr.jidálnyá (їдальня) ~ or.
sztolova (столовая); ‘szigorlat’ - ukr. zálik (залік) ~ or. zácsot (зачет);
‘összefoglaló kimutatás, jelentés’ ukr. zvit (звіт) ~ or. o(u)csot (отчет) köl
csönszavak is.
E szavak használatával kapcsolatosan azt egyértelműen ki lehet je
lenteni, hogy még napjainkban is az orosz nyelvi változatok előfordulása a
gyakoribb (erre vonatkozóan lásd pl. az ‘igazolás’ jelentésben használt do
vidka és szprávka szavak ismeretét bemutató 1. és a 2. ábrát).
Érmek magyarázatául szolgálhat, hogy az egykori Szovjetunióban
bár elvileg minden nemzetiség és nyelv egyenjogú volt, de ennek ellenére
az orosz nyelv - mint a nemzetek közötti érintkezés nyelve - politikai,
gazdasági, ideológiai és nem utolsósorban hadászati okokból kivételezett
helyzetet élvezett (Csemicskó 1998a: 145-146, 1998b: 5; Csemicskó-Melnyk 2007: 138;). Azaz valójában az orosz volt az államnyelv, de nem ne
vezték, és nem is nevezhették annak, mivel a Szovjetuniónak nem volt tör
vényben lefektetett államnyelve (Zoltán 2003). Az orosz nyelv az oktatási
rendszer minden fokozatában kötelező volt, így a kárpátaljai magyarság is
többé-kevésbé elsajátította azt (Csemicskó 1998a: 213, 2003a: 67). Az így
realizálódó erős orosz nyelvi dominancia hatására több ezer orosz vagy
orosz közvetítésű lexikai elem honosodott meg a tagköztársaságok nyel
vében, melyek jelenléte a nyelvhasználat minden színterén kimutatható
(Исаев 2002: 114).
Egyrészről ennek is köszönhető, hogy az orosz „a mai napig je
lentős befolyással bír a közéleti és a hivatalos szférában” (Márku 2008: 33;
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a közéleti szféra nyelvhasználatáról lásd még Csemicskó 1998a: 157,
2003b; Karmacsi 2003; Márku 2003). Másrészről az ukrán nyelv oktatását
csak 1990-ben vezették be minden ukrajnai, így a kisebbségi tannyelvű
iskolákban is (Csemicskó 1998b: 8, 1998c), viszont nem lett szabályozva
az, hogy mely osztályokban és milyen óraszámban is folyjon az oktatás (a
kezdeti helyzetről lásd Лизанець 1994), illetve máig nincsen biztosítva
hozzá a megfelelő módszertani háttér (Beregszászi-Csemicskó-Orosz
2001: 85-91; Beregszászi-Csemicskó 2004).
dovidka (1. Gazdag 2021: 92) - kksz, fn ’-t, ’-ja - 1. ‘igazolás’;
2. ‘jelentés, tájékoztatás’ < ukr. довідка [< ukr. довідка - ESUM I: 391;
Vasmer-Tr. nem tárgyalja]; - 1. Miért használunk ilyen szavakat, hogy bulocska, szprávka, dovidka? [319_Bótrágy_1941_f_anytr]; II. Az I. és II.
kategóriát igazoló „dovidka” már háromszáz dollárért megvásárolható.
[Kárpáti Igaz Szó, 2008. július 15.]; Egy igazolást (dovidka) kell adnia ar
ról, hogy a támogatás felvételében akadályozott pályázóval a megbízott
személy közös háztartásban él [Kárpátinfo, 2008. december 23.].
szprávka (uo., 133) kksz, fn ’-t, ’-ja - 1. ‘igazolás’; 2. ‘tudakozó
dás, érdeklődés’ < or. справка [< or. справка - ESUM és Vasmer-Tr. sem
tárgyalja]; - I. Pédául azt mondják az emberek, megyek egy szprávkáér a
kösségházára [468_HETYEN_1961_FERFI_ANYTR], valamint haszná
latos még szpráfka alakban is; - Nem igazolást kértünk hanem szpráfkát
[405_beregujfalu_1958_no_anytr]; II. Olyan szláv eredetű szavakat hasz
nál magyar beszédében, mint a bulocska, paszport, szprávka. szoljárka.
[Kárpátinfo, 2010. július 26.]; III. Adtak nekem egy szprávkát, hogy
mehetek este is. [Zelei 2001: 16]; A szóláshasonlat szerint a rangjelzés nél
küli hohol (ukrán) annyit ér, mint a szprávka (igazolás) pecsét nélkül [Vári
Fábián 2011:273].
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(A szemléltetésként használt képek forrása minden esetben saját
szerkesztés - G. V.)

* bizonylat, cltsincjvem. kimutatás, okirat, orvosi «űzőbe, sü>

Szprávka
(o r. с п р а в к а - 1. |u a /o lá s ; 2. tttdakozódA s, í n l f k l ó d í s )

* bizonylat, mjcocWy, igazolván)', nu g y m au , Mb.

▲
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2. Az orosz és ukrán szó hangalakjában csak minimális elté
rések mutatkoznak
2.1. Hosszú-rövid mássalhangzók eltérése: például az ‘influenza’
jelentésű gripp ~ grip (ukr. грип; or. грипп) esetében. Ehhez kapcsolódóan
meg kell jegyezni azt is, hogy az orosz nyelvi elemet az anyanyelvi be
szélők ugyancsak rövid mássalhangzóval ejtik, vagyis kiejtésben nem tér el
az ukrán nyelvi megfelelőjétől. A hosszú mássalhangzó ejtése magyar
nyelvi sajátosság, amelyre a közmagyar nyelvben a stop szó hosszú p-vel
való ejtése is igazolásként szolgálhat.

l . e ~ i hangok eltérése: perejezd ~ perejizd (‘vasúti átjáró’ - or.
переезд, ukr. переїзд); szvetafor ~ szvitafor, ill. szvetlafor ~ szvitlofor
(‘közlekedési lámpa’ - or. светофор; ukr. світлофор); beszedka ~ beszidka (‘filagória’ - or. беседка; ukr. бесідка); szetka ~ szitka (‘háló vagy
hálóból készült tasak’ - or. сетка; ukr. сітка).
3. Magánhangzók megléte: az ukrán nyelvi átvételeknél az orosz
nyelvi párjukhoz képest egy plusz magánhangzót ejtenek: ohrána ~ ohorona (‘biztonsági őr’ - or. охрана; ukr. охорона).
4. Egyéb eltérések: bástya ~ básnya (‘víztorony’ - ukr. башта; or.
башня) - a bástya alakváltozat esetében a magyar nyelvi bástya alapján
ugyancsak analógiás hatást lehet feltételezni; rozkladuska ~ raszkladuska
(‘napozóágy’ - ukr. розкладушка, or. раскладушка).
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Amint azt a fentebb bemutatott példák is mutatják, az orosz és
ukrán nyelv kárpátaljai magyar nyelvjárásokra gyakorolt hatása lényegében
egy olyan párhuzamosan megvalósuló folyamatként értelmezhető, amely
mindkét nyelv számára intenzív átadó nyelvi szerepet tud biztosítani, s
melynek eredményeként számos kölcsönszó egymással párhuzamosan,
egymás szinonimájaként került meghonosodásra és kerül felhasználásra a
kárpátaljai magyar beszélők mindennapi kommunikációiban.
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Abstract
Lexical system, being the most flexible and accessible, constantly evolves with
the development o f society, embracing new lexical means and thus reflecting current so
cial trends. According to this, human speech has to become shorter and laconic without
losing its informative component. There is fusion o f words into one combinations o f
words or sentences - holophrase. This new meaning differs from the meanings o f the
words that form the base o f holophrastic construction.
Keywords: derivations, derivational relations, occasionalism, holophrasis, holo
phrastic construction, unusual word-formation, nonce formations, non-productive way o f
word-formation.

На сучасному етапі мовного розвитку виникає все більше
проблемних питань у лінгвістичній науці, пов’язаних із появою знач
ної кількості неологізмів, зокрема оказіоналізмів. Виникає потреба
дослідження новотворів у семантичному, словотвірному, стилістич
ному, ономасіологічному та соціолінгвістичному аспектах. Завдяки
дослідженням мовознавців (Ж. Колоїз, Є. Карпіловська, А. Нелюба
та ін.) нині існує чимало напрацювань, що пояснюють певні аспекти
творення неузуальних утворень. Попри актуальність цього явища та
інтерес до нього, воно поки що не отримало різнобічного та пов
ноцінного охарактеризування, та залишається недостатньо опра
цьованим. У нашій статті ми розглянемо особливості творення голофрастичних конструкцій у сучасній українській мові.
Мета статті - з’ясувати особливості семантики та словотвірної
структури оказіональних дериватів, утворених неузуальним способом
- голофразис.
Якісні зміни в лексичній системі визначають не лише номінації
з новою формально-семантичною будовою, а й номінації, вже наявні,
які зазнали певних трансформацій у своїх формі, семантиці, функціо
нальному, зокрема, експресивно-оцінному, потенціалі (Карпіловська
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2005: 112). Голофразис - це неузуальний спосіб продукування, що
полягає у зрощенні словосполучень або речень в одне слово за до
помогою видалення пробілів та/чи розділових знаків. Утім такі ознаки
виокремлення оказіональних одиниць указують на суб’єктивну, а не
об’єктивну думку. Вони не є безсумнівними властивостями конкрет
ного мовного явища (Нелюба 2007: 100). Одиниці мови, утворені в
такий спосіб, є необмеженими у свої “довжині”, оскільки можуть
бути утворені з двох і більше слів з повною або частковою нівеляцією
меж поміж ними. Дериваційною базою для голофразисних неузуальних похідних слугують сполучення слів (повнозначних / службових) у
різних граматичних формах (Колоїз 2015: 120). Наприклад: - Які ас!пек!-ти с-ми-слів-се-ен-сів в рит-мо!-го-ло-сі! (С. Негода); шизоблоки-патерни-пазли / не вкладаються у стандарти (Іздрик); При зиміосені-весні / Розхитуючи кладку, / Біг дід мій здалеку мені / Чорнявим
хлопченятком (М. Вінграновський); та в обіймах у нас тіснота як в
метро / і між нами не всунеш і леза / ключ від райського саду віддав
нам петро / дав нам крила-вітрила-колеса (Іздрик); Обираючи
якийсь соціалізм_націопалізм_лібералізм_продовжіть_список_самі,
ми обмежуємо свою картину світу (ФБ); я спалив вчора стоси чужих
непотрібних історій / і злітали над вогнищем літери-знаки-слова (Іздрик); Божемій, божемій, скільки важливих “ні ” я не сказала за своє
життя [...]; Обнімає ніч зорю за плечі, / Синьо посміхається зоря... /
Ти мені настояна на втечі, / Втеченько-утечо-течія (М. Вінгранов
ський); в нас не було інстинкту небезпеки, може, це й є головна
прикмета нашого покоління: голі як бубон, нічим, крім батьківських
напучувань - вперед-дитино-і-буде-тобі-щастя... (О. Забужко);
Треміпять козацькі черепи в зовиці, / Звуть-кличуть ноги свої, руки і
шаблі, / 1 коней кличуть, порох і сулиці, / Себе-живих-звуть-кличуть
із землі (М. Вінграновський); кожен сам по собі всесвіт / кожен сам
для себе світ / дні-і-ночі зими-весни / і насущні сіль і хліб (Іздрик); Де
ж та межа, летюча і хистка, / Той крок-в-піде, що душу рве на
спайки? (О. Забужко); як їх круто кидало-руйнувало-плющило, / і
одразу ж - зцілювало і здіймало! (С. Татчин). Водночас також вико
ристовуються терміни злиття або інтеграція. Різниця між ними по
лягає у диференціації того, що є мотивуючою основою для появи
голофразисних номінацій (голофраз).
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Результатом голофразису як дериваційного способу є голофрастична конструкція. Утворюється нова цілісна графічна форма, а
відтак і новоутворений, написаний разом оказіоналізм, що є новим
словом, отримує також і нову семантику. Нове значення відрізняється
від значень слів, що утворили похідну форму голофрастичної кон
струкції, хоча нерідко є й синонімічним до них. Часто твірною базою
для таких оказіональних номінацій є фразеологізми та афоризми.
Наприклад: А я / клявся-би-божився Шевченком-Стусом, / розволік
би клясиків на цитати (С. Татчин).
Оскільки такі конструкції є складними у вимові через їхню
протяжність, варто зауважити, що голофрази - це передусім все
явище письмового мовлення. Ж. Колоїз зауважує, що у процесі про
дукування найчастіше з’являються голофразисні номінації, які за сво
їми лексико-граматичними характеристиками співвідносні зі словами,
що мають частиномовне значення (Колоїз 2015: 120):
1) Предметності (іменники): каже як живе:/ - отче наш що
сси на небі - ані тобі не належу / - ані тобі - матьмаяженщіна що
сси твердю і сіллю землі / - ані духу святому що ширяс над водами
ані самій воді (Іздрик); А буває й таке - приходиш у філармонію на
відкриття Киів-Музик-Фесту, добірна програма - Грабовський, Скорик, Сильвестров, Карабиць, добірне виконання - Національний сим
фонічний оркестр під диригуванням Сіренка, добірна публіка - справа
од тебе Богдана Фільц, зліва Кшиштоф Зануссі, - і з гіркотою ниш
ком собі думаєш, що на такий концерт квитки в культурній країні
мають коштувати куди пак дорожче, ніж на яку-небудь Олюпрости-Господи-Полякову... (О. Забужко); При зимі-осені-весні /
Розхитуючи кладку, / Біг дід мій здалеку мені / Чорнявим хлопченятком (М. Вінграновський); Великий воїн знищених племен, / в Америці,
в минулому столітті, / мав найдивніше із усіх імен, / він мав ім ’я нечуване у світі: / По-Лицю-Дощ, По-Лицю-Дощ, / По-Лицю-Дощ!
(Л. Костенко);
2) Непроцесуальної ознаки (прикметники або прислівники):
місто, куди дійти мені / іменем неба_вимені! / в рік двадцять_сотень_сотий (С. Татчин); На київській прем’єрі спектаклю заньківчан
“УБН” - невротично-нерівної, “по-агїтківському” хапливої, раз у раз
міченої стилістичними “зривами голосу”, однак безперечно живої й
температурно досить-таки розжареної спроби вперше повідати зі
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сцени сумну історію “розкошів і розору” українського шістдесят
ництва - мені випало сидіти в оточенні публіки переважно молодої,
двадцяти-з-чимось-літньої (О. Забужко); ти - наче оісало безумного
бога / гостре довічне “мут-і-тепер” / я ж не чекав воює нічого та
кого... (Іздрик); Додому дітлашні вечірньосірогусо, / Вечірньосірогусто ластівкам - / Додому всі, хто є: стручок квасолі луснув / І
лусканням своїм всіх на ніч налякав (М. Вінграновський).
Залежно від графічного варіанту голофразисного деривата го
ворять про наявність у ньому контакту (голофрастична конструкція
утворена шляхом повної ліквідації пробілів між її компонентами): Ме
ні дуоюе страшно дожити до того моменту (чи часу), коли дзвінкосерйозний Малишко, або лютодотепний Воскрекасенко, чи несміливосміливий Смілянський, чи колючий Маківчук, чи їйбогужялюблюприроду (а любить вінтаки її несправжньому) Новиченко, чи
авиколинебудьтягли Гончаренко, чи недайбогхтонебудьдізнаєтьсящояспінінгіст Вільховий, чи їйбогутоваришіяобов’язковопоїдуаякжеж Копиленко чи татам двіщучкийодинокуньчик Дорошко, чи
поіхапибачилинестрілялиякстриія-линевлучили М.Т. Рильський, чи
можеайбожеіябпоїхавтаквоноякстрі-ляєтакбахкаєаптичкажвонахочеити П.Г. Тичина, чи івменебуласучечка-ойсучечкачорнахорошаіяїйбогу мисливець О. Є. Корнійчук, чи айщовимені-говоритеябільшефутболіст К. К. Смолич, Чи ойохотавонаменепро-дменамочить
Ю.1. Яновський, чи словочестіубившістсотнайшоводну Богдан Ча
лий, чи івменепесгавкаєаяжодинавменехазяїни Семен Скляренко, чи
нащомепімисливськарушницяколитойщогреблірвав Платон Воронь
ко, чи австалинградемынеохотились Борис Палійчук, чи актоегознает-стреляетнестреляет М.М. Ушаков, чи Ярославмудрийтежходивналови І.А. Кочерга, - от коли ці всі колинебудь денебудь
скажуть: “Остап Вишня —старий! —і, збираючись на полювання, до
дадуть: — Не турбуйте його!” —я того ж часу —візьму й помру!
(Остап Вишня); Можнависадитилишечимосьмасивнимвикористаюдляцьоголавуабостіл. Десять. Пошуки лави. Вона тут. Підвікномдев’ятьалеприбитадопідлоги. Кретин. Самовбивця. Ідіот. Уот.
Вісім. Повернутисядотруни. Мооюна. Спробу. Вати. Тру. Ною. Сім і
намагатися не піддаватися паніці будь за. Що вигрібаю туди де ко
лись був верх. Бувверхіиість (Іздрик); ".Навіщо ти кидаєш милу, / Наві-щоти-ки-даєш? / Це ж, може, остання любов, / Тожнекидайїї!.. ”
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(О. Ірванець) або напівконтакту (складові конструкції поєднані за до
помогою дефіса, слеша або нижньої риски): Надро, - ось диво очей, /
наскрізь no-світу Бог милує. / Краю-покрове-смертей. / Славута пан
трує, фірус (С. Негода); із усього найсокровеннішого найпотаємніиіого найглибиннішого / назбирав-намутив-намішав / вичекав-випосив-витворив - / осьцеось усе (Іздрик); У гамівній сорочці, / Леніним
в коліснім оці / спить пе_забитий_Кіров (С. Татчин); скоро змиє ці
барви дощем / станем напівпрозорі як привиди ми/ та про/зорі/шати/
мемо ще / аж не станемо зовсім невидимими (Іздрик); вроками_болем_сказами - / більма зірок над базами (С. Татчин); її тонких уст
свідчили, - якщо вірити Кортасару - про дріб’язкову жорстокість, і
можливо тому вона завжди, опиняючись перед дзеркалом, підсвідомо
ледьледь підносила верхню губу й відразу робилася такою без
захисною - дурень Кортасар! - що ти просто млів від ніжності і
болю і кидався обціловувати кохані топкі-претонкі-найтонші-усвіті уста, прегарні очі, тендітні руки (Іздрик); Ну, що ліс тепер
мовчиш, мій вік / Цивілізованих калік?!/ Вітчизно-сльозе-мріє-сну, /
Прийми болінь моїх весну (М. Вінграновський).
Окрім мови літературних текстів, є необхідність розглядати
також мову соціальних мереж. Інтернет-тексти є новим ресурсом та
джерелом поповнення лексичної системи і вимагають ретельного вив
чення, тому на стан сучасної мовної ситуації помітно впливає мовна
практика, пов’язана з комунікацією в інтернет-просторі. Так, зрос
тання популярності мікроблогів призвело до виникнення нового лінг
вістичного явища - хештега (слово або фраза, що написана з лікві
дацією пропусків між її компонентами, перед якими стоїть октоторп
(гратки, “#”), який на початку свого існування використовувався в
мережах IRC (англ. Internet Relay Chat) для маркування тем і груп
обговорень. Згодом почала зростати популярність соціальної мережі
“Твіттер”, а разом із нею нового значення почав набувати хештег.
Оскільки стиль і обсяги “повідомлень” у цій соціальній мережі є об
меженими (раніше - до 140 символів, зараз - до 280), виникла не
обхідність певної економії друкованого простору. Як і в мережах IRC,
початковою функцією хештега було групування подібних за змістом
повідомлень. Для нашого дослідження цікавими є хештеги, що утво
рені зі словосполучень та речень, оскільки подібні номінації також є
результатом голофразисної деривації. Наприклад: У середу був на
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Телеканал ‘П рямий’. Говорили про обов’язковість публічних дебатів,
загрози в день виборів та про межу між політикою і шоу. #3найБільше #вибори2019 іїполітичнідебати; На виборчій дільниці в
Латвії завершилося повторне голосування з чергових виборів Пре
зидента України, триває підрахунок голосів членами Дільничної
виборчої комісії. #Вибори2019 #ВибориПрезидента #ЗакордоннийВиборчийОкруг; 23 травня в музеї Коцюбинського відбулася XXIV
зустріч мистецького проекту ".Михайло Коцюбинський. У колі дру
зів”, що була присвячена відомому письменникові Іванові Франку.
ИМузейКоцюбипського ШванФранко #мистецькийпроект; Ще раз
про рішення Стокгольмського арбітражу та історичну перемогу
України в газовій війні з Росією #ПодіїТижня.
Поступово хештег став не просто маркувати твіти та пости, а
виокремлювати з них головну думку, що полегшило прочитання та
розуміння мікроблогів не лише у Твіттері, але й в інших популярних
соціальних мережах. Наприклад: Фільм був дуже страшний. Тепер я
уявляю, що переживали ті люди, які були на Майдані, іїпереглядфільму “Зимаувогні” довів мене до сліз...; іїранковакава замість го
роскопу задає ритм дня; #я_люблю_свою_роботу особливо, коли ра
зом зі мною її роблять Національний Заслужений Академічний Ук
раїнський Народний хор ім. Г. Верьовки та студенти.; Я тут #забулазапитатьумарченка, чи можна мені такі фоточкиу фб вистав
ляти; В рамках Всеукраїнського тижня протидії булінгу 16 вересня
2019 стартує флеиімоб #разомпротибулінгу ініційований Міністер
ством юстиції України, покликаний привернути увагу до цієї проб
леми у нашому суспільстві та недопустити цькування серед дітей
та підлітків; Один факт із життя #ТарасаШевченка: ЗО жовтня
1844 року Товариство заохочення художників ухвалило надати гро
шову допомогу Шевченкові на видання серії офортів ".Мальовнича
Україна ”.
Голофразисні оказіоналізми засвідчують потужний словотвір
ний потенціал, вони піддаються моделюванню, можуть варіювати
графічне оформлення. Одиниці, спродуковані в такий спосіб, демон
струють не лише семантичну компресію, але й “дискретність стилю
мислення”, “клішованість сприйняття дійсності” (Колоїз 2015: 124).
Результати такого словотворення демонструють похідні, для яких
характерні як новий план вираження, так і новий план змісту.
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ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ВИМІРИ РОМАНУ GEN СЕРГІЯ СТЕПИ
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Abstract
The article describes S. Stepa’s modelling o f an artistic world o f the novel Gen
in terms o f the absurdity o f existence. The main character’s story serves as an example o f
the existential elements implied by the author: suffering, problems o f choice and taking
responsibility for them, the drama o f the search for freedom by means o f love; and the
principles o f existentialism, which show a man projecting himself into the future, being
responsible for his/her predilections; he/she exists only as much as he/she demonstrates
him/herself, and that existence is much important than his/her self.
S. Stepa comprehends the components that save a person in difficult situations
and move him in life - It is memory o f the kin and love. They control the individual not
always with the consent o f his rationality, but through the archetypal codes.
Keywords: novel, life, death, love, suffering, freedom, anxiety, kin memory.У

У сучасному літературному просторі ім’я Сергія Степи (нар.
1956 р.) - серед українських письменників Угорщини, хоча народився
прозаїк на Тячівщині Закарпатської області. Далекого 1989-го його
повість Острів посеред Дунаю була визнана кращою публікацією ро
ку журналу Дніпро. Пізніше світ побачили книги: Оповідання і Целми,
Три повісті і Площа, Велосипедний оркестр, романи Дерево Дірака і
Gen. У 2013-му Сергія Степу було прийнято до Національної спілки
письменників України. Серед найчастіше обговорюваних творів мит
ця - повість Не сьогодні, тільки вчора і завоюди, яка перекладена
польською мовою О. Городецьким. До осмислення набутку С. Степи
зверталися письменники і літературознавці Петро Скунць, Наталія
Ребрик, Оксана Талабірчук, Василь Габор та ін. Але грунтовне дослі
дження доробку прозаїка ще попереду.
Романом Ge» Сергій Степа продовжує, як і в попередні роки,
осмислювати життєві хитросплетіння доль, зустрічей, взаємин між
людьми, і зокрема між чоловіком і жінкою, пошуки прихистку для ду
ші й тіла і тієї землі обіцяної, де кожен відчуватиметься захищеним
від суворих вітрів дійсності. Роздуми письменника над проблемами
життя, смерті, відчаю, кохання, вибору примушують простежувати
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його останній роман з точки зору екзистенційного виміру, що, відпо
відно, і становить мету статті. Актуальність розвідки зумовлена не
обхідністю аналізу національного літературного процесу сучасності.
Роман Gen Сергія Степи - досліджується вперше.
Мцор - ім’я головного героя роману, коли знайомимося з ним,
уже в дорозі (до слова, дорога - основний прийом сюжетотворення
майже усього доробку С. Степи), в дорозі по своєму минулому. Ми
нуле стає, з певного віку людини, тією криївкою, де можна сховатися
від складних змагань дійсності, як свого часу дитина ховається від
викликів дитячих чи шкільних років у фантазіях і мріях: “коли я буду
велика/доросла”. З часом —саме дитинство і юність становлять ті іди
лічні етапи, до яких звертаємося за життєвою снагою, бо огорнуті літа
несказанною любов’ю старших і, водночас, вірою дорослих в щасливе
майбутнє зростаючого покоління.
Протагоніст потрапляє в спогад про юність, переживаючи там
незабутні зустрічі, малі і більші втіхи, що переважно окреслюються
пізнанням первородного гріха, який в означеному періоді вбачається
найбільшою таємницею людських взаємин. Означені переживання
приводять його до пізнання абсурдності буття, яке висловлює Федір-кочегар, котрий закінчив гірничодобувний інститут, пропрацював
кілька років науковцем і... опинився на посаді кочегара автопарку.
Перебіг життя Федора зводиться до підтримання вогню у топці, спо
живання алкоголю та, час від часу, малих мирських утіх. Він і про
світив Мцора у питанні абсурдності життя: “Життя - то передпокій
пастки. Жінка-курва уштовхує туди людину - і все, виходу нема. Від
людини нічого не залежить. З передпокою є лише вхід. У справжню
пастку. У смерть” (Степа 2015: ЗО).
Сприйняття життя як тимчасового притулку людини перед
входом до іншого, невідомого достеменно, простору - не нове у на
шій культурі і співвідноситься із християнською традицією. Коли світ
видається власністю “диявола-світодержця” і, хай би що чинила тут
людина, стосується дарів, які пропонує спокусник. Для цього лише
слід прийти і вклонитися йому (Вишенський 1959: 46—47).
Отже, як ведеться людині в “передпокої”, у локусі, який (коли
керуватися розташуванням приміщень в оселі) не пристосований для
життя, а лише для очікування? Людина там підвладна стражданню
(мотив екзистенціалізму). Трактування земного життя як страждання
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- теж відоме із часів християнства: страждання - терпеливість досвід - надія. Цікаво, що цей шлях проходить і герой роману Gen.
Утім, від страждання ним відшукується лік - це втіха, яку пізнали
перші люди із плодом Дерева Пізнання. Маленькі чи більші радості,
пов’язані з утіхою, примарно заспокоюють героя, дають йому можли
вість перепочинку і вчать терпінню.
Проте, слідуючи відкриттям екзистенціалістів: “існування лю
дини передує осмисленню нею своєї сутності” (Сартр 1990: 323), осо
ба, котра просто існувала у світі, починає визначати свої цілі й іти до
них. Так і в героєві роману прокидається бажання бути “не лише та
ким, яким себе уявляє, але таким, яким він хоче стати” (там само).
Для Мцора відкривається т. зв. спеціальний час, що приносить йому
зустріч, можливо, головну зустріч у житті, із жінкою. А дане їй Мцором ім’я - Королева, не лише є возвеличенням Прекрасної Дами, але
й свідченням, що поруч із нею герой піднявся на вищий щабель свого
існування - туди, де витає королева.
У романі Gen простежується ще одна специфіка “псевдо” Ко
ролеви - це вказівка на певну театралізацію взаємин, коли від ото
чуючого життя герої відділяються іменами, використовуючи їх лише
у вузькому спілкуванні. У поведінці ж слідують ролям за значеннями
обраних імен. (Тут годилося б спинитися на архетипах, які так чи
інакше промовляють з особистостей героїв).
Складність життєвої гри виникає, коли герої, пов’язані на са
мому початку пристрастю, занурюються до психологічних таїн одне
одного (занурення у тонкі сфери психології теж ознака екзистенці
алізму) і для підтримання стосунків пропонують собі, усвідомлено чи
ні, необхідне. Необхідне для Мцора - безумовна любов, яку, з ро
зумінням справи, пропонує Королева. І це підкреслюється у творі по
ведінкою жінки: недоречних реплік героя вона наче не помічає; коли
Мцор зникає з її поля зору, Королева його відшукує і плаче з радості
при зустрічі; вона підтримує протагоніста грошима; оплата забаганок
коханців теж іде з гаманця Королеви, котра до того ж урізноманітнює
життя героя маленькими і більшими подаруночками. Така любов...
Або примха, яку Королева могла дозволити собі, за віком наближа
ючись у "передпокої” до входу. Саме Королева переймає відповідаль
ність за свій вибір та вчинок, і за життя Мцора, мовби підкреслюючи
судження екзистенціалістів: “коли ми відзначаємо, що людина від
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повідальна, то це не означає, що вона відповідальна лише за свою
індивідуальність. Вона відповідає за всіх людей” (там само, 324).
Водночас Мцор, здобувши безумовну любов, віддавав Коро
леві те, що бракувало їй у заможному розміреному житті: стосункові
гойдалки, інтелектуальні бесіди, недоговорені сентенції і, врештірешт, втіху, яка її, ревну католичку, задовольняла. Правила гри до
зволяли коханцям мов би отримати ковток повітря, щоб повернутися
кожному до своєї рутини. Єднало їх ще одне бажання: чим довше три
мати поруч людину, котра знає правила і грає за ними. Така уста
леність робить зрозумілим і стабільним бодай маленький простір жит
тя, скрашуючи його у своєрідній кімнаті-почекальні. Дорослість, як і
дитинство, практикує ігри, нехай змінюючи їх відповідно, і вчать
вони терпінню, досвіду, надії. Звісно, гра завжди передбачає теат
ралізацію: розподіл ролей, правила дії, переодягання, фіксований час
тощо. Проте, як помічають екзистенціалісти: “немає ніякої любові,
окрім тієї, що створює сама себе; немає ніякої «можливої» любові,
крім тієї, яка в любові виявляється” (там само, 333).
Елемент театралізації закладений у романі також через повто
рюваність опису одежі й актів переодягання. З шатами з героя зні
мається один грим і наноситься інший, що, водночас, змінює і хро
нотоп роману. Одяг - додаткова ілюстрація до дій молодого Мцора у
взаєминах із Іриною: стосунки минають - зникає й пальто; коли герой
їде автобусом, то має на собі буденний одяг; змінюють Мцоровий
статус в очах Федора теж шати (котрі йому передає Королева), збіль
шуючи неймовірно соціальну і матеріальну дистанцію між ними. Най
довшою ж і наймальовничішою є сцена переодягання в готелі, під час
зустрічі героя з Королевою (ці зміни стосуються лише Мцора, Коро
лева залишається у тій самій сукні і норковій шубі). Зустріч коханців
скидається на карнавал, мовби зміною одягу пара вводиться у інші
виміри чи координати життя, де вони водночас і дійові особи, і гля
дачі. Однак, як зазначають екзистенціалісти: “почуття, яке зображу
ють, і почуття, яке переживають, майже не розпізнавані” (там само,
328).
Присмак театральності відчувається також у нарочитому під
креслюванні цієї бутафорії, коли Королева підбирає героєві сорочку, в
якій “поверх верхнього гудзика тьмянів середніх розмірів калинник
темно-вишневого кольору, восьмигранник. Це міг бути рубін, або ще
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якийсь породистий матеріал, але, знаючи Королеву, Мцор відмітив,
що то якась біжутерія. Королева, маючи кілограмову колекцію різних
дорогих прикрас, завжди вішала па себе усілякі імітації, це була одна
з її небагатьох примх” (Степа 2015: 80). Ці слова, до речі, можна
спроектувати і на стосунки між чоловіком і жінкою, коли справжнє
(золоті прикраси) залишається вдома, а бутафорія - виноситься на
своєрідну сцену життя. Дзеркала, що оточують з усіх боків ліжко ко
ханців, - теж данина театральності.
Розкриттям взаємин між парою слугує й спосіб опису Мцором
своєї Королеви - це суміш почуття, народженого коханням ( “а Мцор
бачив лише Ті губи. Він навіть не пам ’ятав до ладу, що саме їв, не
пам ’ятав якими словами вони обмінювалися, бо рух її губ захопив його
цілком” (там само, 101)), і водночас залюбленість героя в себе, під
кресленням, мовляв, он яка гарна жінка довірилася і віддалася йому.
Деталі близькості виносяться ним на поверхню тексту теж відпо
відним чином: поведінкою жінки підкреслюється власна винятковість
протагоніста.
Водночас цілком зрозуміло, що Королева і Мцор знайшли у
цьому житті одне одного, і тип виписаного кохання близький їм обом.
Це їхній спосіб буття ‘‘у передпокої”. А театралізація твору веде нас
до усвідомлення участі у великому спектаклі під назвою: “Весь світ театр!”. Наші герої грають у ньому драму пошуку свободи через ко
хання - важливий складник екзистенціалізму. У цих пошуках вони ви
ходять за рамки звичної моралі (обоє мають сім’ї). А їхні взаємопошуки, взаємовідкриття у стосунках наче підкреслюють відоме: “лю
дина... приречена всякий раз винаходити людину” (Сартр 1990: 328).
Проте за натурою Мцор - самітник. Найбільше його цікавить
розбудова свого внутрішнього “я”, або, як зазначав П. Скунць про
героя С. Степи ще 90-х років: “спрага жити тільки для себе - майже
не переборна спрага” (Скунць 2005: 206). Навіть у час, коли перебуває
з Королевою, він мовби існує на “різних поверхах” свідомості й
підсвідомості. Спостерігаємо, що видимим тілом він присутній при
розмові, але думка блукає відокремлено. Тож відповідає герой не до
ладу, і вчинки та рішення його спонтанні, що створює оточенню дис
комфорт. У віртуальному світі він занурюється у філософські бесіди,
стрічає осіб, котрі йому цікаві, стежить за плином їхнього життя. Ви
шукує буттєві смисли, словом, переживає додаткові враження. Часом
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вони його настільки опановують, що хай би яким було яскравим жит
тя тут і зараз, - а він заглиблюється у візії. Ця ментальна особливість
віддаляє героя від товариства. Найчастіше точка внутрішнього пере
бування Мцора - це корчма, тут він стрічає сотні відвідувачів, спосте
рігає за їхніми взаєминами, які по-особливому оголюються за чаркою.
Одразу слід нагадати, що корчма в літературній традиції - ву
зол людського різнопуття, куди сходяться мандрівники життя, з чо
тирьох сторін світу з різною енергетикою і помислами. Тут відбува
ються дивні історії, містичні події, згадаймо, принаймні, твори М. Гоголя, О. Стороженка.
У художньому світі Сергія Степи корчма прописується у повіс
тях Острів посеред Дунаю, Не сьогодні, тільки вчора і завжди, ро
мані Дерево Дірака і стає ареною, де відбувається процес міркування,
аналізування героєм ситуації. Саме тут, у корчмі, і спадають на думку
протагоністам шляхи вирішення певних проблем. Корчма у романі
Gen підпорядкована основній концепції абсурдності людського бут
тя: вона постає всесвітнім символом такого закладу, де збирається
люд усіх часів і народів, щоби повернути у свою долю “фарби життя”,
або відділитися від викликів дійсності. Виповнюється ця місцина
образом Ніколетт, котра пропонує відвідувачам відомі втіхи. Корчма
виявляється своєрідним порубіжжям переходу особистості з однієї
фази світовідчуття в іншу, де можна дати собі більшу свободу в по
ведінці, минаючи деякі застереження й табу, і стає для своїх клієнтів
місцем утечі, де можна позбутися страхів, самотності, відчаю, ком
плексів, викликаних дійсністю, того, що впливає на стан їхнього мен
тального здоров’я. Лише корчмар у цій історії залишається безпри
страсним управителем, котрий пояснює Мцорові, що все бачене - гра.
Лише правила гри, яких потрібно дотримуватися, надають смислу
цьому закладу, мовби ці правила є рятівним колом від відчуття аб
сурду.
Герой із інтересом спостерігає за людськими різнопуттями. Він
навіть хоче приєднатися до ходу подій, але його око не готове сприй
няти, побачити ті справи, що мають місце у корчмі. Бо він - не з її
середовища. Втім корчма для нього теж є своєрідним порубіжжям
психологічного характеру, бо сюди потрапляє його альтернативна
особистість, аби випалити, знищити той негатив, що нашарувався на
душі. Це необхідний фрагмент його життєвої гри, і це те, чому його
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манить корчма. Так вкорінюється в тексті погляд екзистенціалізму:
“щоб довідатись якусь істину про себе, я повинен пройти через ін
шого” (Сартр 1990: 336).
Досвід любові Мцора і Королеви змінює хід сюжету. “Безумов
на любов” - це те почуття, яким герой хоче огортатися завжди. Воно
дарує йому спогади про любов, яку пам’ятав з дитинства - любов ма
тері. Тієї жінки, котра уштовхнула героя у світ і дала йому розуміння
власної винятковості. Дитинство - час, в якому малеча вже відді
лилася від матері, але стоїть до неї найближче. Стоїть найближче до
роду, символом якого й виростає, ген якого носить в собі.
Пам’ять роду, якою на генному рівні прошита підсвідомість
героя роману, примушує повернутися в рідне місто. І така, полишена
ним через виклики долі, тужить і прагне забрати свого сина назад,
протискуючись кличем і в його будень, і навіть у найсвятковіше свя
то, яким для нього є буття з жінкою. Можливо, цей ген у найскрутніші життєві миті відмежовує протагоніста від потоку людей, що
несеться “до входу”, можливо той код, що передався від матері, поособливому береже його на роздоріжжях. Мовби заплутуючи сліди
сина від переслідування смертю, мати й дала йому ім’я Мцор, утво
рене перестановкою літер у слові “мрець” і зміною “е” на “о”. Тобто
хто не знатиме шифр, той не пізнає.
Мати, ще задовго до знайомства Мцора із Федоровою “фі
лософією» обдумуючи шлях земний свого сина, розповідає про це ди
тині: “Я думала, що народжу ще одного смертного. Він виросте, по
старіє, захворіє і вмре. І, при цьому, цілком можливо, що все своє
життя, чи переважну його частину, буде мучитися. Журитися. Тер
піти. Боротися з болем. З думками. Взагалі - з життям” (Степа
2015: 142). Сину із незвичайним ім’ям, можливо, вдасться оминути
земні страждання, тобто абсурдність буття, про яке замислювалася
мати.
Місто начебто продовжує те, що хотіла мати, - визволити ге
роя від страждань, тривог, болю, помістивши у своє лоно. Пере
творивши Мцора на малого хлопця, Місто оберігає його від журби,
страждань, болю. Місто пропонує йому і нічліг, і одяг, і їжу. Усі ву
лиці, майданчики, найпотаємніші провулочки - Мцорові. Ба навіть
більше - воно дозволяє потрапити на свою таємничу територію і
Королеві. Мовляв, от вам радість життя, от вам щастя: ви самі, не по
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трібно перейматися, що час чергового побачення скінчиться. А вір
туальний замок, який незадовго перед цим подарувала героєві жінка,
додає комфорту і затишку до їхнього життя. От вона - свобода! Але ні, це вже відоме “блукання в порожнечі” (А. де Сент-Екзюпері). Бо в
середовищі людей діє екзистенційний принцип: “істота, яка спрямо
вана в майбутнє, усвідомлює, що вона проектує себе в майбутнє”
(Сартр 1990: 323).
Виявляється, бажаючи зберегти героя, Місто забрало у нього
майбутнє, забрало відому йому свободу, забрало відоме йому право
вибору, “а людина приречена бути вільною” (там само, 327). Забрало
Місто і відчуття тієї тривоги, яке зазнавав герой, навіть у часи пере
бування із Королевою. Природна, як вважають екзистенціалісти, "три
вога Авраамова”, що пов’язана із відповідальністю за вчинки, за жит
тя своє й інших людей, у Місті зникла. Проте Мцор ще встиг завітати
у корчму, де правил гри вже ніхто не дотримувався. І він став свідком
неестетичної гротескної сцени, яка карикатурною проекцією відоб
разила приховані сегменти життя у взаєминах між чоловіком і жін
кою. Правила гри, які ревно обстоював корчмар, уже не виконуються,
а відвідувачі перетворюються на потворну людину-масу, яка отри
мала свободу від корчмаревих доктрин. Однак абсурд полягає в тому,
що без правил відвідувачі не вміють екзистувати. Тож образ корчми
розчинився в уяві героя. Та й Мцор уже вирішив, за словами
Ж.П. Сартра: “чим є він і чим є інші” (там само, 336).
Велике всеохопне кохання, опис котрого займає дві третини
усієї книги, теж не може і не хоче оселитися у Місті. Кохання виста
чає рівно настільки, щоби допомогти парі докласти всіх зусиль і втек
ти з Міста. Втекти до того світу, де їм бракувало усамітнення, де, як
трактувала Королева, щасливим можна бути тільки минулим, тобто
згадуючи їхні з Мцором побачення, бо теперішня мить нагадує тільки
про розлуку з коханим. Замість того, щоб стати землею обіцяною для
героїв, Місто виявилося зоною відчаю для них.
Особливому осмисленню підлягає у романі й категорія сво
боди. Вона тричі обігрується автором у творі: свобода від пут сус
пільної моралі і стосунки з Королевою; свобода, яку пропонує корчма
своїм відвідувачам і Мцорові; свобода, яку пропонує героям Місто.
Щоразу герой наражається на примарність життєвої свободи, бо вона
приступає до людини з обтяжуючими обставинами, що потрібно до
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лати, здійснюючи життєвий вибір, за який відповідатимеш. І це теж
елемент абсурдності буття: те чого прагнеш і чого досягаєш, вияв
ляється зайвим, бо не вмієш, не готовий ним розпорядитися. А рівень
свободи, який особистість готова осмислити і відпрацювати у житті,
“запрограмований” на генному матеріалі.
Однак герой виявляє найяскравішу властивість свого еґо вміння подорожувати в уявних світах, творячи свій хронотоп, свою
шкалу цінностей, формуючи власні правила гри, мандруючи будьякими дорогами своєї підсвідомості. І творчість виступає тим пор
талом, проходячи крізь який випадає можливість, хоч на деякий час,
відчутися справді вільним від постійного нагляду долі. Тут лише до
дамо: “спільність мистецтва і моралі в тому, що в обох випадках ми
маємо творчість і винахід” (Сартр 1990: 339). Категорія свободи вирельєфлюється у всій творчості Сергія Степи і закликає його героїв
вийти за рамки умовностей - цю рису, до речі, виділив у доробку
письменника Петро Скунць (Скунць 2005: 206). “Вихід за рамки”
уможливлює незабутню мандрівку Мцора на межі дійсності й уяв
лення.
А подорож у Місто допомагає героєві усвідомити: наскільки
сильна в особи пам’ять роду, в якій занотовано всі наші архетипні
таїни; що кожна людина своїм досвідом здатна дописати, або пере
писати деякі фрагменти спадкового матеріалу; покращення спадкової
формули - одне з завдань людини перед її нащадками. Проте зро
зумілим стає й інше - цей досвід великого кохання, хоч і відіб’ється
на гені (символіка подорожі до Міста), але його вже не передаси як
пам’ять роду наступним поколінням (теж своєрідний абсурд - є ко
хання, є що передати, та виділений природою на це час уже втра
чено); а кохання пари “працює” лише за тих умов, в яких воно за
родилося й існувало. Тобто забери в людини поняття ‘‘абсурдність
буття ” і вона, не знаючи як їй жити далі, впадає у відчай.
Таким для героя виявився новий досвід, до якого він прямував
останні одинадцять літ (роки взаємин з Королевою), через страждан
ня, терпіння (до феєрії кохання він прийшов уже в далеко не юному
віці). Отож добре, що на стоянці машин з’явилася Мцорова “Інсигнія”
і вони з Королевою у різних машинах, але одне за одним, поїхали
вперед. Федір би сказав: “до входу”. Образ дороги, яким розпочина
ється твір і завершується, символізує екзистенційний процес пізнання
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героя у пошуках себе самого, або шляху особистості, на якому вона й
визначається. Сподіваємося, що у Мцора тепер з’явилася надія на
оновлення чи “перезавантаження” себе. А екзистенціалізм роз’яснює,
що “людина перебуває повсякчас поза себе самої. Саме проектуючи
себе і гублячи себе ззовні, вона існує як людина” (Сартр 1990: 343). І
все це відбувається тому, що, нагадаємо, у людині “існування передує
осягненню своєї сутності” (Сартр 1990: 321).
Індивідуальний стиль С. Степи не сплутати в сьогоднішньому
національному літературному багатоголоссі і за характерним спосо
бом розкриття психологічного світу героя, який, подекуди ризи
ковано, але виправдано, зрушує затаєні пласти людської душі; і за
своєрідною лексичною організацією, побудовою речень; і за вмілим
нагромадженням текстових колон, що формують відповідну атмос
феру роману; і за аскетичною образною системою; і за вмінням мак
симально просто й стримано говорити про складні питання, та макси
мально експресивно й відверто насолоджуватися дарованими життям
плодами.
Таким чином, Сергій Степа моделює художній світ роману Gen
з точки зору абсурдності буття і, відповідно, вселенського суму за
існуванням індивідуума на землі. На прикладі історії життя головного
героя роману спостерігаємо впровадження автором таких складових
екзистенціалізму, як: страждання, відчай, проблеми вибору і відпові
дальності за нього, драми пошуку свободи через кохання; а також
принципів екзистенціалізму, що людина: проектує себе в майбуття,
відповідає за свої пристрасті, існує лише настільки, наскільки себе
виявляє, а її існування передує осягненню своєї сутності.
Сергій Степа у романі осмислює складові, що рятують осо
бистість у найскладніших випробуваннях і рухають нею в житті, - це
пам’ять роду та кохання. І вони керують людиною не завжди зі згоди
її раціо, а через архетипні позивні, які резонують на рівні серця, душі,
інтуїції, на рівні символів.
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Abstract
The article explores the problem o f memory in the context o f the artistic dis
course o f Ukrainian literature o f the turn o f the X X -X X I centuries. Tanya Malyarchuk
talks about traumatic experience, forgetfulness and recollection in Oblivion (2016).
The subject o f Sofia Andrukhovych’s artistic comprehension in the novel Amadoka (2020) is the cultural and mental division o f the Ukrainian families and the over
coming o f the gap bewteen eastern and western Ukraine that connects differrent people
into one community. The semantics o f memory is related to the assimilation, storage and
recoding o f signs (symbols, images, allusions, quotations) o f the cultural code, which ac
cumulates and transmits information through historical experience.
Keywords: literature, memory, symbols, creativity.

Однією із особливостей сучасного світу є прискорення темпів
соціокультурних змін і збільшення цивілізаційних викликів на межі
ХХ-ХХІ ст., які визначатимуть майбутнє людства. Це зміна клімату
на планеті, гібридні війни, військове вторгнення Росії до Криму, ро
сійсько-українська війна на Донбасі, реалізація Росією культурного
рефреймингу, що робить історію, культуру, літературу абсолютною
зброєю, яка викреслює українців із реальності: поступово стирається
історична пам’ять українського народу і формується гібридна іден
тичність, яка належить країні, що приватизовує історичний і куль
турно-літературний процес. Так виникає понятійна (семантична) вій
на, яка дає явищам, подіям свої інтерпретації, імена. У такому контек
сті значущим і науково-практичним є вивчення культурної пам’яті,
яка “перегукується” (корелює) з проблемами екології свідомості, со
ціуму, тендерних ролей, екології довкілля тощо.
Сьогодні соціальні групи переживають глибоку зміну тради
ційного ставлення до минулого. Відтак відбувається збільшення форм
репрезентації минулого, пам’ять перестає мислитися як цілісне утво
рення, виявляючи безліч модифікацій і виявів. Минуле вислизає, за
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лишаючи відчуття розпаду сталості пам’яті, її тяглості. Згідно із влуч
ним висловлюванням французького дослідника П. Нора, ми живемо в
епоху “торжества пам’яті”, при цьому можемо стверджувати зворотне
і говорити про “торжество забуття” (Нора 2005: 391) Одним із девізів
інформаційного суспільства є забування як норма життя, що поясню
ється великою кількістю травматичних подій в сучасній історії: бага
то хто воліє їх не пам’ятати. Жертви цих подій страждають від роз
щеплення пам'яті, яка руйнує зв’язок із минулим, руйнує їхню іден
тичність.
Сучасне літературознавство виявляє помітний інтерес до вив
чення пам’яті, свідченням чого є публікації західноєвропейських до
слідників (Морис Хальбвакс, П’єр Нора, Ян і Аляйда Ассман, Поль
Рікер та ін.), і також представників наукових традицій Східної Європи
(Олексій Леонтьев, Юрій Лотман, Борис Успенський, Володимир
Топоров, Олександр Еткінд та ін.).
Незважаючи на помітний інтерес світової науки про літературу
до категорії пам’яті, в Україні не проводилися теоретичні пошуки у
цій царині. До нечисленних робіт, присвячених вивченню категорії
пам’яті, належать окремі статті Л. Кавун (2016), Я. Поліщука (2019)
монографія О. ПухонськоїЛітературні виміри пам’я ті (2018).
Метою дослідження є літературознавча інтерпретація теми па
м’яті в українській літературі. Для її реалізації застосовано засади me
mory studies, що дали змогу комплексно сприймати художні твори у
суспільно-культурному вимірі переосмислення минулого. У процесі
аналізу та тлумачення пам’яті літератури було викориистано інстру
ментарій історичного, психоаналітичного методів.
У сучасній українській літературі спостерігаємо реконструк
цію культурного простору на основі засвоєння, зберігання й переко
дування знаків і колективної, й індивідуальної пам’яті (романи: Чор
ний ворон Василя Шкляра, Століття Якова Володимира Лиса, За
писки українського самаиіедшого Ліни Костенко, Забуття Тані Малярчук, Амадока Софії Андрухович т ін.). Тут переплетено історію та
сучасність, здійснено спробу об’єднати індивідуальне і колективне
українське, історичну достовірність і художню вигадку; герої при
ходять до переосмислення свого минулого, своєї ідентичності. Тамара
Гундорова кваліфікує цей “постійно відновлюваний діалог між я і сві
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том, тілом і оточенням, свідомістю і буттям, минулим і сучасним” як
“транзитну культуру” (Гундорова 2013: 122).
Кожен із сучасних письменників прагне долучитись до націо
нально-культурної самоідентифікації українства, відтак намагається
створити свою формулу пам’яті, щоб заповнити лакуни забутого
українського минулого. Семіотико-семантичне навантаження змістів і
форм постколоніальних літературних текстів відбувається внаслідок
процесів забування, пригадування, запам’ятовування, збереження як
операційних механізмів роботи пам’яті. Відтак тема пам’яті стає од
ним із елемементів жанротворення сучасної романістики. Приклади
актуальних сучасних романів підтверджують зазначені тенденції.
Пам’ять та історія, де пам’ять віддзеркалює індивідуальний
особистий досвід конкретних історичних подій, відтворюється у творі
Василя Шкляра Чорний ворон (2009). До життя окремої людини на тлі
української історії часів Першої й Другої світових воєн, колекти
візації, “розквіту” й нівелювання соціалізму і занепаду села перших
років Незалежності звертається Володимир Лис у романі Століття
Якова (2010). Подоланню комунікативної прірви між членами родини,
між Україною і світом на початку XXI ст. присвячує твір Ліна Кос
тенко Записки українського самашедшого (2011). Про травматичний
досвід, забуття і пригадування говорить Таня Малярчук у Забутті
(2016). Культурно-ментальна розділеність українського роду і подо
лання розриву між сходом і заходом України, пов’язування різних
людей в одну спільноту стали предметом художнього осягнення Софії
Андрухович у романі Амадока (2020).
Образ плинності часу і власне концепт забуття закладений у
самій назві твору Забуття Тані Малярчук. Авторка розмірковує над
перервністю і плинністю людської екзистенції і приходить до усві
домлення, що це рух між своїм і чужим, минулим і сучасним. Час
“об’єднує безкінечну вервицю безглуздих подій” (Малярчук 2016: 9);
він, як “синій кит”, поглинає людське життя, перетравлюючи у собі
геніїв і лузерів, героїв і злочинців.
Роман Забуття Тані Малярчук оповідає про пам’ять та місце
сучасної людини в постколоніальному українському просторі, про
усвідомлення нею зв’язку і спадкоємності минулого, теперішнього і
майбутнього. Авторка позиціонує себе як речник мілленарної гене
рації і своє захоплення історією інтерпретує як таку собі “інтелек
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туалізацію внутрішнього конфлікту”, як сховок у “розумі, щоб не від
чути чогось сильного і ганебног” (там само, 215).
Травматичний досвід минулого сприяє видобуванню схожих
переживань із багажу культурної пам’яті. Сучасна людина розча
рована соціумом й позбавлена почуття безпеки: ізоляція, самотність,
страх переслідують героїню твору. Для неї “світ перестав бути міс
цем, де можна було бути впевненим у собі, і жах” охопив її “так само,
як сто років” тому В’ячеслава Липинського (там само, 156). Про цього
українського історика польського походження початку минулого сто
ліття жінка вперше дізналася, вивчаючи старі газети, листування, що
денники, документи та ін. у бібліотеці. Її відтворення пам’яті мину
лого спирається на риторику людей чину, людське в історії, що однак
не убезпечило цілу епоху від незаслуженого забуття. Йдеться про ук
раїнських емігрантів Василя Доманицького, Євгена Чикаленка, В’я
чеслава Липинського, які жертовно відстоювали українську ідею. Вод
ночас, позбавлені щастя жити на батьківщині, вони борються із власною невиліковною хворобою - туберкульозом. Сухоти, крім семан
тики реального діагнозу, символізують ще й захворювання відчуже
ністю, дисгармонійністю людини на початку XX ст.
У композиції роману Забуття виразно окреслено дві сюжетні
лінії: історія життя В’ячеслава Липинського, теоретика концепції ук
раїнського монархізму, який був філософом у політиці і лузером в
особистому житті, та нашої сучасниці - інтелектуалки, виклично са
мотньої жінки, яка страждає на психічні розлади. У романному наративі хвороби концептуалізовано і показано як метафору актуальних
суспільно-культурних зламів, інтелектуальної та екзистенційної криз.
На перший погляд, між В’ячеславом Липинським, який жив на
початку XX ст., та інтелектуалкою XXI ст. немає нічого спільного.
“Ми настільки різні і чужі одне одному, що ніяка розповідь не змогла
би поєднати нас в одне ціле...” (там само, 7), - зауважує наша су
часниця. Героїня роману Забуття акцентує розщеплення пам'яті, руй
нування зв’язку з минулим, перервність історії, української ідентич
ності. Водночас вона вказує на те, що існує три точки перетину їхніх
життів: В’ячеслав Липинський колись провів у її рідному місті кілька
днів, вона кілька годин у його рідному селі, і народились вони в один
день, лише з різницею у 100 років. У романному наративі чітко зафік
совано місце пам’яті як у географічному, так і в метафоричному се-
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нсах (lieux de mémoire). Це українське село, яке є джерелом збере
ження культури української ідентичності та метафорою часопростору
пам’яті.
Топос Києва, у якому мешкає інтелектуалка ХХІст., прочи
тується у романі не лише як значущий архітектурний простір пам’яті
постколоніального покоління українців, але і як метафора “саду па
м’яті” (gardens of remembrance).
Столиця України є історичним, культурним, науковим цент
ром, де зібрано квіт нації, інтелектуальну еліту, яка має обов’язок ви
конувати функції збереження, ідентифікації й диференціації пам’яті
українського народу. Ідентифікуюча роль пам’яті заснована на спад
коємності традиції: “Функція культурної мнемотехніки полягає в за
безпеченні наступності, або ідентичності. Ідентичність, як неважко
здогадатися, заснована на пам’яті і спогадах про минуле” (Ассман
2004: 95). Функція диференціації пам’яті виражається через проти
ставлення “своє/чуже”, яке, в свою чергу, стає основою поділу людей
на групи за певними ознаками, будь-то нація, соціальна група, релі
гійна громада і т.п.: “Чужість, породжена культурою, може інтен
сифікуватиметься до ксенофобії, ненависті між народами і війни на
знищення. Така амбівалентність входить в феноменологію культурної
пам’яті” (там само).
Найновіший роман Софії Андрухович Амадока обертається
навколо історії чотирьох поколінь різних епох і об’єднаний темою
розриву пам’яті, традиції, часу, простору. “Маємо прикметне для
постколоніальних романів не лінійне раціональне уявлення про істо
рію роду, а коло вічного повернення” (Гундорова 2013: 119). Саме во
но, зауважує Тамара Гундорова, і “знімає розрив поколінь, силоміць
перерваних тоталітарною машиною, що руйнувала і пожирала цілі ге
нерації'”. Софія Андрухович концептуалізує образ пам’яті, що пов’я
заний із аналізом проблем провини й спокутування, проживання ми
нулого, викорінення буття та ін. Авторка поєднує в логічний пере
конливий наратив декілька дражливих тем - війна на Сході, Голокост,
Друга світова війна, боротьба УПА, неокласики та “розстріляне від
родження.” Вони сприймаються як складники української ідентич
ності. “Це теми, пов’язані з травмами 20-го століття”, - зауважує Со
фія Андрухович (Андрухович 2020в).
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У метафорі, яку декларує назва твору, Амадока прочитується
як Україна, що може не відбутися і зникнути як культура, як циві
лізація у сучасному глобалізованому світі. У романному часі це най
більше в Європі озеро, яке було позначене на середньовічній мапі.
Про нього згадував ще Геродот у своїй історії. Озеро існувало на те
риторії України, на межі Галичини й Поділля, упродовж кількох сто
літь аж до свого безслідного зникнення. Софія Андрухович пояснює,
що Амадока - це “метафора на позначення великої сукупності яки
хось сюжетів, яких ми не пам’ятаємо сьогодні і які оминаємо увагою.
Це білі плями, незагоєні травми, які тривожать і які ми не можемо
окреслити” (Андрухович 20206).
Семантику образу Амадоки доповнюють такі алегорії, як Ар
хів, Музей історичних коштовностей, кладовище. Архів у трактуванні
С. Андрухович означає сховище, простір збереження приватних
людських історій. Музей передбачає наявність історичних цінностей
у сучасному бутті. Кладовище символізує забуття і відмолодження
пам’яті.
Переплітаючи в композиції твору різні часові пласти - початок
XXI ст., 20-50-ті pp. XX ст. й різні простори (східної й західної тери
торії України, її столиці - Києва), авторка здійснює спробу відмо
лодити родову національну історію, з’єднати розрізнені фрагменти
пам’яті і “зшити” її в цілісне полотно культурно-національної пам’яті.
Таку роль у романному хронотопі відведено головній героїні роману
- архіваріусу - Романі. Вона забирає з госпіталю у Києві дуже поні
веченого шрамами чоловіка, якого поранено на війні на сході Украї
ни. Він дивом залишився живим, однак втратив пам’ять. Чоловіка не
можливо фактично ідентифікувати, оскільки його тіло спотворене.
Однак Романа впізнала на усуціль забинтованому обличчі “його губи.
Вона ні з ким би його не сплутала. Цей контур. Ця тріщинка на
нижній. Кутики” (Андрухович 2020а: 144).
Хірурги в госпіталі докладають неймовірних зусиль, щоб зши
ти пошматоване тіло вояка; психіатр намагається повернути пам’ять
хлопцеві. Тут головним об’єднавчим моментом лишається відновлен
ня цілісності людської ідентичності, що формує смислові обшири
символу. Пошматованість тіла і розщеплення пам’яті героя уособ
люють теперішню ситуацію на сході України: окупація Росією Кри
му, кровопролиття на Донбасі, зумовлене російсько-українською вій-
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ною, маніпулювання пам’яттю українців і формування гібридної іден
тичності на захоплених ворогом територіях.
У романному часі Романа дбайливо “чіпізує” вояку детальними
спогади “про західну родинну сагу і кілька романізованих біографій
про людей із геть чужого йому культурного світу. Пришиває укра
їнську мову й історію про кохання в часи Голокосту” (там само, 152).
Читачеві зрозуміло, що їй не можна довіряти. Адже Романа чує ро
сійську мову з уст Богдана, яка пробивається крізь його сон, марення,
галюцинації. Крім того, проблиски у свідомості чоловіка висвічують
іншу історію життя - людини зі сходу України. Коли “коротка мить
розбивалась на мікроскопічні фрагменти, розтягнуті кінематографіч
ною плівкою за межі часу” (там само, 185), то у пам’яті Богдана ви
ринали з темного забуття картини радянського Донбасу - “цинобрових комбінатів”, “неозорого промислового раю, захованого під ков
дрою ядучого хмаровиння” (там само, 733), багатющої домашньої біб
ліотеки, образів діда і батька, залюблених у свою справу, тощо.
Однак Романа затято намагається повернути здатність чолові
кові жити в сучасних реаліях. Відтак прагне прищепити чужу пам’ять
Богдану, іншу ідентичність, спонукає до “проживання” іншої екзис
тенції. Так він потрапляє несвідомо в чужу для нього історію родини з
Галичини, яка оживає в його свідомості і стає частиною теперішнього
життя героя роману. У романному часопросторі таким чином фактич
но долається ментально-культурна розділеність українців, які живуть
на її східних і західних територіях, і стверджується цілісна національ
на історія.
Романа має владу над минулим, оскільки працює з архівними
матеріалами і наділена власною уявою. Відтворення архітектури на
ціональної пам’яті минулого спирається на приватне життя кожного з
героїв роману: Уляни Фрасуляк й Пінхаса Бірнбаума, офіцера НКВД
Красовського, єврейської дівчини Зої, професора - батька Богдана та
ін. Усі голоси персонажів у романі звучать опосередковано через Ро
ману, що переоповідає забуті і знищені історії. Софія Андрухович в
одному із інтерв’ю зауважує, що три частини її роману можна оха
рактеризувати як три різні жанри. Це - любовний романс, есеїстичний
жанр та історична драма (Андрухович 2020в).
Прикметно, що сліди минулого головна героїня відчитує із
“пожовклого барахла”, яким наповнені чотири валізи. їх приніс до
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Архіву справжній Богдан-галичанин перед від’їздом на війну. “Старі
зошити, списані школярським похилим письмом, фіолетовим чорни
лом, вицвілим і розмитим, схожим на марганцівку. Коричнево-сепієві
знімки зі зубцюватими краєчками. З глянцевих прямокутників визи
рали наївні і розгублені обличчя людей з минулого століття: жінки в
хустках і беретах, чоловіки в недоладних костюмах, перелякані й за
плакані діти” (Андрухович 2020а: 37). Ці непотрібні речі, фотографії,
предмети стають “ілюстраціями до цілої епохи” (там само, 39), (що
правда, у приватному її віддзеркаленні) і забезпечують романному
часопросторі міжпоколіннєву трансляцію значущих для групи знань
про минуле. Відтак прочитуються як ключові детермінанти родинної
ідентичності.
Символізація в романі Амадока Софії Андрухович розширює
літературні, біографічні, культурні, національні контексті зв’язки і
скерована до джерел давніх культур і релігій. Загалом художній текст
постає як мнемонічне мистецтво par exellence, оскільки є виявом ро
боти пам’яті та вписується у простір пам’яті, який складається із
текстів. У знакову систему української культури початку XXI ст. впи
сано окремі сегменти з XVIII ст.: цитати із священної для євреїв кни
ги Тори, висловлювання українського філософа Сковороди, знакові
скульптури галицького майстра Йогана Георга Пінзеля. Екзистенційно-магічна присутність мудрості попередніх поколінь, як декларує ав
торка роману, “заспокоює і розраджує”. Адже “ця мудрість вічна й
універсальна. Тому вона загоює рани...” (Андрухович 2020а: 39).
Таким чином зв’язано усі різнобічні й різночасові історії в ланцюг
культурних явищ сучасності. Ключем до їх дешифрування слугує
пам’ять, архітектура якої доповнюється моментом її “проживання” і
лікуванням травм.
Таким чином, у сучасній українській літературі виразно за
свідчено інтенцію до відродження тяглості української історії, від
новлення цілісності пам’яті, віднайдення культурно-національної
ідентичності. Проблеми пам’яті і забуття, розриву поколінь, які вини
кають в глибинах реального соціокультурного досвіду, стають пред
метом літературної рефлексії саме через свою особливу значущість
для самоідентифікації як людини, так і суспільства загалом. Семан
тика пам’яті пов’язана із засвоєнням, зберіганням й перекодуванням
знаків (символів, образів, алюзій, цитат) культурного коду, який аку
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мулює і транслює інформацію через історичний досвід. Наше сту
діювання теми пам’яті в сучасній українській літературі не претендує
на вичерпність, оскільки відкриває нові аспекти її рецепції, важливі
для розуміння сучасних суспільних реалій та перспектив еволюції
людства.
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З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ:
АМВРОСІЙ МЕТЛИНСЬКИЙ ТА ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ
Мігай Кочіш
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Abstract
The present paper investigates what role the university professor Amvrosy Metlinsky and writer Panteleymon Kulish played in the history o f modem Ukrainian ortho
graphy, concluding that the scientific community’s evaluation o f these two persons has
changed greatly in the past 150 years. The role o f Metlinsky and the circle o f Kharkiv in
tellectuals he was in contact with has been devalued, while that o f Kulish has gained im
portance, perhaps overly so.
Keywords: Ukrainian language, history o f orthography, the birth o f modem spell
ing, 19th century.

2002 p. вийшла друком наукова праця проф. Василя Німчука
про українську орфографію останнього століття (Німчук 2002). І хоча
головною метою автора було звернути увагу на актуальні проблеми
правопису, підготувати його реформування, але також у цій книжці
присвячуються приблизно три сторінки нарису історії орфографїі до
XX ст. (Це зроміло, бо в центрі праці розглядаються ті суперечки, які
велися протягом минулого століття, і частину котрих не закінчено аж
до виходу названої вище книжки.) Але якраз ця лаконічність викликає
наш інтерес: чиї імена згадуються на трьох сторінках з-поміж тих чис
ленних вчених, літературних та культурних діячів, котрі працювали
над новим українським правописом. А виявляється, до початку діяль
ності Євгена Желехівського, імена тільки двох осіб: Олексія Павловського та Пантелеймона Куліша.
Про працю О. Павловського проф. Німчук пише як про першу
новоукраїнську граматику “із спробою створити національний пра
вопис - орфографію, яка відповідає звуковій системі нашої мови”
(там само, 6). Автор зазначає й те, що Павловський використав літеру
і для передачі того звука, який походить від ятя, а також, в закритих
складах, від етимологічних о та е. Щодо правопису П. Куліша, проф.
Німчук підкреслює його спроможність поширитися і в підавстрійській, і в підросійській частині території української мови, навіть, він
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додає, що пізніше й орфографія Є. Желехівського базувалася на “ку
лішівці”, тобто на тій системі, яка виявилася, знову за словами проф.
Німчука, “дуже вдалою (та не бездоганною)” (там само). Але проф.
Німчук ніяку особливу рису кулішівки не згадує.
Значно докладніше розгортаються думки проф. Німчука в пе
редньому слові хрестоматії з історії українського правопису XVIXX ст. (Хрестоматія: 5-26). Про граматику О. Павловського він каже,
що “з’явилася перша друкована праця нової української лінгвістики”,
а потім перелічує всі значні пропозиції санктпетербурзького мово
знавця (там само, 6-7). (Оскільки аналіз цих пропозицій не є пред
метом даної статті, зупинятися на них тут ми не будемо.) Далі, після
згадки імені Мігая Лучкая (ідеться про вилучення твердого знака)
проф. Німчук оцінює новації альманаху Русалки Дністрової 1837 р., а
розгляд історії українського правопису продовжується вже описом
діяльності П. Куліша. Помітно, що навіть у перших реченнях, присвя
чених ролі письменника в розвитку нової орфографії, підкреслюється
не характер правопису, а більше той факт, що публікації Куліша, на
писані з його орфографією, були широко розповсюджені на укра
їнських землях. І до цієї думки відразу додається: “можливо, він був
обізнаний з орфографічною системою альманаху ‘Русалка Дністро
вая”’. Проф. Німчук перераховує найважливіші елементи кулішівської системи: повернення літери твердий знак до алфавіту, вживання
літери і не лише на місці ятя та етимологічних о й е, але й для
передачі звукосполучення j+i, написання літери и для позначення
передньо-середнього голосного (як це й сьогодні відбувається), вико
ристання букви є тільки після м’яких приголосних (і, таким чиним,
подібно до російської азбуки, вживання е для передачі і звука е, і
звукосполучення j+e, навіть, на початку слова використання літери э
зворотної), запозичення з російської азбуки літери ё та з латинської g (на позначення проривного задньоязикового приголосного), вико
ристання сполучення приголосних дж і дз для передачі африкатів,
часткове позначення асимілятивних змін. А також зрозуміло, що по
каз орфографії П. Куліша закінчується наступними словами: ‘Розгля
нутий правопис дістав назву ‘кулішівка’. Він дуже відрізняється від
сучасного українського правопису, і тому твердження А. Кримського,
ніби ‘ми тепер пишемо кулішівкою’, - явна гіперболізація (див. стат
тю А. Кримського в нашій хрестоматії” (там само, 8-9). Але, перед
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тим, як ми перейшли би до праці А. Кримського, зробимо ще одну
примітку щодо цього історичного перегляду проф. Німчука.
Справа в тому, що після акуратного опису подій кінця XIX та
цілого XX ст., проф. Німчук ще раз звертається назад до попередніх
років, а, власне, до доби т.з. історико-етимологічного правопису. Він
проголошує, що (а це нам треба дослівно привести) “важливу (коли не
кардинальну) роль у збереженні українського етимологічного право
пису відіграв видатний діяч науки, освіти й культури М. Максимо
вич” (там само, 24). Отже, нам здається повною мірою обгрунтова
ним, що в Хрестоматії розміщені в оригіналі статті не тільки О. Павловського, укладачів Русалки Дністрової, П. Куліша, але й Михайла
Максимовича. А тепер, слухаючись поради проф. В. Німчука, перей
демо до зазначеної ним публікації академіка А. Кримського.
Лінгвіст, літературознавець, етнограф, історик, письменник та
перекладач Агатангел Кримський у 20-і роки XX ст. очолював не
тільки Інститут української мови ВУАН, але й його орфографічну ко
місію. 1927 р. він виступив на відомій харківській правописній кон
ференції, і текст його доповіді, під назвою Нарис історії українського
правопису до 1927року, також читається в хрестоматії (там само, 393—
414). За періодизацією А. Кримського етап “нового українського
письменства” вважається з початку XIX ст., як це, додаємо, ми зна
ходимо і в різних працях проф. Німчука. Таким чином, у доповіді
А. Кримського першою проаналізованою системою є правопис Івана
Котляревського. Цікаво, що А. Кримський висловлює думку про те,
що “хоч зовнішньо його правопис ніби збігається з російським, але
вимова - не та”. Хоча Котляревський пише “вТнъ”, читає як “він”
(іноді навіть пише і так “винь”). А це дуже відрізняється від росій
ської форми займенника, бо в такому написанні відбивається укра
їнська вимова (там само, 401). (Треба додати, що в українському пись
менстві літера Ъ була традиційним засобом передачі звука і.) У статті
А. Кримського згадується й ім’я Осипа Бодянського, з орфографічної
практики якого наводиться той самий приклад “вТнь” (там само). Та
кож зрозуміло, що в покажчику осіб, розміщеному наприкінці Хре
стоматії, її упорядники про Бодянського зазначають, що він “був при
хильником фонетичного принципу організації українського право
пису” (там само, 569). Це привертає на себе увагу.
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А ще цікавіше те, якими словами продовжується доповідь
А. Кримського. Наступний науковець, орфографією якого він займа
ється - М. Максимович. Перше речення про нього звучить так: “Най
більше ж хто й теоретично обґрунтував для XIX в. старо-етимоло
гічний правопис і пристосував його фонетично до всіх відтінків нашої
вимови, задержавши традиційні букви ‘Г’, ‘ы’, ‘ъ’ та позаводивши
літери з так званими дашками (б й є), це був професор-філолог Мак
симович» (там само, 401-402). (Хочемо нагадати, що фонетичному
характеру “максимовичівки” ми присвятили окрему статтю декілька
років тому - див. Кочіш 2012. Наші твердження базувалися на аргу
ментах І. Франка, опублікованих ним ще 1894 р. - див. Франко 1961.
До цієї праці І. Франка, яка була відома, звичайно, й А. Кримському,
ще будемо звертатися.)
Після ілюстрації максимовичівки А. Кримський пише про те,
що для російської України цей правопис поступово ставав неприй
нятним, тому “Квітка, Гребінка, Шевченко переходять для україн
ської системи правопису на азбуку в вимові російській”, тобто вони
використовують літери російської азбуки, але їх пишуть так, як роз
мовляють українці, напр., “робы”, “билый”, “винъ”, “викъ”. А. Крим
ський так поступово підходить і до Куліша, підкреслюючи, що перед
ним у російській Україні існували, в основному, дві орфографії Максимовича і Григорія Квітки-Основ'яненка (та прихильників остан
нього - Хрестоматія: 402^103).
Варто уваги і те, що подальший показ системи П. Куліша про
ходить паралельно з орфографією О. Павловського, котру А. Крим
ський називає дуже дотепною поправкою. А експерименти, які від
бувалися у підавстрійській Україні (маючи на увазі й новації Русалки
Дністрової) аналізуються ним в окремому розділі.
Чому ми розказали усе це? Через те, що про історію україн
ського правопису першої половини XIX ст. І. Франко подає нам зовсім
іншу картину.
Згадана вище наукова стаття І. Франка уперше була надру
кована у часописі Народ 1894 р., а потім вийшла і окремим виданням.
Вона присвячена суперечці (або, як Каменяр пише, боротьбі) між
прихильниками етимологічного та фонетичного правопису в Західній
(підавстрійській) літературі. І. Франко оспорює й основу суперечки.
На його думку, те “фонетичне лихо” про котре мовлять етимологи,
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стверджуючи, що воно походить від П. Куліша, не існує, бо т.з.
“українці російські”, починаючи від Котляревського, писали не за
етимологічними, а фонетичними правилами живої народної україн
ської мови. (Аргументація І. Франка повторюється пізніше у А. Крим
ського, про котру вже йшла мова.) “Не маючи під рукою перших ук
раїнських видань” - продовжує Франко, - “я наведу тільки проби з
деяких трохи пізніших”. І тут він згадує ім'я Євгена Гребінки, його
Малороссийскіе приказки, “видання беспорно до-Кулішівське”, що
вийшло друком у Санктпетербурзі 1834 р., а його друге видання 1836 р. І. Франко потім з харківського альманаху Молодикь цитує
факсиміле автографа Г. Квітки-Основ’яненка 1843 р., декілька речень
від Михайла Костомарова (з цього ж альманаху) та рядки з южноруського збірника, що в Харкові вийшов з-під пера проф. Амвросія Метлинського (див. Метлинський). Аналізу орфографії проф. Метлинського І. Франко присвячує дві сторінки, а також він приходить до
висновку: Метлинський “викинув ъ, ы, t , заступив корінне о та е но
вою буквою и... таким чином... правопись Метлинського була майже
чисто фонетичною”. Отже, додає Франко, Кулішеві треба було тільки
замінити букву и тою літерою і, котра, додаємо, була відома ще з
граматики О. Павловського (Франко 1961: 26-29).
Оцінюючи правопис М. Максимовича, І. Франко стверджує,
що “Максимович на ділі, так само як і Котляревський, і Гулак, і Квіт
ка, і Метлинський, стояв на основі фонетичного принципу, т.є. вихо
див від живої мови і її потреб” (там само, 29). Отже, в статті І. Франка
все бачиться в іншому світлі, ніж у публікаціях, які вийшли пізніше.
Що трапилося? На це питання ми знаходимо відповідь у згаданій
вище праці А. Кримського.
В австрійській Україні, де велись суперечки між двома та
борами, “етимологісти” прийняли орфографію М. Максимовича - зна
чить, писали за максимовичівкою, а члени іншого табору - “фоне
тики”, які себе ще називали “народовці” - реагували на це, ідучи
шляхом Шашкевича та Куліша, і тому на їхньому прапорі пишалася
“кулішівка” (Хрестоматія: 407^-08). Отже, обидва правописи потра
пили в центр політичних дискусій, що згодом довело, на нашу думку,
до перебільшування ролі Куліша в історії української орфографії. І
наслідки такого, не завжди наукового підходу до правописних систем
Максимовича та Куліша, залишилися до наших днів. А разом з тим,
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діяльність харківських письменників та філологів, про яку ми гово
рили на різних інших наукових форумах, останнього разу на београдському конгресі славистів 2018 р. (Кочиш 2018), відійшла на
другий план.
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К ВОПРОСУ ОНОМАСТИКОНА ДВУХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ
ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Г. КВИТКИ-ОСНОВЬЯНЕНКО
Виктория Лебович
(Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, leboviki@gmail.com)

Abstract
Hryhory Kvitka-Osnovyanenko (1778-1843), is an Ukrainian writer and play
wright, who is often referred to as the father o f the Ukrainian prose, wrote a number o f
satiric dramas in Russian language in the second decade o f XIX century. Kvitka-Osnovyanenko’s oeuvre is characterised by manyfold and exciting usage o f speaking names. The
article is devoted to the literary onomastics o f two dramas, the Turkish shawl, or so it is
and Shelmenko-volost clerk.
Keywords: Ukrainian literature, Hryhory Kvitka-Osnovyanenko, satiric drama,
literary onomastics.

В очерках истории украинской литературы XIX ст. по поводу
творчества Григория Квитки-Основьяненко Н.И. Петров уже в 1884 г.
писал, что городская и сельская жизнь «наложили рГзкую печать на
произведенія нашего автора и раздГ лили ихъ на д ві группы: къ пер
вой относятся комедій и нравоописательные романы его на русскомъ
языкГ, в которыхъ изображаются отрицательные типы изъ чиновни
чьей и дворянской среды» (Петров 1884: 90). В данной статье будет
осуществлен литературно-ономастический анализ двух из этих коме
дий писателя.
В комедии Турецкая шаль, ши так водится всего шесть дей
ствующих лиц, двум из который автор дал весьма прозрачные говоря
щие фамилии. Пятидесятилетнему чиновнику Дмитрию Степановичу
Доверкину, которого на днях повысят в должности и он станет стат
ским советником. И Петру Лукичу Угодкину, выступающему в произ
ведении в качестве приятеля дома Доверкина, в действительности же
ухажеру-любовнику молодой жены чиновника Варвары Семеновны.
В начале комедии вставшая в первом часу дня Варвара Се
меновна обсуждает с горничной Катей вчерашний бал, который по ее
словам был «гнусной материей» и «очень скучным». Обсуждение ба
ла сводится к двум темам: злословию по поводу присутствующих на
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балу особ женского рода и ревности к одной из них, Звонкиной. Го
ворящие фамилии женщин, которым перемывают косточки, выпол
няют в произведении образотворческую функцию.
Сначала Варвара Семеновна осуждает княгиню Ветрову с ее
одинаково одетыми дочерьми, молодящуюся пятидесятилетнюю, спе
циально явившуюся на бал последней с целью произвести на всех
впечатление даму. Оним явно призван дополнить отрицательную ха
рактеристику ветренной, по мнению Варвары Семеновны, особы. По
сле Ветровой порицают осуждающую всех и вся, недовольную жи
знью Татьяну Ильинишну Угрюмину. Острый язык Варвары Семе
новны не щадит и попавшую в горестное положение, жалкую, про
игравшуюся в карты «хохотунью», Наталью Дмитриевну Морковки
ну. А от протанцевавшей весь вечер с Угодкиным Звонкиной, - ко
торую в произведении все называют лишь по фамилии, без имени и
отчества, - у Варвары Семеновны только «несноснее начинает» бо
леть голова (см. Квитка-Основьяненко 1978а: 156-157).
Нефигурирующая в списке действующих лиц, однако много
кратно упоминаемая в произведении Звонкина превращается в свое
образный сюжетообразующий стержень, связывающий воедино все
дальнейшие события комедии.
К Варваре Семеновне приходит и тут же уходит, сообщив ра
достную весть о повышении в должности, муж, у которого бойкая и
нагловатая горничная Катя требует по этому поводу подарка для же
ны. Пришедшему вскоре после ухода мужа Угодкину Варвара Семе
новна устраивает сцену ревности из-за Звонкиной, а стремящийся
угодить ей ухажер все отрицает и клянется в любви. Тут подоспевает
торговец из Бухары, и об облюбованной синей шали выясняется, что
утром ее уже намеревалась купить Звонкина. Угодкин восклицает:
«Звонкина давала две тысячи пятьсот? Даю три тысячи. Шаль точно
славнейшая. Она моя» (там же, 164). После очередной сцены ревности
по поводу того, что любовник Варвары Семеновны хочет купить шаль
для Звонкиной, рождается хитроумное решение, позволяющее Угод
кину сделать подарок чужой жене: меньшую часть цены за шаль за
ставят заплатить мужа, а большую часть позже отдаст Бухарцу уха
жер. И Бухарец продает шаль Доверкину. Но тут на сцену выходит
тетка Анисья Климовна (она всего на два года старше своего пле
мянника Доверкина) с известием о том, что ее сын вечером идет сва
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тать Звонкину. При описании того, какие события привели к сватов
ству, Г. Квитка-Основьяненко первый раз вкладывает в уста Анисьи
Климовны фразу, вынесенную в заглавие произведения: «У нас по
Москве так часто водится» (там же, 173). Кстати, Анисья Климовна,
которая приехала попросить Варвару Семеновну съездить с ней за по
дарком для Звонкиной, узнав о дешево купленной шали, хитро и на
стырно выманивает ее у Доверкина. А Бухарец, рассердившись на
Угодкина, не желающего платить за принадлежащую уже Звонкиной
шаль, раскрывает все карты перед Доверкиным. Подслушавшая же
весь разговор Варвара Семеновна решает действовать по принципу
«лучшая защита — нападение» и выигрывает. В этом ей снова по
могает сцена ревности: Варвара Семеновна обвиняет мужа в том, что
он изменяет ей не только с теткой Анисьей Климовной, но и со Звон
киной. Доверчивый Доверкин расстраивается, оправдывается, заве
ряет жену в любви, умоляя, падает на колени, уговаривает принять
шаль и платит деньги «плюс сверх всего», чтоб Бухарец молчал, но
про себя решает: «теперь примусь порядком присматривать за же
ною». Подслушавшая его слова горничная, второй раз повторяя вы
несенную в заглавие произведения фразу, подводит итог: «Конечно!
выпутавшись из беды, и мы будем осторожнее и станем хитрее тебя
обманывать - так водится» (там же, 190).
Таким образом оним Звонкиной выступает в произведении в
качестве предупреждающего звонка-сигнала о том, что сейчас что-то
произойдет, что события произведения приобретут новый, неожи
данный поворот. И звенит этот сигнал в произведении, вызывая и со
здавая неприятные последствия для кого-то из персонажей комедии.
Вынесенное же в заглавие комедии «так водится» в устах горничной в
конечном счете характеризует весь мир Доверкиных, Варвар Семеновн, Угодкиных и иже с ними, т.е. «отрицательных типов изъ чинов
ничьей и дворянской среды» (Петров 1884: 90).
В тексте комедии Турецкая шаль, или так водится также мо
жно найти пример того, как при помощи вскольз упомянутого имени
персонажа и буквально двух-трех незаконченных фраз Г. Квитка-Ос
новьяненко создает характерный типаж современного ему общества и
повествует целую историю. В начале второго действия Доверкин, воз
вратившись домой, старается получше использовать время и порабо
тать. Чиновник достает прошение Зубатиной, рассматривает бумаги и
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констатирует: есть уже указ Сената, есть заключение палаты, «Справ
лено... Отказано... аппеляция в 1802 году. [...] Подано прошение в
1815 году...» (Квитка-Основьяненко 1978а: 168-169). Даже на основе
этой далеко не обширной информации читателю становится ясно, что
могут проходить годы, могут приниматься или отклоняться какие
угодно решения и заключения, прошение подает женщина, которая
раз уцепившись за что бы то ни было, больше никогда этого не от
пустит.
Для творчества Г. Квитки-Основьяненко характерно возвра
щение к ранее созданным и упоминаемым в других его произведе
ниях героям, во всяком случае на уровне имен персонажей, - и чаще
всего это эпизодические персонажи, - данное явление прослежива
ется однозначно. Достаточно вспомнить мадам Гросваш, которая поя
вившись в Приезжем из столицы, или Суматохе в уездном городе,
снова всклольз упоминается в сатирической повести Пан Халявский,
или квартального Грошехватова из той же комедии, перекочевавшего
в комедию Дворянские выборы, часть вторая, или Выбор исправника.
Да и сам волостной писарь, Кондрат Терентьевич Шельменко, образ
которого Г. Квитка-Основьяненко будет развивать от произведения к
произведению, впервые выступает в комедии Дворянские выборы,
часть вторая, или Выбор исправника, чтобы со временем превра
титься «популярнейшего в украинской драматургии всех времен ге
роя» (Клековкин 1999). И. Айзенщтокуже в 1931 г. писал: «Имя героя
[...] - пройдохи Шельменко - стало нарицательным» (Айзеншток
1931: 167-168). Аллюзии и коннотации, скрытые в имени волостного
писаря в значительно большей мере закодированны и раскрыты в ко
медии Шельменко - волостной писарь, чем во второй части Дворян
ских выборов, поэтому в данной статье будет представлен ономасти
ческий анализ произведения Шельменко - волостной писарь.
Г. Квитка-Основьяненко в своих произведениях дает героям
говорящие имена с целью создания определенного комического эф
фекта, с целью предоставления возможности для дополнительных
коннотаций и аллюзий при создании образа, а также в качестве до
полнительной подсказки к роду занятий персонажа (см. об этом Лебович 2008; Lebovics 2002, 2008) как, например, в случае трактирщика
Бутылочкина и члена врачебной управы Порошковского. Эти фами
лии говорят сами за себя, дальнейшей характеристики автор своим
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эпизодическим героям почти что не дает, да оно и не требуется. Но в
уста трактирщика автор вкладывает важную реплику, раскрывающую
значение онима главного героя комедии, волостного писаря и харак
теризующую его. Бутылочкин запамятовал фамилию Шельменка, по
этому обращается к нему, используя своеобразный «синоним» фа
милии с дополнительным объяснением значения слова: «Кажись ты,
Канальин... [...] помню только, что твоя фамилия ругательная» (Квитка-Основьяненко 19786: 285-286). Шельменко конечно же отрицает
это, хотя вся его жизнь, действия и слова свидетельствуют о том, что
он пройдоха, обманщик и проходимец: «Вона, будучи сказать, не ру
гательна нітрохи, в так іде від отця», -отвечает Шельменко (там же,
286). И с этим ответом трудно поспорить, но и опровержением слов
трактирщика его считать не приходится.
Шельменко между прочим вспоминает о том, как хитро и
подло он обошелся со своим соседом Гуляховским (еще один эпизо
дический персонаж, в имени и занятии которого раскрывается кон
кретный типаж современного Квитке-Основьяненко общества), кото
рый гнал и продавал самогонку (там же, 277).
Шельменко хвастается перед волостным головой Трофимычем
тем, что он быстрее всех богатеет: пока другие чиновники разби
раются с каким-либо делом и просителем, он «все до собе і загарба».
Кроме того, он сеет раздор между людьми, чтобы они как можно
чаще обращались в суд. На вопрос, что было бы, если бы его самого
посадили в суд, Шельменко с полной уверенностью заявляет, что он
«усіх би засідателів превзойшов» (там же, 281). Шельменко делится
своим накопленным в разных инстанциях государственного упра
вления опытом по поводу того, как нужно дела «поднимать вверх»
или «опускать вниз», т.е. решать или откладывать в долгий ящик в
зависимости от того, есть ли в деле «около чого руки погріти». А если
«посилали діло на ревізію», в какую инстанцию государственного ап
парата оно б ни попадало, все решалось на основании того, куда за
гибалась «карлючка» в подписи секретаря: если вниз, то «усьо що мо
жна узято, більше нічого зідрать», если вверх «узято, та і вам зоста
лось». Рецепт Шельменка прост: «Се я ману пускаю!» и «...що знаєш,
чого не знаєш - про все бреши, буцім знаєш, та злайся на писаніє...»
(там же, 284-285). Речь Шельменка пересыпана этой брехней и бес
смысленными ссылками на Святое Писание. Г. Квитка-Основьяненко
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веселит читателя обилием пословиц, поговорок, фразеологизмов со
временного ему разговорного украинского языка. Научил «этой нау
ке» Шельменка секретарь суда Прокип Микитович Грошолуп (укр.
«сдирающий деньги»), к которому отец отдал его в науку. Фамилия
Грошолуп является своеобразным украинским переводом русской
фамилии Грошехватов.
Устами доброго губернатора, «над барами барина, над госпо
дами господина», благодаря которому виновники будут наказаны, а
справедливость и благодетель восторжествуют, Г. Квитка-Основьяненко (там же, 271) добавляет к характеристике волостного писаря
еще два синонима, подчеркивающих значение онима: «По глазам, так
ты целая шельма. Должен быть большой плут» (там же, 295). Таким
образом, в имени главного героя пьесы отражено и закодированно
основное в его жизни - обман.
Шельменко с Трофимычем, стремясь выставить себя в глазах
вышестоящего начальства в лучшем свете, решили прибегнуть к об
ману, связанному с меной имен. Несмотря на то, что в те времена со
гласно правилам рекрутской повинности, которую несла не кон
кретная семья, а община в целом, и хозяйства с одним кормильцем,
освобождали от набора, Шельменко с Трофимычем решили отдать в
москали единственного сына Степаниды, вместо числящегося в спи
ске сына семьи, члены которой частично поумирали, а частично сбе
жали из села.
Попавшему в губернию на рекрутский набор парню Шельмен
ко морочит голову, втолковывая: «Ось бач: тебе зовуть Микитою, а ти
по-письменному кажи, будучи, Микихвор. Прозиваєшся ти, козаче,
Михайлов, а по-письменному треба-нада, стало бить, Миняйлов» (там
же, 267), да еще убеждает, что Никите не 20 лет, а исполнилось уже
24 года (там же, 268). На что молодой человек, которого Г. КвиткаОсновьяненко превращает в рупор типичных для его творчества ди
дактических наставлений о добрых и участливых к несчастной судьбе
бедных украинцев высокопосталенных представителей власти, хоть и
в форме вопроса, формулирует конкретное обвинение не только пи
сарю, но и всей системе: «Почему из Никиты Михайлова должен
стать Никифором Меняловым?» (там же, 269).
Третьим участником обмана, является должностное лицо, ве
дающее делопроизводством в приказе, т.е. повытчик, яркий предста-
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витель мелких чиновников - пьяниц, пройдох и дармоедов, которого
автор окрестил Чаркодуевым. Уже при первом появлении на сцене,
когда волостной голова просит его дать профессиональное заклю
чение о Никите, подходит ли он для их промыслов с писарем, Чаркодуев превратно понимает вопрос «Ну, Савастьян Ахремич, смотри,
годится ли?» (там же, 273). Чаркодуев с жадностью набрасывается на
стоящую на столе кружку, в которой оказывается, увы... лишь вода.
Чаркодуев поясняет, что к пьянству он привык с детства, да и отец его
так напутствовал: «Глупая привычка от малых ногтей и отцовская, на
смертном одре заповедь - гм! - прежде дела - испить малу толику»
(там же). Вот и интересует его в жизни только одно - возможность
выпить: он «выдувает» чарку за другой.
Идею, придуманную Шельменком, Чаркодуев ценит очень вы
соко, ему даже не верится, что такая мысль родилась в голове про
стого волостного писаря.
В создании образа Чаркодуева, представляющего «чиновный
мірь, выкроенный по одной формГ и возвышаюшшся надь масою на
рода, если не образованіемь, то, по крайней мГрГ, положеніемь»
(Петров 1884: 90), Г. Квитка-Основьяненко прибегает также к сред
ствам самохарактеристики. Чаркодуев отказывается идти с писарем и
головой в трактир к Бутылочкину и отправляется на работу в приказ
только для того, чтобы секретарь увидел, что он пришел трезвым. Но
он скоро отправится вслед за писарем и головой, и если позже
вернется в приказ уже в другом состоянии, на это никто внимание не
обратит, так как с ним это случается ежедневно, объясняет своим со
общникам Чаркодуев (Квитка-Основьяненко 19786: 280).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том,
что ономастикой комедии Шельмепко - волостной писарь вносит но
вые детали в «групповой портрет малороссийской „стратегической
элиты”, который от пьесы к пьесе Квитка будет дополнять новыми,
все более уродливыми фигурами, пока тема окончательно не иссякнет
в последней его пьесе „Вояжеры” ...» (Клековкин 1999).
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ИСТИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ ЛЕГЕНДЫ ОБ ОДНОМ
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Abstract
The Huklyvyi Chronicle, a Carpatho-Rusyn manuscript from the 17th—19th cen
tury currently commands the attention o f the scientific world. Since the manuscript was
found at the turn o f the 19*-20* century, four different editions o f the chronicle records
were published, which brought about various scientific interpretation. Perhaps this could
be the reason why information about the manuscript is often misinterpreted in the works
o f modem authors and certain mistakes occur in its description. The purpose o f the article
is to furnish the information about the true history o f Carpatho-Rusyn manuscript, the
Huklyvyi Chronicle for the scientific community.
Keywords: Carpatho-Rusyns written language from the 18th—19th century, Hukly
vyi Chronicle, Michail Grigassy.

Первые сведения о существовании Гукливской летописи1 16601830 (?) под названием Новгьйшая, яже, когда случиишся были опуб
ликованы на рубеже ХЕХ-ХХ вв., благодаря чему глубоко скрытая
среди живописных горных ущелий и стремнин Бережской Верхови
ни12 (Закарпатье, Украина) небольшая деревня Гукливый (венг.: Zugó)
прославилась в научном кругу карпаторусинистов.3 Деревня Гукли1 Наиболее распространенным названием этого карпаторусинского памят
ника письменности является Гукливская летопись, однако в научных кругах можно
встретиться и с другими наименованиями. Так, например, в работах И. Удвари этот
памятник упоминается под названием Гукливская хроника (Удвари 1995: 311), а в
работах украинского ученого Д. Данилюка упоминается как Летописные записки
с. Гукливый (Данилюк 1999). В данной статье мы будем пользоваться названием
Гукливские летописные записи, которое, как мы считаем, наиболее точно опреде
ляет жанр этого памятника письменности (Лявинец-Угрин 2019).
2 Верховина - название высокогорной зоны в Карпатах. Западный уезд Марамарошского комитата и север Бережского комитата.
3 Этноним “карпаторусин” (карпатские русины) употребляется в отношении
русинов всех частей Карпатской Руси (Подкарпатской Руси (Закарпатье), Пряшевской Руси (Пряшевщина), Лемковины, Марамороша). В разные исторические пе
риоды в отношении русинов употреблялись этнонимы “русин”, “руснак”, “карпато-
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вый лежит на пограничье Закарпатья, Галиции и Марамороша (сегод
ня Украина), на самом верху Карпат (Бирчак 1921: 25).
Данные о происхождении и заселении этой деревни стали из
вестны из Старой латинской записки (De origine possessionis Hukliva), которая, по всей вероятности, была написана местным “русским”
священником где-то в середине XVIII в. Записка, написанная на свое
образном латинском языке, была обнаружена на первом переплетном
листе старопечатной Триоди. Автор записки предполагает, что засе
ление деревни Гукливый началось в начале XVII в. или немногим
раньше (Яворскій 1929: 4-7; Данилюк 1999: 37). А согласно иссле
дованиям российского ученого, профессора славяноведения А. Петро
ва и венгерского историка этнографа Т. Легоцки, первые сведения о
существовании, точнее заселении этой деревни датируются 1588 г.
(Яворскій 1929: 9). Со времен основания поселения до середины
XVII в. в нем были воздвигнуты две деревянные церкви: одна, с четы
рьмя колоколами —в верхнем конце деревни, вторая, с тремя колоко
лами - в нижнем конце.4 В 1784 г. “нижний” храм перестал дейст
вовать. В результате чего стараниями настоятеля нижней церкви отца
Василия Браника все церковные книги и документы, в том числе и
метрика об умерших жителях деревни Гукливый, были переданы в
верхний храм Святого Духа (Святодуховская церковь), точнее отцу
Михаилу Григаши (Біленький 1911: 75). В советские времена в храме
работал музей атеизма. И как это ни парадоксально звучит сейчас,
именно это спасло памятник деревянного зодчества с оригинальным
внутренним интерьером и иконостасом в стиле барокко, который был
создан в 1784 г. немецким иконописцем Францем Пеером.5
Из воспоминаний А. Годинки6 выясняется, что в конце XIX в. а
вместе с А. Петровым они совершили научную экспедицию в Кар
рус”, “угрорус”, “рутен”, “русский”. Термин карпаторусинский применяется также
при сопоставлении с южнорусинскші вариантом русинского языка. Об этом см.:
Дуличенко 2008: 13-16; Магочій-Поп 2010: 649-651.
4 Об истории церквей деревни Гукливый подробнее см.: Lehoczky 1904:
165-166.
5 В 2018 г. Святодуховская церковь и колокольня XVIII в. вошли в десятку
основных ценностей туристического Закарпатья в номинации “Архитектурная цен
ность”. В этом же году началась реставрация этого памятника деревянного зодчества.
6 Антоний Годинка (псевд. - Сокырницькый Сирохман, Сокырницькый Си
ротюк, Тоній Романувъ) (1864-1946) - венгерский историк, этнограф, педагог ру
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паты, во время которой ими была найдена и списана у “прощунного
(т.е. покойного - М.Л.) о. Малцовського”7 Гукливская летопись (Го
динка 1922: 5), точнее летописные записи на полях метрики этой де
ревни.8
Записи на полях богослужебных и других книг или, например,
в метриках обычно делались священнослужителями при церквях, в
монастырях. Священники обычно писали различные заметки о собы
тиях того или иного года, особенно если они касались их жизни. В за
писях в основном шла речь о явлениях природы, о погоде, об урожаях
и падеже скота. Иногда появлялись сообщения о важных истори
ческих событиях, а также сведения о разных обстоятельствах личной
жизни. Так как записи на полях метрик делали разные люди и в те
чение довольно продолжительного отрезка времени, в результате воз
никало что-то вроде летописей (Петров 1906: 34).9
Было бы ошибкой предполагать, что в Гукливской летописи
можно найти серьезные исторические сведения и справки относитель
но возникновения и древнейших судеб этого поселения. Охватывая
сравнительно небольшой и довольно поздний период времени 1660—
1830 (?), памятник представляет собой ряд отрывочных и случайных
записей, в основном это маргиналии в метрике об умерших жителях
деревни Гукливый с констатацией фактов. Это были короткие, лако
ничные записи, а не рассказы или произведения с художественным
описанием произошедших событий, или переживаний.10 Поэтому
определенные научные работы о Гукливских летописных записях, в
которых повествуют о том, что в них описываются яркие картины
бедствий горного деревенского народа и т.д., и которые подчерки
вают выразительную лирическую окраску произведения, по праву вы

синского происхождения. В 1941-1943 почетный председатель “Подкарпатского об
щества наук” (ПОН). С 1906-1932 профессор Братиславского университета, затем рек
тор Печского университета (Венгрия). Подробнее см.: Маґочій-Поп 2010: 136-137.
7 Отец Мальцовский был настоятелем церкви Святого Духа в Гукливом
с 1854 г. до 1893 г., то есть до конца своей жизни (Lehoczky 1904: 165).
8 Этот факт подтверждает и А. Петров. См.: Петров 1906: 35.
9 В работах украинских ученых записи на полях метрик или богослужебных
книг принято называть “покрайні записи”. Об этом см. еще: Панькевич 1929;
Данилюк 1999.
10 Об этом см. еще: Мазурок 2015: 89.
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зывают некое недоумение.11 Причиной такой интерпретации, с одной
стороны, служит “не по достоинству широкое и громкое” название
этого памятника карпаторусинской письменности, на которое еще в
1929 г. обратил внимание научной общественности видный ученый
Ю. Яворский112 (Яворскій 1929: 3), а с другой стороны, поверхностный
и произвольный подход к толкованию памятника.
Изначально существовало четыре печатных издания, опубли
кованных на основе рукописи Гукливской летописи. Впервые отрывки
из летописных записей были изданы Е. Сабовым13 в 1893 г. в книге
Христоматія церковно-славяпскихъ и угро-русскихъ литературныхъ
памятниковъ: церковнославянским шрифтом были напечатаны пер
вые четыре записи хроники, то есть записи 1660, 1665, 1699 и 1702 г.
(Сабов 1893).
Вторым издателем Гукливской летописи стал А. Петров, кото
рый в 1906 г. в книге Матеріали для исторіи Угорской Руси IV. опуб
ликовал выдержки из памятника (Петров 1906: 35). Вариант А. Пет
рова был напечатан гражданским шрифтом и содержал русскоязыч
ные объяснения отдельных карпаторусинских слов.14
Третьим издателем летописи был Я. Биленький,15 впервые об
народовавший вероятно наиболее полный текст хроники церковнославянским шрифтом (Біленький 1911). Издатель также включил в
текст объяснения отдельных слов то на украинском, то на немецком,
то на венгерском языках. Именно это издание могло бы стать досто

11 Такой пример красочного изображения описанных событий и Гукливской

летописи мы можем встретить в монографии М. Копанюка (2005).
12 Юлиан Андреевич Яворский (1873-1937) - литературовед, фольклорист,
историк, поэт, галицкий русофил, исследовал древние карпаторусинские литератур
ные памятники. Подробнее см.: Маґочій-Поп 2010: 833-834.
13 Евмений Иванович Сабов (псевд. - Е. Иванов) (1859-1934) - грекокато
лический священник, преподаватель. Подробнее см.: Магочій-Поп 2010: 673-674.
14 Ввиду того, что А. Петров был хорошо знаком с Е. Сабовым, есть серьез
ные основания предполагать, что первой публикации отрывков из Гукливских лето
писных записей Е. Сабова поспособствовал А. Петров.
15 Гиадор Николаевич Стрипский (псевд. - Ядор Біленький, М. Миколаенко,
Сидор Миколаенко, Золтан Карпати, С. Новик, Микола Стороженко, Тивадар Стрипський, Mikes, Belon Rusínsky, Рускоці, Th. Beregiensis) (1875-1946) - писатель, жур
налист, переводчик, фольклорист, этнограф, историк литературы, общественный де
ятель русинофильского направления. Подробнее см.: Магочій-Поп 2010: 716-718.
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верной копией оригинала рукописных записок, однако по мнению
Ю. Яворского, в нем много неточностей (Яворскій 1929: 4).16
В 1919 г. Гукливскую летопись издает О. Рахивский (Ш. Бонкало).17 Это - “копия” издания Я. Биленького с новыми граммати
ческими и синтаксическими неточностями, напечатанная граждан
ским шрифтом без каких бы то ни было объяснений.
В ходе исследований нам удалось обнаружить еще два издания
этого памятника письменности. В 1910 г. на страницах венгерской
газеты Görög katholikus szemle [Грекокатолическое обозрение] был
опубликован перевод Гукливской летописи издания Е. Сабова на вен
герский язык. Этот перевод сопровождался небольшим вступлением,
в котором автор (некий Ревизор) разъясняет читателю, что несмотря
на то, что памятник называется Гукливская хроника, речь идет о мар
гинальных записях в 1-ом томе метрики этой деревни (Revizor 1910:
95). Хотя автор перевода не дает ссылку на источник, которым он
руководствовался, не возникает сомнений, что перевод осущест
влялся на основе издания А. Петрова. В 2016 г. вышел в свет перевод
Гукливской летописи на украинский язык. Украинский исследователь
В. Шевчук опубликовал перевод издания Я. Биленького, дополнив его
небольшим вступлением об авторе летописи М. Григаши и поясни
тельными примечаниями в конце текста (Шевчук 2016: 350-358).
Первые сведения в Гукливских летописных записях датируются
1660 г. А. Петров утверждает, что вплоть до 1783 г.18 все записи
сделаны одним почерком. Это однозначно свидетельствует о том, что
более древние сведения были переписаны, по всей вероятности, из
прежних метрик одним и тем же человеком, который вел запись
событий вплоть до 1820 г. (Петров 1906: 35; Біленький 1911: 74). Как
это явствует из метрики, переписчиком и автором Летописи был Ми
хаил Григаши, настоятель церкви Святого Духа в деревне Гукливый.

16 Изданный Я. Биленьким тест опубликован также и в монографии Д. Данилюка (Данилюк 1999: 40-45).
17 Шандор Бонкало (псевд. - О. Рахівський) (1880-1959) - венгерский сла
вист, переводчик, педагог русинского происхождения. В 1919-1924 г. преподавал
русинский язык в Будапештском университете, после II мировой войны (1945-1948)
преподавал русский и украинский языки и литературу в Будапештском универси
тете. Более см.: Lebovics 2009.
18 Я. Биленький указывает 1780 г. (Біленький 1911: 74).
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Михаил Григаши был сыном крестьянина Матея Григи (Matheas Griga, incola Lazorpatakensus). Он родился в 1758 г. в местечке Лазарпатак Береговского комитата (ныне: деревня Поток Закарпатской об
ласти, Украина). Изучал теологию в Ужгороде, после чего получил
приход в деревне Гукливый, неподалеку от его родной деревни. При
няв приход в 1782 (1783?) г., Михаил Григаши до конца своей жизни
(1823) служил там (Біленький 1911: 74; Удвари 1995: 311). В 1792 г.
его назначили архидиаконом Марамарошского деканата на Верховине. Несмотря на то, что всю свою жизнь прожил в отдаленной от
всего мира маленькой деревушке, Михаил Григаши был талантливым,
образованнейшим человеком своего времени и бесспорно относился к
слою сознательной карпаторусинской интеллигенции (Удвари 1995:
312). Он был добродушным и благоразумным священнослужителем,
который усердно заботился о прихожанах и о самой церкви. Из со
временной венгерской прессы известно, что Григаши изобрел новый
эффективный метод прививок против оспы (Kultsar 1808). Его имя не
посредственно связано с двумя памятниками карпаторусинской пись
менности. Во-первых, он известен как автор летописных записей. А в
1995 г. известный венгерский ученый-славист И. Удвари представил
научной общественности окружные послания (циркуляры) Михаила
Григаши, которые относятся к его церковно-административной дея
тельности. Окружные послания, распространявшиеся в Подкарпат
ской Руси в основном во времена правления епископов Мукачевской
епархии И. Брадача (1767-1772) и А. Бачинского (1772-1809), выде
ляются из обычной канцелярской практики своей формой и стилем.19

19
Значительную группу рукописей наследия А. Бачинского составляют ки
риллические церковные эпистолярные тексты. Крупные реформы в культурно-на
циональной и церковной жизни он излагал в окружных циркулярах, или, как их
тогда называли, кВренсъ (курренсъ/куренсъ) < лат. сип-ere ‘бегать’, ‘ездить’ (в русск.
яз. куренда < лат. сигтеге ‘бігать’ окружное послание (Чудинов 1894: 441)), которые
в русинских научных кругах известны как уббіжникьі. Циркуляры составлялись по
принятым каноническим формам, с употреблением клишированных форм на основе
стандартного образца. Они состояли из трех структурных частей, которые имели
собственные формулы, роль и предназначение: вступление, тема и заключение. По
содержанию их можно разделить на две основные группы: 1) на объясняющие и под
ытоживающие распоряжения и предписания государственной власти, 2) на посвя
щенные образовательным или духовным вопросам (Удварі 2002: 218-221; ПаДяк
2011: 307). Эти окружные послания непосредственно продолжают практику средне
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По мнению И. Удвари, окружные циркуляры принадлежат к рели
гиозно-полемическому жанру и как таковые обладают литературной
ценностью (Удвари 1995: 314). Как правило, их составляли на ла
тинском языке. Однако епископы И. Брадач и А. Бачинский в своих
окружных посланиях в духе национального пробуждения старались
употреблять церковнославянский язык. Так со временем появились
своеобразные гибридные тексты, которые в силу сложившихся как
исторических, так и географических факторов создали свою особен
ную традицию письменности. Характерным элементом этой традиции
является переплетение церковнославянского, славяно-русского языка
с вкраплениями иноязычной лексики. Наряду с большим числом
окружных посланий на латинском языке до нас дошло 80 кирилли
ческих окружных посланий А. Бачинского и 29 - М. Григаши. Для
посланий Михаила Григаши характерно употребление церковносла
вянских элементов, а также элементов народного языка, отражающих
верховинскую диалектную лексику карпаторусинского языка (там же,
325).20
Не вызывает сомнений, что Летописные записи в метрике с
1783 г. вел М. Григаши, однако спорным может быть вопрос: до ка
кого года, до 1812 или до 1820 г.? Кто вел записи о событиях послед
них лет, неизвестно. Последние три сведения зафиксированы на ла
тинском языке. Последняя запись датирована 1830 г. (Anno 1830?).
В начале XX в. ученые-карпаторусинисты и издатели Гукливской летописи вели непрерывные дебаты о грамматических и син
таксических неточностях в печатных вариантах текста рукописного
памятника письменности. В записи 1660 г., которая была опублико
вана во всех четырех изданиях, налицо различия в написании:
Е. Сабов: [...] такъ же люде дорогі оу лГсГ протоптати не мог
ли [...] стодолы геть подерли марзГ [...];
вековых грамот и официальных документов. Однако по форме и стилю они вы
деляются из обычной канцелярской практики (Удвари 1995: 314; Удварі 2002: 21 8 219; Лявинец-Угрин 2020).
20
Согласно исследованиям А. Даниленко в административном языке М. Гришаши представлено язычие, а язык Гукливских летописных записей, которые были
созданы на “переферийном” Закарпатье, можно рассматривать как образцово про
стомовний. Исследователь считает, что этот язык отражает общеукраинскую пер
спективу этно-лингвистического и литературного самоопределения русинов на про
тяжении XVIII ст. (Danylenko 2009).
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А. Петров: [...] также люде дорогу у лісь протоптати не могли
[...] стодолы гетъ подерли марзі [...];
Я. Биленький: такъ же люде дорогі* оу лісь протоптати не мог
ли [...] стодолі гетъ подерли морзі [...];
А. Рахивский: [...] также люде дорогу у лісь протоптати не
могли [...] стодолі гетъ подерли марзі [...].
Или, например, запись 1813 года в издании А. Петрова гласит
“Тогожде года цілоє літо дождь йшов (...)” (Петров 1906: 37). А у
Я. Биленького, и вслед за ним и у О. Рахивского вместо слова лтъто
фигурирует существительное мтъсто (Біленький 1911: 81; Рахівський
1919: 10). Таких расхождений и погрешностей в печатных изданиях
памятника немало. Поэтому, при лингвистическом анализе Гукливских летописных записей необходимо принимать во внимание все че
тыре издания.
Летописные записи в метрике велись со значительными пере
рывами и отчасти с путанной хронологией. В них говорится о порой
суровых климатических условиях, приведших к голоду, об урожае, о
ценах на продукты, об эпидемиях и других важных вопросах кре
стьянской жизни. Что касается исторической ценности памятника, не
обходимо отметить, что сведения об областных (региональных), за
рубежных и политических событиях в нем приводятся крайне редко.
Среди них встречаются сообщения о восстании князя Ференца Ракоци II, сведения об укреплении охраны на границе в связи с обостри
вшимися отношениями между Россией и Польшей во второй поло
вине XVIII в., о смерти российской императрицы Екатерины И, о по
ражении наполеоновской армии в России в 1812 г., о битве 1813 г.
и т.д. В записях отражена внутренняя политика австрийского прави
тельства, даются сведения о новых декретах и решениях Иосифа II,
которые касались аграрного вопроса.21 Хотелось бы отметить, что с
1783 г. в маргиналиях исторические события описываются более де
тально, реже идет речь об урожаях, а информация о климатических
условиях вовсе отходит на второй план. Такое значительное изме
нение в содержании текста записей вероятнее всего произошло бла
годаря окружным посланиям епископа А. Бачинского, с которыми,
как это упоминалось раньше, Михаил Григаши был хорошо знаком, и
21 Более подробно о содержании Гукливской летописи см. Данилюк 1999:
37-39.
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на основании которых он писал и рассылал свои послания в отно
сящиеся к его округу приходы.
В издании А. Петрова фигурирует 15 записей летописных за
писок с 1660 г. по 1813 г. Текст маргиналий приводится в хроноло
гическом порядке. А в издании Я. Биленького, почти на 6 страницах,
имеется 36 записей Гукливской летописи с 1660 г. по 1830 г. Однако у
Я. Биленького начиная с 1719 г. заметна явная непоследовательность
в хронологии записей. Записи опубликованы в следующем порядке:
1775, 1770, 1780, 1782, 1783, 1787, 1784, 1785, 1786, 1770, 1783, 1788.
После 1788 г., хотя и с некоторыми перерывами, хронология лето
писного повествования восстанавливается. Что послужило или могло
послужить этому нелогичному построению записей, неясно. Тем не
менее, эта путаница в датах может послужить подтверждением того,
что записи, вероятно, велись вразброс. Интересно отметить, что за
пись 1770 г. воспроизведена дважды. В издании А. Петрова обе за
писи приводятся одна за другой. В обеих записях речь идет об охране
на Бескиде (Польская граница). Варта, т.е. стража, была настолько
сильна, что никто не мог перейти границу, разве что птица могла
пролететь... Вторая запись обозначена пометой “другой почерк”. В
издании же Я. Биленького после первой записи 1770 г. внесены за
писи 1780, 1782, 1783, 1787, 1784, 1785 и 1786 г., которые отсут
ствуют в издании А. Петрова. Далее следует вторая запись 1770 г. с
пометой: “Цша отся записка опісля витерта тоюж самою рукою, та із
сеї причини некуди не читлива” [Целая эта записка позже вытерта той
же самой рукой, и по этой причине не читабельна] (Біленький 1911:
78). Несмотря на это, издатель все же публикует ее. В летописных
записях можно также найти примеры, в которых из авторского по
вествования выясняется, что записи порой вносились задним числом.
Примером может служить запись 1793 г.
Разрешить проблему, связанную с рядом возникших неточно
стей, а также “темных” мест в печатных вариантах текстов, можно
было бы на основе оригинала летописи. Однако местонахождение
оригинала в данный момент неизвестно. Известно лишь то, что под
линная рукопись попала в личное собрание ученого Ю. Яворского
(Яворскій 1929: 4), который скончался в Праге в 1937 г. О судьбе биб
лиотеки исследователя сведений обнаружить до сих пор не удалось.
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В результате исследований мы пришли к следующим выводам.
Принимая во внимание непоследовательность построения в хроно
логии летописного содержания памятника, которая, видимо, возникла
ввиду того, что речь идет не о последовательном тексте, а о марги
налиях, которые были зафиксированы на страницах метрики в раз
личных “свободных” местах, этот памятник письменности, нельзя на
звать летописью в классическом значении жанра исторической по
вествовательной литературы. Возможно, вернее было бы его называть
Летописными записями деревни Гукливый. В силу того, что в изда
ниях Гукливских летописных записей есть ряд грамматических и син
таксических расхождений, при лингвистическом анализе этого памят
ника карпаторусинской письменности необходимо принимать во вни
мание все четыре издания.
В заключении хотелось бы отметить еще один факт, который
современные исследователи зачастую упускают из вида, а иногда да
же умалчивают. Большая часть современных исследователей, по раз
личным причинам, на которых мы не будем останавливаться, причи
сляет Гукливские летописные записи к памятникам украинской пись
менности не ставя акцент на том, что записи были созданы в то время,
когда современное Закарпатье относилось к Венгрии. Первооткры
ватели памятника А. Годинка, А. Петров, Е. Сабов и вслед за ними
Я. Биленький и О. Рахивский однозначно относили Гукливскую лето
пись к угро-русским, т.е. к карпаторусинским памятникам письмен
ности. В Венгрии в 1943 г. изучение Гукливской хроники было вклю
чено в учебную программу по венгерскому и русинскому языкам в
некоторых лицеях и педагогических институтах (Hivatalos Közlöny
1943: 483). Этот памятник карпаторусинской письменности был от
несен к самым важным памятникам венгерского и русинского общего
прошлого.22

22
В оригинале это звучит так: “A magyar és ruszin közös múlt szellemi
tének legfontosabb áramlatain végigvezető olvasmányok. (Huklivai krónika, a magyarországi eseményekre vonatkozó, templomi könyvekben található széljegyzetek)” (Hiva
talos Közlöny 1943: 483).
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Abstract
The XIX - early XX centuries for Ukrainians is the period o f gradual formulation
o f the Ukrainian idea in the works o f writers, scientists, public, cultural and religious fig
ures. The researches o f this period are especially relevant as at this time Ukraine gained
independence after a long period o f de-ethnicization. In particular, its linguophilosophical
picture is significant, because today among important aspects o f the discussion around the
national idea stands out the question o f place o f the Ukrainian language in it. This is the
main subject o f the article.
Keywords: Ukrainian language, national language, national idea, national revival,
linguistic discussion.

Національна ідея вибудовується на екзистенційно-духовній ос
нові та як загальна стратегія нації зрештою втілюється в системі кон
кретніших, почасти прагматичних цілей, реалізація яких має забез
печити досягнення спільнотою мети, яка її й об’єднує. Для України
періодом активного випрацювання такої ідеї стали XIX — початок
XX ст. Далі цей процес (як і загалом націє- та державотворення) був
перерваний на довгі десятиліття. Після здобуття Україною незалеж
ності формулювання української ідеї знову гостро постало на порядку
денному. Один з основних аспектів проблеми - гаряча дискусія про
те, яке місце в ній має бути відведене українській мові як націо
нальній. Це й визначає актуальність пропонованої статті.
Осмисленню зв’язку національної мови, мовної політики Ук
раїни та національної ідеї присвятили праці Г. Євсєєва, Л. Залізняк,
М. Кубаєвський, В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький та ін. Пробле
му національної мови та ідентичності й мовного виміру посттоталітарного буття України розглядали Л. Масенко, Т. Панько, І. Ющук та ін.
В українському гуманітарному дискурсі національна мова осмислена
переважно як чинник об’єднання суспільства: “Мова забезпечує нор
мальне функціонування національного організму в усіх його виявах -
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політичному, економічному, культурному” (Іванишин-Радевич-Винницький 1994: 114-117). Л. Нагорна вважає її незамінним інструмен
том консолідації нації і символом державного суверенітету (Нагорна
2005: 240), Г. Євсєєва відзначає, що українська мова як державна має
бути гарантом національної єдності й територіальної цілісності Ук
раїни (Євсєєва 2014), а Л. Масенко застергіє: неспроможність забез
печити функціонування національної мови як державної може зали
шити Україну в замкненому колі постколоніального буття (Масенко
2007).
Разом із тим лунають думки про неправомірність “гіпербо
лізації” ролі національної мови у житті сучасних мультинаціональних
держав, оскільки вона породжена “філологічним романтизмом”. Сьо
годні, зауважують прибічники такої думки, “маятник людської ево
люції хитнувся від романтизму і національного самоусвідомлення до
раціоналізму й глобалізації'” (Курченко 2016: 58). У такому контексті
національну мову називають чинником обмеження і роз’єднання, а
лінгвістичні дослідження, що акцентують на збереженні мовної іден
тичності, звинувачують у зведенні “антиісторичних парканів” і ство
ренні “штучного протистояння у спільнотах” (там само, 59). Такі по
гляди ґрунтуються на іншій крайності - абсолютизації глобалізаційних процесів. У XX ст. з виникненням і зміцненням наднаціональ
них політичних і економічних союзів політологи, соціологи й фі
лософи заговорили про відхід поняття національної держави чи навіть
його “смерть” (У. Бек, І. Соханя, Р. Хаас, А. Негрі). Відповідно, мала
би втратити актуальність і національна ідея. Та XX й XXI ст. дали
приклади, які свідчать про зворотнє: розпад СРСР та Югославії довів
слабку життєздатність ідеї наднаціональних утворень; у міжнародних
організаціях на кшталт ООН і НАТО національна держава залиша
ється основною одиницею, а в ЄС перед загрозою COVID-19 держави-члени закривали свої національні кордони - очікуваного “розчи
нення” останніх не відбулося. Це доводить актуальність національно
орієнтованих досліджень, зокрема й у царині мовознавства. Для су
часної України, де українство все ще перебуває на етапі екзистенційного пошуку й водночас намагається втілити послідовну мовну по
літику, вагоме значення мають лінгвофілософські студії, зосереджені
на ідеях XIX - початку XX ст. - періоду, коли українська ідея крис
талізувалася серед письменників, культурних і громадських діячів.
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Вони дають змогу встановити тяглість змістів і цінностей та повніше
осмислити екзистенційну роль української мови для українських нації
та держави. Це і є метою пропонованої статті.
Мова - один з основних етнічних маркерів, що дають змогу
спільності людей усвідомлювати єдність поза економічним, соціаль
ним, політичним та конфесійним поділом (Павленко 2005). О. Потеб
ня вважав, що “мова є не тільки однією зі стихій народності, але й
найбільш досконалою її подобою...” [переклад авт. -7 0 .М ] (Потебня
1992: 70). Глобалізаційні процеси, які нібито нівелюють значення
нації та її атрибутів, - не з’ява ХХ-ХХІ ст. Вони розпочалися з
технологічним прогресом і привели до пошуку універсальної мови ще
в XVII ст. та виникнення ідеї про загальнолюдську спільність на
підставі єдиної мови в XIX ст. М. Драгоманов писав: “...Є такі, котрі
кажуть, що національностей не треба, що національні мови тільки
перешкоджають людям, то й ліпше, коли українська мова вимре. Такі
фальшиві всесвітники були й є не тільки в Росії. Були часи ще не
давно, коли деякі німці говорили таке ж саме проти слов’ян і навіть
італьянців; вони казали: добре б було, коли б уся Європа була спо
лучена в одну державу, то поки що нехай Венеція належить до ні
мецької Австрії, а чехи до Німеччини; добре б було, якби всі народи
могли порозумітись на одній мові, то нехай, наприклад, чехи за
бувають свою, а вчаться німецької і т. ін.” (Драгоманов 1915). Трохи
раніше О. Потебня говорив про духовний і творчий аспект такого
“об’єднання”: “Якби об’єднання людства за мовою і загалом за на
родністю було можливим, воно було б згубним для загальнолюдської
думки, як заміна багатьох відчуттів одним” [переклад авт. - Ю.М.]
(Потебня 1992: 70). Якби якась народність відмовилася від власної
мови, це б призвело до “ослаблення енергії думки та зв’язку поколінь,
до дезорганізації суспільства та економічної і розумової залежності”
[переклад авт. - Ю.М.] (там само, 73).
Сутність нації залишається дискусійною. З огляду на різні
шляхи формування і багатоманіття чинників консолідації спільнот,
єдине наукове визначення тут фактично неможливе. Одні нації поста
ють з етносу на певному етапі розвитку (німецька, польська, фран
цузька тощо), інші - з поліетнічних об’єднань у межах однієї держави
(американська) чи навпаки - унаслідок роздроблення (арабські на
роди). Тому розрізняють політичні або громадянські (у СІНА та бата-
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тьох державах Західної Європи) та етнічні (у Німеччині й країнах
Східної Європи) нації. У формуванні останніх вирішальну роль від
іграли етнокультурні особливості, зокрема мова.
Формулювання національної ідеї - це пошук відповіді на екзистенційні питання: заради чого існує спільнота, які цінності поді
ляє, яке її місце серед інших націй? “У процесі своєї об’єктивації вона
проходить кілька стадій - від етнічної самоідентифікації людини че
рез самовизначення окремих етнічних спільнот до усвідомлення ці
лісності соціуму й політичної значущості злагоджених зусиль” (Ясь
2019: 575). О. Забужко відзначає, що “філософія української ідеї не
дала жодної, «випареної» до кристалічно-понятійної форми філософ
ської системи у властивому розумінні цього слова” (Забужко 1993).
Проте як “сакралізований громадсько-культурний, суспільно-полі
тичний і світоглядний ідеал” вона поступово формулювалася у вигля
ді “метафоричних настанов і формул, афористичних рецептів успіш
ності щодо реалізації національного проекту” (Ясь 2009) у візіях ми
слителів, інтелектуалів, письменників, політичних, громадсько-куль
турних і релігійних діячів, і це вело до зародження й активізації на
ціонально-визвольного руху. В Україні, як і загалом на теренах Схід
ної Європи у XIX ст. у недержавних народів, останній виріс саме з
боротьби за права рідної мови, тож природньо, що її національній ідеї
був властивий лінгвоцентризм.
На початку XIX ст. українська еліта переважно була ополячена
або росіянізована, чеська - онімечена, сербам османське панування
принесло поширення мусульманства. Та на тлі романтизму ситуація
почала змінюватися. У післянаполеонівській Європі відбувся, як від
значає О. Ясь, “справжній світоглядний злам у розумінні вартості сло
ва... романтики безпосередньо пов’язали словесність із душею, ба на
віть із сутністю народу-нації. Так народилася славнозвісна «мовна
програма» романтизму, яка розгорталася під знаком моральності та
добра, краси й естетизму, фольклористичних, етнографічних та літе
ратурних захоплень національним буттям” (Ясь 2010). Думку про мо
ву як основу єднання і чинник відокремлення від інших спільностей
(найяскравішу ознаку поділу на своїх і чужих) висловив Й. Гердер
(Гердер 2006), а на помежів’ї XVIII-XIX ст. В. фон Гумбольдт про
голосив мову виявом духу народу, втіленням його унікального світ
обачення (Гумбольдт 1985).
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Інтелектуали захопилися етнографічними дослідженнями. Зі
брані фольклорні тексти не тільки свідчили про давність недержавних
народностей та нагадали їм про героїчне минуле, а й привели до
усвідомлення краси й виражальних можливостей власних мов. Так,
становленню сербської нації сприяла сербська народна епічна поезія:
цикли про національного героя Марка Мрнявчевича, гайдуків і ускоків посилили прагнення відродити колишню славу, що зрештою при
вело до Сербської революції 1804-1835 рр.
Для українців такими “екзистенційними” текстами стали думи
- героїчний епос, який нагадував про боротьбу козаків із монголотатарами і відроджував віру у власну спроможність змагатися за “во
лю” (це поняття пронизує всю козацьку культуру). М. Максимович,
один з перших збирачів української усної народної творчості, називав
її мову “малоросійським наріччям”. Однак сама практика збирання
українського фольклору ввела українську мову в культурний простір і
ствердила її естетичні можливості, і вже до середини XIX ст. ситуація
змінилася. У ЗО—40-і pp. XIX ст. український культурний рух значно
пожвавився (значною мірою й у зв’язку з польським повстанням
1830-1831 рр. та зумовленими ним змінами в політиці царату, який
намагався подолати польські впливи, створивши на українській те
риторії свої оплоти - університет Святого Володимира та Російське
географічне товариство). Політизація первинно культурно-просвіт
ницького українського національного руху почалася з Кирило-Мефодіївського братства: натхненні ідеями етичної правди і свободи, про
голошеними Сковородою та мотивами козацько-лицарської героїки в
Історії Русів, братчики осмислили буття українців у християнсько-де
мократичному вимірі в Книзі буття українського народу (Забужко
1993).
Це відбувалося одночасно і в органічному зв’язку зі змінами в
сприйнятті власної мови. Уже в 1856 р. у листі до С. Аксакова П. Ку
ліш писав: “Не называйте малороссийский язык наречием: это боль
шая ошибка” (Куліш 2009а: 327), а в 1857 р. проголосив, шо “спасіння
нашого краю - в нашій мові”. Зрештою П. Куліш дійшов думки, що
мова - виразник духу народу: “Дух наш зоставсь незаглушений у жи
вому слові народньому і об’явивсь недавнього часу писаннями укра
їнськими” (Куліш 20096: 134). У 1861 р. колишній кириломефодіївець
М. Костомаров висловлює ті самі думки, наголошуючи, що намагання
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відібрати в народності мову (маючи на увазі російщення українців), спроба подавити її й знищити духовно (Костомаров 1920).
Починається активний поступ української мови. З 2-ої поло
вини XIX ст. розвивається різножанровий художній стиль. Набирає
обертів преса: перша газета українською народною мовою (Зоря Га
лицька) почала виходити у Львові в 1848 р. Кінець XIX ст. - період
активізації наукового стилю.
Український культурний рух проявився не тільки в розвитку
белетристики, етнографічних і фольклорних дослідженнях: з’явився
інтерес до самої мови, а розвиток стилів породив потребу унорму
вання. Спроби впорядкування української мови припадають ще на
початок XIX ст. У 1818 р. з’являється граматика О. Павловського, а в
1840 р. - словник П. Білецького-Носенка. Це були перші ластівки далі не тільки виходили нові граматики й лексикони (і чи не кожен
граматист чи письменник пропонували власний варіант правопису:
з’явилися правопис О. Павловського, максимовичівка, кулішівка, пра
вопис Русалки Дністрової, желехівка, правопис І. Нечуя-Левицького
тощо), а й точилися дискусії про напрями розвитку української мови:
наприклад, на Галичині ще в 30-х pp. XIX ст. розпочалася “азбучна
завірюха”, яка протривала близько пів століття.
Усе це відбувалося на тлі поглиблення самосвідомості “ма
лоросів” і не залишалося непоміченим: вийшла низка указів про за
борону української мови (Валуєвський циркуляр 1863 р., Емський акт
1876 р., розпорядження 1881 та 1892 рр.). Але вони не спинили по
жвавлення культурного руху, а розвиток і роль мови досягай нового
щабля. На кінець XIX ст. припадає “мовна дискусія”, предметом якої
стало спочатку співвідношенні східно- і західноукраїнського варіантів
української мови в нормотворенні, а пізніше - статус української
мови. І якщо початково йшлося про “порозуміння між українцями й
галичанами на полі язиковім”, то в 1898 р., коли Т. Флорінський за
явив, що “прагнення сучасних галицько-руських діячів піднести ма
лоруське наріччя на ступінь мови викладової (у середніх і вит и х
школах), наукової, публіцистичної і суспільної не виправдовується ні
логічними підставами, ні практичними міркуваннями” (Флоринский
1898: 218), ситуація змінилася: опонентів зі Східної і Західної Украї
ни, які не могли між собою домовитися, об’єднали захист свого права
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на власну літературну мову та відстоювання її естетично-виражальної
спроможності.
Як відзначає І. Гирич, “ми починаємо українське відродження з
1798 р., часу появи «Енеїди» І. Котляревського, але лише через 100
років з’явилася перша наукова історія українського народу, написана
українською - «Історія України-Руси», яку і слід вважати початком
усвідомленого етапу українського руху” (Гирич). М. Грушевський,
автор цієї праці (написаної в 1895-1933 рр.), у 1907 р. чітко вказав:
“Інстинкт самоохорони наказує нам дбати всіма силами про те, щоб
від летаргічного сну, в якім держали український народ урядові за
борони, перейти якнайскорше до діяльного, міцного життя національ
ного, коли хочемо жити, а не підпасти процесові розпаду й умирання.
Першим же й невідмінним засобом і знаряддям національного життя є
культурна мова, здатна служити органом культурного життя... Без
такої культурної мови... не можемо ми й на крок уперед поступити”
(Грушевський 1901: 11-12).
Мовна програма українського національного руху еволюціо
нувала: “Від обстоювання конечності розвитку «народної мови» в се
редині XIX ст. до усвідомлення потреби творення повноцінної модер
ної культури на початку XX ст.” (Ясь 2019: 576). І саме на кінець XIX
- початок XX ст. припадає формулювання перших політичних візій
майбутнього України: соборності та незалежності українських земель
у Ю. Бачинського (Україна irredenta) й М. Міхновського (Самостійна
Україна), конституційний проект М. Драгоманова, культурно-автоно
містське бачення І. Франка та М. Грушевського, за часів Української
революції 1917-1921 рр. - “у ліво-соціалістичній проекції України як
«вільної, демократичної республіки робочих людей» та в консер
вативно-монархічній проекції України як «дідичного Гетьманату з
гармонійним становим устроєм”» (там само, 576).
За романтичною лінгвоцентричною моделлю розвивалася на
ціональна ідея в усіх слов’янських народів, які переживали націо
нальне відродження в XIX ст. Для білоруського поета Ф. Богушевича,
одного з засновників нової білоруської літератури, проблема націо
нальної мови була основною в національному відродженні - куль
турному, соціальному й політичному. “Не пакідайце ж мовы нашай
беларускай, каб ня умерлі...”, - написав він у передмові до першої
поетичної збірки Дудка білоруська (Багушзвіч). Т. Масарик писав, що
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у боротьбі за мову чехи стали “філологічним” народом (Масарик
1900), а Вука Караджич став одним з провідних діячів сербського на
ціонального відродження зокрема й завдяки тому, що реформував лі
тературну мову.
Українській інтелігенції знадобилося століття, щоб усвідомити
доконечність окремішності “як шляху для українства на майбутні ча
си”: “Ця відрубність-окремішність мала бути замаркована україн
ською мовою, як мовою української цивілізації відокремлюючися,
нарешті духовно від російського і польського культурних масивів”
(Гирич). У 30-х pp. XX ст. еволюція української ідеї була зупинена:
знищення тієї інтелігенції, яка нарешті усвідомила потребу й підстави
національної окремішності й мала масифікувати національну ідею,
відкинула питання націєтворення на маргінеси суспільної думки. Са
ме тому українські науковці подекуди відзначають, що більшість ук
раїнців “не мали відношення до жодного з... етапів (становлення на
ціональної ідеї: академічного, культурного, політичного - Ю.М.) або
не артикулювали їх” (Степико 2011).
Масові репресії знищили цілі покоління української культурної
еліти, а отже - і надію на національну відрубність. “Кожна нація має
складну внутрішню структуру. Її тіло - це народні маси, пасивні носії
етнічної свідомості. Спілкуючись рідною мовою і зберігаючи куль
турні традиції, вони, втім, не в змозі активно стверджувати і захищати
національні інтереси. Цю функцію виконує еліта - нечисленна, але
найдосвідченіша і найсвідоміша верства лідерів та організаторів інтелектуалів, державних діячів, військових” (Залізняк 2004). Для
здобуття незалежності Україні довелося чекати, поки “кількість сві
домих українців сягнула критичної межі, за якою починається крис
талізація національної держави і етнос перетворюється в націю” (там
само) - але й у 1990-х новітнє відродження також відбувалося на
культурницькій хвилі, гребенем якої стала мова. Тому ідея нації як
духовної спільноти, об’єднаної мовою, українській інтелігенції вида
ється сьогодні “органічно-самозрозумілою” (Забужко 1993), успад
кованою і ментально вкоріненою, а українська ідея у її формулюванні
орієнтована на утримання і збереження власної культурно-мовної уні
кальності, що після періоду цілеспрямованої деетнізації є природним
проявом прагнення до самозбереження.
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Тож початково українська ідея розвивалася під впливом ро
мантизму на культурній основі, де головну роль в національному самоосмисленні перебрала на себе мова, а головну відповідальність словесна творчість. Український національний рух почався зі ствер
дження цінності українського фольклорного слова в умовах заборони
української мови. На початку XIX ст. українська інтелігенція заново
“відкрила” для себе малоросійське “наріччя”. Для неї це був цікавий
артефакт народного життя, який вона “розглядала” й вивчала, спро
бувала використовувати на практиці - і зрештою переусвідомила як
основу власної самоідентифікації. Першим кроком стало визнання
“наріччя” мовою та суто романтичне твердження про зосередження в
ній духу народності. Далі почалася боротьба за визнання її спромож
ності - спочатку в художній літературі, а далі в освіті, публіцистиці й
науці. Наростання корпусу текстів і стильова диференціація стиму
лювали роботу з унормування. І вже наприкінці XIX ст. спроба по
ставити під питання можливості української мови об’єднала українців
Наддніпрянської і Західної України спочатку в мовній дискусії, а далі
й в прагненні окремішності. За століття українська мова пройшла
шлях від “малоросійського наріччя” до однієї з основ української дер
жавності.
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Abstract
Today, society needs a teacher who is competent, motivated, ICT-literate, cap
able o f professional reflection, open to changes and innovations in the educational pro
cess, and is ready to help students develop life skills. Our country, like other countries o f
the world, has come to the conclusion that it is necessary to form a person who speaks not
only his/her native language, but also many others, which indicates his/her multicultural
orientation. There is a lot o f research by both Ukrainian and foreign linguists on the basic
methods o f teaching foreign languages. They all have both positive and negative charac
teristics. However, all linguists agree that in order to achieve results, we must use differ
ent methods.
Keywords: methods, linguists, different methods, foreing languages.

Сьогодні суспільство потребує вчителя, який є компетентним,
умотивованим, здатним до професійної рефлексії, відкритим до змін
та новацій освітнього процесу, готовим допомагати учням розвивати
життєво важливі уміння. Наша країна, як і інші країни світу, дійшла
висновку про необхідність формування особистості, яка володіє не
лише рідною мовою, а й багатьма іншими, що свідчить про її полікультурну спрямованість. Ці фактори зумовлюють актуальність вив
чення методики викладання мов.
Україна все ширше відкриває простори для іноземних гро
мадян до пізнання і вивчення її культури, історії, літератури й мови.
Викладачі-філологи намагаються розробити методику, розраховану
на швидке, ефективне, різноманітне та цікаве навчання української як
іноземної.
Кожна національна мова єднає покоління, формує особисту
свідомість, відображає самобутність народу, який нею володіє. Ці
процеси є надзвичайно багатими й оригінальними у полікультурному
Закарпатті.
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У межах України живе понад 130 національних меншин. Бага
то з них представлено на Закарпатті, оскільки область межує з п’ять
ма країнами. Згідно з Конституцією України, всі мають право роз
мовляти рідною мовою, але й повинні володіти державною мовою українською. Для тих, чия рідна мова входить до слов’янської групи,
вивчення української не складає труднощів, на відміну від носіїв
неспоріднених мов, зокрема угорців.
Українська й угорська мови не є близькоспорідненими мовами.
За типологічною класифікацією українська мова належить до групи
флективних мов, а угорська - до аглютинативних (Кочерган 2001:
324); за генеалогічною класифікацією східнослов’янські мови (у тому
числі й українська) належать до індоєвропейської мовної сім’ї, а угор
ська - до фіно-угорської групи уральських мов (там само, 69).
Варто зазначити, що ускладнюють процес вивчення україн
ської мови, окрім окресленої об’єктивної причини, ще ряд суспільнопобутових чинників:
- я к правило, в родинах на рівні побуту розмовляють рідною
мовою;
- на Закарпатті переважна більшість населення працює за кор
доном, батьки залишають дітей на бабусь, дідусів, основне завдання
яких, аби дитина була сита і одягнена, навчання відходить на задній
план;
- діти, за прикладом батьків, з метою швидкого заробітку,
отримавши атестат, їдуть на заробітки;
- сучасна українська мова настільки швидко і часто видозмі
нюється, що багато вчителів-філологів і самі не встигають за змінами
(наприклад, зміни, які відбулися у правописі в 2019 р.; уведення до
активного слововжитку нових слів, таких як: баюра, бахур, карафа...
(Певсе 2018: 214)).
Є чимало досліджень як українських, так і закордонних мово
знавців, які пов’язані з основними методами навчання іноземних мов.
Усі вони мають як позитивні, так і негативні характеристики. Влучно
ілюструють цей процес слова американського лінгвіста Леонарда
Блумфільда: “У процесі розвитку теорії та практики навчання іно
земних мов здійснювалися численні спроби, спрямовані на створення
найбільш раціональних методів оволодіння іноземними мовами. По
ряд з розвитком основних методичних напрямів навчання іноземних
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мов розвивалися і їхні модифікації. Модифікаціями одного методич
ного напряму вважають методи, які характеризуються загальними або
близькими рисами основного методичного спрямування” (Блумфильд
1967: 25).
Вивченню української мови як іноземної для угорців слугує
посібник Вивчаймо українську мову! Юдіти Софілканич. У ньому умі
щено розмовні тексти, діалоги та репліки на побутові теми. Авторка
не зосереджується на науковому вивченні граматики, оскільки метою
є насамперед розвиток навичок говоріння. На основі різноманітних
вправ представлено лише найважливіші граматичні явища, які тісно
пов’язані з розвитком мовлення (Szofilkánics 2009а, 2009b).
.Можемо стверджувати, що нема й не може бути універсаль
ного методу навчання. Тільки за умови поєднання різноманітних ме
тодів, що залежать від конкретної аудиторії, можна досягти успіху.
У викладанні української мови як іноземної Л. Бей та О. Тростинська вважають визначальними такі принципи:
-диференціація іноземних студентів основних факультетів за
категоріями залежно від напрямів навчання;
- розробка для кожної категорії студентів програм курсу
“Практична українська мова”;
-адаптування програм курсів “Українська мова”, “Ділова ук
раїнська мова”, “Українська мова за професійним спрямуванням” до
комунікативних потреб і мовних можливостей іноземних студентів;
- створення адаптованих підручників з названих курсів з ура
хуванням особливостей кожної категорії іноземних студентів;
- упорядкування кількості навчального часу для вивчення того
чи іншого курсу з української мови;
-уніфікація форми підсумкового контролю (Бей-Тростинська
2008: 42).
Навчання мови - складне педагогічне явище, яке, на думку
С. Карамана, також визначається як система з певними складовими:
мета, зміст, методи, засоби, форми і результати навчання; окрім того,
“основою навчання системи мови є змістовий і процесуальний ком
поненти, а межами - мета і результати” (Караман 2000: 137-138).
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Л. Паламар у своєму дослідженні виділяє три етапи навчання
української мови як іноземної:
- початковий (2-3 місяці, мета - навчити розуміти на слух по
вільне мовлення на основі обмеженого мовного матеріалу, читати ко
роткі навчальні тексти, розмовляти на навчально-побутові теми);
- середній (4-5 місяців, мета - навчити розуміти на слух нав
чальні тексти на навчально-побутові теми, читати адаптовану літера
туру, наукові, публіцістичні, газетні тексти, розмовляти на навчальнопобутові теми, ознайомити студентів з основними структурними ти
пами стилів української мови);
-основний (високий) - протягом навчання на основних фа
культетах вишів за обраним фахом (4-5 років, мета - розвиток і
вдосконалення умінь та навичок, сформованих на попередніх етапах)
(Паламар 1997: 235).
Крім того, Л. Паламар дослідила проблеми викладання укра
їнської мови як іноземної та визначила основні завдання дисципліни
“Українська мова як іноземна”:
-оп и с української мови для іноземців з урахуванням: 1) особ
ливостей мови студентів; 2) комунікативного мінімуму для різних
контингентів, які вивчають мову, із залученням психологічних і со
ціолінгвістичних досліджень; 3) лінгвокраїнознавчого й країнознав
чого мінімуму, необхідного для спілкування в побутовій і соціокультурній сферах;
-вивчення сучасних методів навчання: інтенсивних, комуні
кативних, аудіовізуальних тощо (Паламар 1972).
Найважчим для багатьох видається вивчення відмінків. Особ
ливі труднощі складає заучування винятків до правил. Складною є
фонетична система; труднощі виникають також на синтаксичному
рівні, позаяк вільний порядок слів у реченні спричиняє до конфузів у
висловленні думки. Важко учням дається строкатість й багатство лек
сики української мови, великі синонімічні гнізда теж багато в чому
гальмують процес мовного засвоєння. Щоб учні якомога ефективніше
опановували українську, на заняттях маємо надати перевагу усним
завданням, складати діалоги, проводити аудіювання.
В угорській мові, як і в багатьох інших (чеській, ісландській
тощо), наголос закріплений, падає завжди на перший склад, тому при
вивченні української мови виникають чималі труднощі у вимові при
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наголошуванні слів. Наголос у словах української мови складно ви
значити правильно, бо він не тільки може падати на будь-який склад,
але йому також властива рухомість - можлива зміна наголосу при від
мінюванні слова.
Українська мова користується кирилицею. Майбутній час мо
жемо утворити флективним способом, що не характерно для багатьох
мов.
Назви місяців мають язичницьке коріння, тобто кожен місяць
асоціюється з природним явищем, який його характеризує. Напри
клад, жовтень, коли жовтіють листя, а в угорській мові október, як і в
англійській October, в російській теж октябрь.
Методикою викладання іноземної мови (зокрема й української
як іноземної) на кожному занятті передбачено виконання чотирьох
видів навчальної діяльності: аудіювання, читання, письмо, говоріння.
Щоб був результат, маємо використовувати різні форми, ме
тоди та прийоми. Одними з найбільш ефективних методів, на нашу
думку, є методи дискусії та аудіювання. За такого підходу особливого
значення набуває змістовий аспект мовлення, його вплив на партнера
у спілкуванні, реалізація всіх основних функцій спілкування: пізна
вальної, цілісно-орієнтаційної, регулятивної і конвенційної. Під час
застосування цих методів учні або студенти імітують мовлення ви
кладача, будують нові речення за аналогією до пропонованих зразків.
Метод перекладу теж був би доцільним і результативним, але багато
викладачів не володіють мовою учнів, мовою-посередників і не ма
ють можливості використовувати переклад як прийом навчання.
Г. Швець характеризує розвиток методики викладання укра
їнської мови як іноземної за кордоном, де навчання відбувається
завдяки мові-посереднику, і ця методика є національно орієнтованою,
та розвиток методики викладання української мови в Україні, де така
методика характеризується універсальністю, адже мова-посередник
переважно не використовується та не прив’язується до рідної мови
іншомовної людини. Становлення методики викладання української
мови як іноземної дослідниця визначає 90-ми р. XX ст. й виокремлює
такі три періоди:
1)
початок 90-х р. XX ст. (перші спроби комплексного теоре
тичного осмислення напрямів розвитку молодої гілки лінгвометодичних досліджень);
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2) друга половина 1990-х - початок 2000-х рр. (закладення під
валин розвитку методики викладання української мови як іноземної);
3) останнє десятиліття (активний науковий пошук дослідників
із методики викладання української як іноземної в різних напрямах:
організація та методичне забезпечення процесу навчання; викладання
фонетики, лексики й граматики української мови; навчання видів
мовленнєвої діяльності; роль тексту в навчанні мови як іноземної;
лінгвокраїнознавчий аспект у курсі української мови як іноземної то
що) (Швець 2013: 369).
У 6 розділі Загальноєвропейських Рекомендацій з м о ен о ї осві
ти “Вивчення, викладання, оцінювання” наголошено, що мета Реко
мендацій не давати розпорядження і навіть не нав’язувати певний
метод, а представити напрями, запрошуючи викладачів до роздумів
над своєю поточною практикою, до прийняття відповідних рішень та
опису того, що власне роблять. Під час досліджень цілей та завдань,
заохочують до врахування Рекомендацій Комітету Міністрів, проте
метою Рекомендацій є допомогти викладачам під час прийняття свого
власного рішення (ЗРМО 2003: 140).
У передмові до свого посібника “Вивчаймо українську мову!”
Юдіта Софілканич також підкреслює, що вчитель сам обирає форми й
методи роботи на уроці, враховуючи насамперед рівень і потреби уч
нів (Szofílkánics 2009а: 9).
Вчити українську мову нелегко, особливо для тих, хто не во
лодіє іншою слов’янською мовою. А методика навчання української
мови як іноземної значною мірою відрізняється від методики нав
чання української мови як рідної.
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Abstract
In the article, Ivan Franko’s Hungarian themes/motives are constituted (ideas,
symbolic details and other) in the text o f The clean race short novel. The author o f article
interprets both historical and literary senses o f I. Franko’s scientific Hungarian studies,
dedicated to the old time and actual new events & problems in Austrian-Hungarian mo
narchy o f the middle and end o f XIXth century. Moreover, the article analyses the speci
fics o f reception and usage o f I. Franko’s ideas o f harmonisation o f the international rela
tions between Hungary and Ukraine.
Keywords: hungaristics, dialogue, literature image, discussion, history, political
aspects, humanism.

Відгомони тем світової культури включають у літературній і
науковій спадщині Івана Франка, громадянина Австро-Угорської мо
нархії, діалогічні “виходи” у світ унгаристики. Спілкування митця з
мадярською літературою не було активнішим, ніж його контакти, на
приклад, із австрійською, що зрозуміло вже через мовний фактор. Од
нак воно відбулося, мало свої осяги. Наприклад, у галузі перекладу україномовну вправну інтерпретацію І. Франка художньої прози угор
ців Кальмана Міксата (повідання Як Юрко купував косу) і Віктора
Ракоші (Історія осла). Вже у ранньому романі Франка Петрії і Довбущуки образ-імідж Угорщини втілює той край, якого за потреби чи
небезпеки гірськими дорогами дістаються українські верховинці з
Карпат. У царині оригінального письменства осягом угорсько-україн
ської теми є оповідання Чиста раса (1896). У ньому в оригінальний
спосіб зінтерпретовано угорські й українські реалії; цим твором автор
оприявнив своє ставлення до аберацій у міжнаціональних взаєминах
Австро-Угорщини кінця XIX ст.
Незвичайне оповідання розпочато у манері подорожніх нота
ток, а завершено у ключі репортажного повідомлення про криміналь
ний злочин. Із угорським світом текст єднає маршрут переїзду пер
сонажів залізницею Будапешт - Мішкольц - Шаторальяуйгель, гео-
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графічні й інші реалії (Ніредьгаза, Тісса-Есляр, Банат, Альфельд,
газета Pester Lloyd). Це також гучна подія серед 1890-х рр.: судовий
процес за звинуваченням євреїв тісса-еслярської громади у ритуаль
ному вбивстві християнської дівчинки. До царини художньої унгаристики належать також виразні етнообрази (чистокровні мадяри пан 3. і
його син-гімназист, буцімто “расовий мадяр” лакей Янош), зміст спіл
кування інтрадієгетичного наратора з паном 3.
Через “немтудом” розповідача, котрому угорська мова кожною
десятою фразою нагадувала “поламане наше - Едь, Федь, та не тедь!”
(Франко 1979: 15) діалог вівся по-німецьки, здебільшого у форматі
дискусії. У його перебігу 3., “потомок старої шляхти” і дідич із “даль
шого комітату” під Ніредьгазою, розкрився як угорський патріот, що
пишається залізницею і паровими плугами серед пушти, конфесійним
законом і цивільним шлюбом, диспутами в робітницьких товариствах.
Дідич постає і люблячим батьком, комунікабельною людиною та
речником цивілізації. Він не може “нині в цивілізованій Угорщині
XIX ст.” уявити щось таке, як еслярський процес. Персонаж слушно
оцінює його як пляму на історії Мадярщини або й як “байку”, в котру
ніхто не вірить. 3. радіє “розвоєм, почуттям зростаючої сили мадяр
ської нації, йому невідомий інший край, де би хвиля прогресу так
сильно захопила весь народ, як в Угорщині” (там само, 16).
Критичні закиди свого поінформованого опонента, наприклад,
щодо диких бунтів альфельдських рільних робітників, 3. із порога від
кидає. Він по-шовіністичному визнає нецивілізованими тільки не ма
дярів. Нецивілізованими в його очах є тільки “приблуди” і “дич”, як
він охрестив словаків із руснаками, - цих “вольних горожан вольної
угорської держави”, зразу парирував наратор. Інша річ, що ватаги
згорблених заробітчан із України, які пішими ватагами добираються
вздовж залізниці, щоб не заблудитися, до Банату, таки дійсно скида
ються на напівдиких кочівників. Це болить мовцеві, викликає спів
чуття й у незіпсутого хлопця-гімназиста.
У дідича ж така правда дійсності народжує тільки расову
сегрегаційну теорію. Расами, що вже пережили себе, він оголошує не
тільки євреїв - цю націю він по-антисемітськи називає “мішаниною з
самих найнужденніших рас, із слов’ян, румунів, циганів і мара знає з
чого” (там само, 23), - а й “руснаків”. У його викривленій і тенден
ційній візії ці останні дикі, нездатні до цивілізації, вимираючі, мов ін
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діанці, у “резерваціях”-комітатах Угорщини. Русинів начебто “ніякий
розвій не торкається, над ними страчена всяка культурна робота” (там
само, 22) - і це у час національного відродження Західної України,
здобутків радикальної партії Франка-Павлика тощо. Репліка Вони му
сять вигинути та й годі засвідчує свідомість хай іще не великодер
жавного, проте шовінізму. Не дивно, що він відкидає мадяризацію
“руснаків”. Адже це значило б “мішатися з ними”, тобто чинити най
тяжчий злочин супроти чистоти мадярської раси - як бачимо, І. Фран
ко випередив час своїми проекціями у катастрофічну расову теорію
німецьких націонал-соціалістів XX ст.: “Мішатися з тим безхарактер
ним, індолентним, некультурним народом - се ж підкопування нашої
власної будущини” (там само).
Несправедливість тверджень 3. - кривда супроти українського
народу, що втратив державність. Адже такими мадярськими ідеями й
діячами нація була покладена “на етаті вимирання”. Перебіг подій
розкрив трагічну короткозорість, політичну і людську, пана 3., який
вважає: чиста раса “в крові грає”, як у коня, а її утіленням бачить
улюбленого лакея Яноша, в якого угорським були тільки хвацькі вуса
й одяг.
Генералізований автором твору “вивішений” патріотизм і де
мократизм дідича, який втрачає рештки читацької первісної симпатії,
не витримує випробування. Маємо на увазі епізод зі старим євреєм,
коли здається доброзичливо налаштованому панові вривається тер
пець. Не винісши “гризького духу” “жидівського” тютюну, пан, кот
рий раніше пригостив єврея сигарами, люто викидає у вікно його мо
сяжну люльку. Тож надію на гармонізацію життя краю Франко по
кладає не на графа й угорську аристократію, а - латентно - на гідну
“молоду Угорщину”. Тобто таких її представників, як дідичів син із
“кружка трохи вільнодумніших хлопців”. Ці гімназисти читають,
сходяться дебатувати, протиставляючи себе “гнилі” “нашої молодежі,
особливо з заможніших верстов” (там само, 24), виявляються інтуї
тивно зіркішими у поцінуванні людей.
Побоювання паничем лакея і, навпаки, залюбленість пана у
його “вірності”, характерний опис зовнішності Яноша з його “людо
їдським усміхом”, а також несподівано виявлений розповідачем, але
приховуваний лакеєм факт володіння його німецькою мовою, - все це
виконує у сюжеті оповідання антиципаційну функцію. Розсипані тек
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стом “маркантні семи” (С. Андрусів) передують майбутній трагедії і
натякають на помилки пана 3. у його розумінні людей і націй: “тільки
мадярська нація плодить таких людей, а маючи таких людей, вона мо
же надіятися великої будущини!” (там само, 26). Трагічні події по
дано через лаконічне й безстороннє відтворення газетної інформації:
батько і син 3. не потрапили додому. їх пограбували і вбили слуги,
ватажком яких був Янош - людина невідомого походження і підступ
ний бандит у дійсності. Характеру іронічної епітафії над некритично
сприйнятими абераціями й поширеними ілюзіями набули заключні
слова твору “Нема то, як чиста мадярська раса!” (там само, 27).
Край Арпадів, його мешканці і питома культура, зокрема угор
ський народний епос, привертали увагу Івана Франка як перекладача
та дослідника (історика, культуролога, фольклориста). Про це гово
рить, зокрема, його студія + публікація Угорська національна сага
(1914). Вона апелює до найдавніших літописів і фольклорних звісток.
Стосовно угрів, котрі, пише Франко, на початку IX ст. пройшли через
“нашу територію” й оселилися в країні, з якої було “виперто або в
якій винародовлено одну досить велику парість руського та більшість
моравсько-паннонського племені” (Франко 1977: 420), головними з
джерел є латиномовні. Це угорський хроніст Симон із Кейзні з
XIII ст., безіменна хроніка з наступного століття, джерела Анонімуса,
Івана Туроція та Антона Бонфінія.
І. Франко-медієвіст знав вирізнені істориком угорського пись
менства Ф. Тольді десять саг “гунського циклу” та три староугорських перекази. В їх центрі - перший ватажок мадярів Альм, перехід
угрів із Семигорода та здобуття ІІанонії, а також історія угрів перед
християнством. На основі праць Бонфінія і Прая український пись
менник вільно переробив віршем низку старомадярських оповідань,
не змінюючи їх змісту чи імен. Перший сюжет, “Альм - угорський
воєвода”, відтворив рух на захід незліченного люду союзних племен
на чолі з “гетумогер”, “сьома героями найчільнішими”. Серед них ви
різняється Альм - “син Угека воєводи”, “провідник у кождім бою / 1
порадник в кождій раді” (там само, 422). Його військо переплило
Етиль, тримаючися за кінські хвости. У поході, під час якого, за ско
тарським звичаєм, воно живилося сушеним м’ясом і рибою та коби
лячим молоком, мадяри минали міста аж до руської “Сузудалі”.
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Наступна історія - “Альм під Києвом”. Тут описано рух мадяр
під Київ, побіля якого мадярські воєводи забажали завоювати “многолюдну руську” землю. Перемовини з руськими князями, в перебігу
яких пришельці вихвалялися походженням від Аттіли, правнук якого
Альм повинен стати “паном самовладним” Русі, успіху не мали. Ав
тор віршової переробки наголосив у картині наради патріотичну
свідомість київського князя, воєвод, бояр і міщан. Внесення з руської
літописної традиції поетизують намір автохтонів радше наложити
головою, як без опору “втеряти” Батьківщину любу. Хоча руські та
союзні їм куманські князі битву програли, проте сторони дійшли мир
ної згоди. Поет слідом за Аноніму сом і Праєм пояснив виникнення
неочікуваної приязні у заключному сюжеті “Як Альм пропав”.
У творі загадковий сивий дід віщує Альму прийдешнє (в
Анонімуса порада надходить від русичів). Старий віщун порадив уг
рам задля досягнення мети залишити Київ, йти за Галич і шукати
нової “вітчини” біля паннонського замка Гунгу. Відповідно до ори
гіналу І. Франко змалював прибуття угрів у Карпати. Зникнення ж
Альма біля вогнища жертовного стовпа, недоладне у переказі Прая,
український автор (у дусі цитати зі статті Дори д’Істрія Народна по
езія мадяр із журналу Revue des deux Mondes) зобразив аналогом того,
як щезли Мойсей чи Ромул у переданнях їх народів. Перевівши вій
сько через Карпати, Альм приносить жертву, передає владу сину Арпадові й зникає. І. Франко розкрився у статті водночас як письменник
і вчений-полігістор. Зокрема, він виявив анахронізми у хроніста ко
роля Бели, “перевів” зображувані події через свідчення Константина
Порфирогенета й Альмуція, Іпатіївський літопис.
Продуктивність порівняльної методи І. Франка, історичної й
культурної, виявила і польськомовна стаття ‘‘Лея крев ” і “песя віра ’’
(1895). Її засновано на припущенні: назву progenies сапіпа (“собаче
плем’я”) страшних тоді угрів у Gesta Romanorum зумовлено тим, що у
давніх мадярів існувала традиція про їхнє походження від собаки. На
користь цього свідчать легенди про Аттілу, “який вважається предком
угрів і якого уявляли як короля з собачою головою” (Франко 2008:
529-530). Розповідь про те, як угри не могли погодитися, кого обрати
королем, і постановили: ним стане той, хто першим увійде до вибо
рчої зали, тож мусили коронувати пса, фігурує у Саксона Граматика,
потім у Кірхбаха і Паулі, у гербовниках Папроцького і Потоцького.
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На широкому порівняльному матеріалі традицій індіанців і ескімосів,
японських айнів, нікобарців та інших етносів цей генеалогічний сю
жет оприявнено ще у двох відомих статтях І. Франка - ‘‘Угорська каз
ка” Вацлава Потоцького і “пся крев” та в її продовженні “Похо
дження Аттіли”. Апеляція до Папроцького в першій із них тягне за
собою поклик на угорського історика Анонімоса, канцлера короля Бе
ли, та його хроніку про походження угорців зі Scriptores rerum Hungaricarum.
Частина І “Причинків до історії України-Русі” в ключі унгарології привертає увагу розкриттям питання, хто такі семигородські
секлери. Національна угорська традиція бачить їх потомками гуннів
Аттіли. На підставі опрацювання авторитетних джерел, зокрема, ві
зантійських і мадярських літописців (Туробій), праці німецького вче
ного Ю. Прая Франко розкриває їх історію. Етимологію назви Székely
він вивів од zekel (сидіти). Тобто секлери - це “осадники”, гранична
сторожа.
Розвідка Найстарші традиції Київської землі (1912), поси
лаючись на літопис Амартола, відтворила минуле угрів, їх стосунки з
візантійцями. Із угорських королів у Франкових Студіях над народ
ними піснями найчастіше згадується Матяш Гуняді та Матвій Корвін
- у контексті битви під Варною 1444 р. і славетної бібліотеки, а також
його батько. За хроністами Мєховітою і Бєльським І.Франко навів різ
ні версії походження Яноша Гуняді. Згідно з авторськими примітками
це начальник війська у битві з турками, відомий особистою відвагою і
здібностями. Його битва з султаном Мурадом описана слідом за
Бєльським і Кромером у тій частині Франкових "Студій... ”, яку на
звано Смерть королевича у битві з турками. До давнини відсилає й
незакінчена праця українського вченого-унґаролога Народні повір’я,
пов’язані з народженням дитини. У ній при декодуванні дуалізму
ставлення деяких народів, як єврейського, до “женщин”, буцімто не
чистих і негідних уходити до святині, І. Франко навів звісну мадяр
ську поговірку “жінка - хороший звір” (Франко 2008: 580).
У студії-публікації Зразок угро-руського мадяро- і москвофіль
ства з початку XIXв. (1895) І. Франко зосередився на панегірику Рускіє Музи! С Карпатских снидите гор... (1805). Його адресовано полі
тичному і культурному діячеві, меценатові й письменнику графу
Францові Сечені, “угорському Аполло” у візії поета. У ньому автор
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Й. Левицький створив ранній імагообраз Угорщини в українській но
вій літературі. Це наддунайський “преблаженний край, де стоять
Пешт і Буда, «пишна палата» короля Матвія І Корвіна”. І. Франко
аргументовано приписує авторство твору угроруському патріоту, ру
сину й “общероссу” будапештському цензорові Тарковичу.
Інший “угорський слід” науковця І. Франка, стаття Кошут і
Кошутська війна, пов’язана з постаттю творця політичної історії Єв
ропи XIX ст. Цього ідеолога проголошення незалежності Угорщини
1849 р. автор порівняв із Гарібальді й Мацціні, “з якими так часто
любить порівнювати його мадярська національна гордість” (там само,
430). Для об’єктивізації такої оцінки залучено капітальну монографію
австрійського історика М.-Ф. фон Кронеса, де відзначається успіх
Л. Кошута серед народних мас, але йдеться і про його “марнославну
метушливість” як державного мужа, прагнення “в усьому панувати”.
Кошут мав талант політичного віртуоза й ораторського генія, однак і
не політичний характер. У статті наведено “гончий лист” австрій
ського уряду з докладним описом зовнішності Кошута (див.: там са
мо, 432).
Серед українців Галичини “невеличку епопею Кошута” спопу
ляризували народні пісні про прихід російського війська на при
душення його повстання, про битву під Коморном. Українські пісні
пов’язують “кошутську війну” зі знесенням панщини, як наведений
№ 2 варіант А зі збірника Я. Гсловацького. Вони фіксують, як царські
“канони” прогнали “веньгерщину” і Кошут “йик курка” мусів утікати
зі свого “орсаґу” під турка. Присутнє у них і благання до Бога відіг
нати біду - “силу москалеву” - від порога своєї землі (варіант В, за
пис Ц. Бурачинської із Криворівні), а також вираз симпатії до голо
дуючої й смутної “Кошутової пані” та її дітей (варіант Б № 7, запис
Тита Реваковича з Дрогобиччини).
Оглядаючи 1897-го р. у Записках НТШ зміст мюнхенської га
зети Allgemeine Zeitung, І. Франко зреферував (Beilage zur Allgemeine
Zeitung, 1897, І) допис проф. Фельдеша з поясненням причини “дуже
слабої позиції наук” в Угорщині. Це пояснюється малою кількістю
мадярів, “затісненням всієї духової продукції в рамки мадярської мо
ви” (Франко 2010: 65). Відтак - браком контакту й кругозору, буцімто
чималою кількістю плагіаторів серед угорських вчених, їх погонею за
посадами, непотизмом, відсутністю приватних бібліотек і нехіттю до
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книжок, узагалі малою пошаною до науки. “Угорська академія була
заснована для скріплення мадяризму, університет важний суспіль
ності тільки як фахова школа” (там само). Показово, що цією статтею
Франко пояснив і “ту посуху на духові сили і духову енергію, яка ха
рактеризує нашу угро-руську інтелігенцію” (там само, 66).
Коло ідей оповідання “Чиста раса” продовжила і доповнила
стаття того ж 1896 р. І ми в Європі. Цей “протест галицьких русинів
проти мадярського тисячоліття” авторства І. Франка та В. Гнатюка ча
сопис Житє і слово опублікував за підписом “Русько-українська
молодіж академічна, комітет для справ угро-руських” із вказівкою ще
21 підписанта. Приводом для статті послужив факт урочистого від
криття у Будапешті під егідою Угорської академії наук кімнати, при
свяченої И.В. Ґете. Під час святкування президент Академії граф Зічі
поділився надією, що тепер Європа, побачивши вшанування німець
кого генія, “перестане попрікати нас національною нетерпимістю та
шовінізмом” (Франко 1986: 339).
Аргументація незбіжного погляду з Галичини починається з
констатації: український народ теж живе в Європі і був “діяльним
співробітником європейської цивілізаційної праці ще в ту пору, коли
предки нинішніх мадяр були пострахом Західної Європи” (там само,
340). Заступаючи Європу перед навалами азійських варварів, цей на
род не втратив почуття єдності й кровного зв’язку з “європейським
цивілізованим світом”. 500 тисяч русинів із північних комітатів Угор
щини - частина 25-мільйонного народу. До XVI ст. вони були віль
ними людьми, “тішилися значною автономією”. Проте мадярські вер
хи почали витискати русинів, переслідувати їх за віру. Вороже став
лення уряду змінилося за правління Марії-Терези і Йосифа II, коли
уможливлено освітній і науковий розвій русинів. Однак із 1825 р.
угорці почали активну мадяризацію. Тому не дивно, що у революцію
1848 р. русини більше стали на боці австрійського уряду, хоча тихцем
було їх “немало й по стороні мадярів”. За дуалізму Ф. Бейста мадя
ризація неугорських народностей Транслейтанії перетворилася на ще
“безмірно сильнішу і брутальнішу”. Як наголошують автори, нищити
русинів зробилося немов “патріотичним обов’язком мадярським”, не
хай це і вело за собою “економічну руїну, духовну темноту і без
помічність ...маси народу, виключало від цивілізаційного розвою і
поступу цілі обширні комітати”. Князі церкви, як наводять автори
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промовисті факти, побоялися розіслати своєму духовенству програму
свята Берестейської унії тому, що вона була українською мовою!
Тож не дивно, що на Закарпатті у парафіяльних школах нав
чалися самі ревні мадярони, що у бурсах для сиріт священиків ви
ховували мадярів, хоча засновувались і утримувалися ті заклади укра
їнськими фондами. Священники не гребували засвідчувати в часо
писах свої церковні проугорські проповіді, щоб одержати з мадяризаційного фонду 10-15 гульденів. Ці факти, певно, невідомі Зічі,
твердять адресанти, бо інакше він не покривав би іменем Ґете “без
одню морального здичіння” (Франко 1986: 45). Так само інтелігенцію,
особливо сільських учителів, наскрізь помадярщено. Вони цураються
рідних мови і народу, стали його ворогами-перевертнями, прислуж
никами без етичного почуття. Чи така має бути в Угорщині пошана до
ідеалів Ґете, нериторично запитують автори...
Угорська “толеранція” доходила до того, що мадяри не дозво
ляли угорським русинам отримувати навіть дитячі українські часо
писи з Галичини, комунікувати з братами з-над Черемоша, відбирали
приватні листи. Такого не робилося і в абсолютистській Росії, до того
ж “з таким цинізмом, а особливо з устами, повними грімких фраз про
свободу, толеранцію і цивілізацію” (там само, 346). Серйозними є зви
нувачення в численних порушеннях прав русинів при виборах. Ав
тори ставлять на карб мадярській владі спробу “знищити всякі сліди
Русі на Угорщині через урядові накази перейменувати не тільки назви
місцевостей, сіл і осіб, а й імена і прізвиська. Не дивно, що через
економічні причини, податки й екзекуції руснаки шукають рятунку за
океаном, де «показуються» найменш цивілізованими. Здобуте ними
прозвище «Hungarian» стало синонімом такої «нехарності, зледащілості і рабської приниженості, до яких в Америці не доходили ані
невольники-негри, ані дикі індіани»” (там само, 348). Під тиском
цього “обезсилено, зубожено, отемнено, обдерто з усіх найкращих
здобутків цивілізації великий і живий відлам українсько-руського
народу, ...заткано уста, щоби криком розпуки, стогоном потоптаної і
зневаженої гідності людської не псував гармонії пишних торжеств ти
сячоліття мадярської єдності і мадярської слави» (там само, 349).
Важлива заключна частина статті І ми в Європі - само
характеристика її авторів. Вони не є ворогами мадярської нації, нав
паки, високо ставлять її енергію в боротьбі за свої права, її геройство
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у тяжкі часи: “ми шануємо її заслужених мужів”, її талановитих пись
менників і політиків. Знаменитий угорський писатель Етвеш накликав
своїх земляків до “справедливого і гуманного трактування угорських
русинів” (там само), нагадування депутата Угрона: той, хто порушує
права народностей, є злочинцем супроти спільної вітчизни. Тому, ба
жаючи угорській нації найкращого розвою, автори стверджують: по
трупах інших народностей вона рухатиметься до згуби, а не до по
ступу.
Українці Галичини не проти того, завершується полемічний
виклад, аби їх закарпатські брати були добрими мадярськими пат
ріотами. Але вони не можуть не бути свідомими русинами, а свобода
Угорщини не має стати путами, що сковують уста і душу. Тож цей
протест перед Європою і чесними мадярами спрямовано проти “бру
тального винародовання”, “духовного стемнювання” й “безсовісного
надуживання” високих слів (там само, 350). Фіналом статті є запевнення-клятва: “не перестанемо боротися з теперішніми порядками в
Угорщині, не гідними краю європейського, не перестанемо всякими
легальними способами розбуджувати серед наших угро-руських
братів руського народного почуття” (там само).
Таким чином, літературна і наукова унґаристика Івана Франка
показує його широке коло зацікавлень у дослідженні проблематики
історичного співжиття угорців із українцями від прадавньої доби до
актуальних аспектів міжнаціональних взаємин кінця XIX ст. Як пере
кладач він знайомив українських читачів із новинками угорської
літератури, як оригінальний письменник висловив щиру симпатію
молодому поколінню вільнодумних синів Угорщини. Енциклопе
дична обізнаність із угорським народним епосом, симпатії до героїв
народу-сусіда, як Л. Кошут, біль за упослідженість рідного народу,
гуманне обстоювання справедливості у трактуванні владою угорських
українців, демократизм разом із європеїзмом - такі риси визначили
вагомість і позачасове значення літературної та наукової унґаристики
Івана Франка.
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Abstract
The article investigates the role o f prefixoids in modem domestic word for
mation, identifies agglutinative tendencies o f prefixoids, establishes that agglutination be
comes an active way in creating new words, characterizes prefixoids as agglutinatives,
finds that the regularity o f prefixoids converts them into agglutinative formants, in
vestigates that affixoid derivatives with constantly used classification formant form cer
tain lexical-semantic groups, individualize each affixoid model in structural and semantic
planes.
Keywords: affixoid, agglutination, derivative, composites, morpheme, prefixoid,
word-forming semantics, compatibility.

Словотвірна система української мови наприкінці XX - по
чатку XXI ст. зазнала чи не найбільше змін. Виникнення й функціо
нування нових слів зумовлене зовнішніми та внутрішніми чинниками
розвитку мови, активними словотвірними процесами, здатністю ук
раїнської дериватології адаптуватися до суспільно-політичної ситуації
в Україні. Актуальність роботи зумовлена появою у словотвірній сис
темі сучасної української мови нових одиниць, утворених за допо
могою приклеювання афіксоїда (префіксоїда) до граматично офор
мленого слова. Метою статті є дослідити аглютинативні тенденції
префіксоїдів у структурі складного слова, з’ясувати, яку функцію ви
конують ці морфеми, простежити їхню словотвірну активність та про
дуктивність.
Українська мова хоч і не належить до аглютинативних мов,
проте деякі словотвірні елементи мають ознаки аглютинації. Аглю
тинацію розуміємо як механічне приклеювання стандартних афіксів
до основ чи кореня. Аглютинантами можуть бути префікси, постфікси
та афіксоїди. Аглютинація зберігає чіткі межі між морфемами і “за
побігає затушовуванню або стиранню семантики мотивуючої основи,
десемантизації” (Горпинич 1999: 196). Відповідно, виокремлюємо аг-
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лютинативний спосіб творення слів, який належить до неузуальних
способів і виділений швидше не за структурними особливостями
афіксації, а за “способом приєднання афікса до основи мотиваційної
одиниці” (Німчук 2002: 7).
Явище аглютинації описують як вітчизняні мовознавці, так і
зарубіжні, зокрема О.П. Суник (1965), В.І. Цинциус (1965), Н.Ф. Кли
менко (1998, 2003), В.О. Горпинич (1999), Г.М. Віняр (2004) таін.
Н.Ф. Клименко, характеризуючи ознаки афіксоїдів, наголошує на то
му, що вони “мають аглютинативні тенденції в мові” (Клименко 1998:
62-67). Г.М. Віняр пропонує греко-латинські елементи авто-, агро-,
аеро-, аудіо-, біо-, вело-, відео-, еко-, електро-, етно-, кіно-, мікро-,
міні-, психо-, соціо-, теле-, фіто-, фото- називати аглютинативними
морфемами, бо на відміну від питомих коренів “вони менш обтяжені
конкретно-предметним значенням, живомовними асоціаціями” (Ві
няр 2004: 210).
Префіксоїди (частини складного слова, співвідносні з повно
значним словом або основою, які повторюються з тим самим зна
ченням у групі слів і наближаються за словотвірними функціями до
префікса) проявляють найбільшу словотвірну активність і часто про
дукують композити-оказіоналізми аглютинативним способом. По
трактування афіксоїдних дериватів як складних слів з постійно вжи
ваним класифікаційним формантом дозволяє не лише виокремити
певні лексико-семантичні групи, а й виявити структурні ознаки, які
індивідуалізують кожну афіксоїдну модель у структурному і семан
тичному планах. Більшість мовознавців визнає, що слова з такими
елементами посідають проміжне місце в системі мови, формуючи,
своє словотвірне значення, свої словотвірні ряди, і “характеризуються
ознаками, які зближують ці ряди то з чистим складанням, то з афік
сальними похідними” (Кубрякова 1972: 369).
Префіксоїди характеризуються чіткою локалізацією в слові,
мають ознаки аглютинації за формальними показниками, бо приклею
ються до граматично оформленого слова. Вони не виконують гра
матичної функції, а є лише словотвірними класифікаторами. Це ви
значає і кваліфікацію цих формантів як частини складного або складноскороченого слова, яка співвідноситься з повнозначним словом чи
основою, повторюється з тим самим значенням у групі слів і набли
жається за словотвірними функціями до афіксів. Значення регулярних
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префіксоїдів-приклейок є відносно самостійним і тому часто сприй
мається носіями мови як незалежний елемент. Наприклад, морфеми
бізнес-, відео-, евро-, кіно-, піар- тощо можуть бути як окремим
словом, так і виконувати функцію префіксоїда у структурі складного
слова.
Те, що аглютинація стає активним способом при творенні но
вих слів засвідчують словники, зокрема в УОС-а (2002) з префіксоїдом інтернет- зафіксовано 13 дериватів, в УОС-б (2008) подано 21
дериват. Аглютинативність цих слів дає простір для широкої сполу
чуваності їх з різними мотиваційними основами. Свою словотвірну
активність проявляють такі аглютинативні елементи, як: авто-, агро-,
анти-, відео-, інтернет-, кіно-, медіа-, ретро-, баро-, бізнес-, біо-,
гідро-, гіпер-, гіро-, зоо-, ізо-, інтер-, контр-, космо-, макро-, мікро-,
орто-, радіо-, супер-, теле-, термо- та ін., наир., автоводій, авто
гіпноз, автоклуб, автоколона, агроконсорціум, агрокомплекс, агро
курси, космобачення, космоплавання, космознімок, бізнес-індустрія,
бізнес-ландигафт, бізнес-постать, бізнес-тур, ізоатом, ізодіагностика, ізопластика, інтернет-видання, інтернет-газета, інтернетглядач, інтернет-енциклопедія, інтернет-ефір, інтернет-канал, інтернет-кафе, інтернет-конференція, інтернет-музей, інтернетновини, інтернет-портал, інтернет-провайдер, інтернет-сайт, інтернет-телебачення, інтернет-телекомпанія, інтернет-технологія,
інтернет-чат, медіа-аналітика, медіа-життя, медіа-підтримка, медіа-працівник, медіа-програма, медіа-стиль, медіа-текст, медіа-трибуна та ін.
Семантика префіксоїда встановлюється внаслідок семантич
ного аналізу слів, які містять цю морфему. Тому у визначенні афіксоїдів беруть до уваги не лише дериваційні критерії, а й семантичні.
Саме через регулярність та продуктивність афіксоїд у структурі ком
позита набуває стандартних, регулярно повторюваних значень. Ре
гулярний компонент складного слова переосмислюється, узагаль
нюється і поступово стає дериваційним. На думку В.Д. Аракіна, “ши
роке використання одного із слів як елемента багатьох складних слів,
що отримали однакове значення за цим компонентом, зумовило ви
ділення цього компонента в свідомості мовців як елемента, за до
помогою якого можна утворити нові слова з певним значенням” (Ара
кин 1959: ПО).
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З одного боку, префіксоїд ніби кодифікує слово, відносить йо
го до певної лексико-семантичної групи, а з іншого боку - слово на
дає префіксоїду можливість виявляти своє більш або менш модифі
каційне та класифікаційне значення. “Регулярність префіксоїда ро
бить його словотвірне значення відносно самостійним, бо мало за
лежить від сусідніх морфем і осмислюється ніби поза ними” (Цыганенко 1978: 47). Наприклад, префіксоїд аква- (< лат. aqua ‘вода’) ви
ступає із значенням ‘вода’, ‘водяний’ у дериватах: аквакомплекс - ‘ді
лянка океанічного середовища, якій властиві специфічні особливості
води, рельєфу дна’; аквакультура - ‘промислове розведення й виро
щування господарсько важливих водних організмів у контрольованих
умовах’.
Взаємодіючи зі словами, префіксоїди утворюють складну фор
мально-семантичну терміносистему, в якій кожному з них відведено
певне місце та значення і яка залишається відкритою для входження
до неї нових терміноелементів. Наприклад, префіксоїд псевдо- зі зна
ченням ‘несправжній, неправильний’ вживається в математичній (псев
добазис, псевдовектор, псевдометрика), технічній (псевдосплав), аст
рономічній (псевдосипхрона), геологічній (псевдоконгломерат, псевдомалахіт, псевдоморфози), медичній (псевдоартроз), архітектурній
(псевдоготика, псевдокласицизм) терміносистемах тощо. Таке поєд
нання компонентів в одне ціле є активним і перспективним способом
творення термінів. Можливості сполучення основ з префіксоїдом мо
жуть бути безмежними, але зумовленими “тільки суспільною не
обхідністю таких з’єднань” (Воронцова 1964: 99). З погляду слово
творення перешкод для таких утворень немає, оскільки тут все зво
диться до аглютинативного приклеювання класифікатора-афіксоїда,
наприклад: мезоклімат - ‘кліматичні умови, характерні для певного
географічного району земної поверхні’; мезопауза - ‘перехідний шар
між мезосферою і термосферою’; мезосфера - ‘шари атмосфери на
висоті від 50 до 80 км.’. Усі вони є продуктивними, для них “ха
рактерне зростання комбінаторики з іншими композитами, а також
підвищення словотвірного потенціалу слів, до складу яких вони вхо
дять” (Клименко 2003: 85).
Продуктивними морфемами іншомовного походження, які по
єднуються з твірними основами за законами аглютинації, є: фіто(вказує на зв’язок з поняттям ‘рослина’): фітогормони, фітоіму-
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нітет, фітоклімат, фітоморфози, фітопланктон, фітофтора; нео(має значення ‘новий”): неоантропи, неоглобалізм, неокласицизм,
неопіфагореїзм, неоплатонізм, неопозитивізм, неотомізм, неофа
шизм', відео- (вказує на належність слова до сфери зображення різ
номанітних електричних сигналів): відеорекордер - прилад для запи
сування передач телебачення на магнітну стрічку; відеодиск, відеоім
пульс, відеокарта, відеокасета, відеоплеєр, відеосигнал, відеотекст,
відеотермінал, відеофільм та ін. У наведених словах препозитивний
компонент характеризується великою активністю та свободою спо
лучуваності з основами грецького, латинського, англійського, ні
мецького, французького походження без будь-яких звукових змін на
морфемному шві.
Зростає аглютинативність префіксоїдів аеро-, веб-, гідро-,
евро-, піар-: аеромаяк, аерофільтр, аерофотоапарат, аерофотогра
фія, гідроагрегат, гідроаероплан, гідроаеропорт, гідроакустика, гідроблок, гідровелосипед, гідровузол, гідрогальмо, гідрокамера, гідрокосмос, гідромаса, гідромонітор, гідромодуль, гідрофлот, гідрошах
та, евробанк, евровалюта, євродепозити, євродолари, евроремонт,
євросервіс, веб-вузол, веб-графіка, веб-камера, веб-клієнт, веб-майстер, веб-навігатор, веб-ресур, веб-ринок, веб-сайт, веб-сервер, вебсервіс, веб-сторінка, веб-форум, веб-цензура, піар-агент, піар-витвір,
піар-дійство, піар-заходи, піар-команда, піар-конкурс, піар-менеджер,
піар-технологія та ін.
Розгалужене словотвірне гніздо утворюють деривати з префіксоїдами-аглютинантами макро- та мікро-: макроклімат, макрокоман
да, макроліквідація, макросегмент, макромодель, макрооператор,
макропідхід, макрофауна, макрофонема, макрофотознімок, мікро
бар, мікровібратор, мікрокаталог, мікроконтекст, мікропідхід, мікросегмент, мікросекунда, мікроситуація, мікросоціологія, мікроте
лефон, мікротравма та ін.
Префіксоїди архі-, гіпер-, супер-, ультра- легко приклею
ються, характеризуються великою активністю та свободою сполу
чуваності з основами, що одночасно є самостійними словами, напр.,
гіпер+інфляція, гіпо+функція, супер+зірка, супер+сучасний, ультра+звук. Найчастіше сполучаються з французькими (авіація, арбі
траж, модерн, модернізм, фільтр), латинськими (арбітр, інфляція,
функція), англійськими основами (дивіденд, комп ’ютер, траулер, фі-
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ніш). Вони поєднуються і з питомими основами, внаслідок чого утво
рюються гібридні сполуки: супергармонійний, суперголосний, супернебезпечний, суперсекретний, супернавантаження, суперскладний,
суперсучасний, супертонкий, суперчистий, супериівидкий тощо.
Останнім часом виявляє свою словотвірну активність префіксоїд латинського походження мульти- (< лат. múltúm ‘багато’), що у
складних словах виражає значення багаторазовості, множинності
(мультибренд, мультимедіа, мультикухня, мультипрограма). За до
помогою нього утворюються назви приладів: мультивібратор - ‘ге
нератор напруги’; мультициклон - ‘апарат, який очищає повітря або
газ’; мультипроцесор, мультиплекс, мультиварка; осіб: мульти
мільйонер - ‘власник великого багатства’; мультимільярдер. З’яви
лися нові прикметники-синоніми, які мають питомий відповідник:
мультинаціональний - багатонаціональний, мультилатеральний —ба
гатосторонній. Про швидке зростання кількості композитів з префіксоїдом мульти- свідчить поява відносних прикметників мультивібраторпий, мультивекторний, мультивербальний, мультикультурний, мультимедійний, мультипольний, мультипроцесорний, мультирегіональний тощо. Як зазначає Н.Ф. Клименко, “системне вхо
дження деяких слів з основами мульти- в мову підтверджують і такі
повноправні слова, вже зі стертими ознаками чужого творення, як муль
типлікатор, мультиплікаційний, мультиплікація” (Клименко 2008: 219).
У межах словотвірного типу трапляються композити-гібриди,
утворені поєднанням з питомими основами аглютинативним спосо
бом: мультинаціональний, мультипрограмування, мультистійкий.
Аглютинативні властивості виявляють префіксоїди бари(< грец. barys ‘важкий’), що за значенням відповідає слову ‘тиск’,
напр., барисфера, барицентр; гісто- (< грец. histos, histion ‘тканина’),
що відповідає поняттю ‘тканина тіла’: гістохімія, гістофізіологія;
геліо- (< грец. hélios ‘Сонце’), що відповідає поняттям ‘сонце’, ‘со
нячний’: геліоархітектура, геліофізика, геліогравюра, геліоенергети
ка. Словотвірний аналіз дериватів з префіксоїдом гальвано- (< галь
ванізація), утворений від прізвища італійського фізіолога Л. Гальвані,
у композитах відповідає поняттю “той, що викликає виникнення пос
тійного електричного струму або стосується його”, також засвідчив
наявність аглютинації в дериватах: гальваноакустика - 1) ‘припі
кання тканин тіла особливими металевими наконечниками’ - гальва-
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нокаутерами, що їх розжарюють, проводячи через них електричний
струм для видалення поліпів тощо; 2) ‘травлення малюнка на металі
постійним електричним струмом’; гальванопластика ‘виготовлення
точних металевих копій виробів електролітичним способом’; гальва
ностереотипія ‘спосіб виготовлення копій форм високого звуку (сте
реотипів) методом гальванопластики’. Комбінаторними особливостя
ми форманта гальвано- є не лише те, що деривати утворені шляхом
поєднання префіксоїда з основами грецького походження (-акустика,
-пластика, -стереотипія), а й те, що він сполучається з питомими
основами (гальванопокриття).
У слові префіксоїди виступають базовими (опорними) одини
цями, домінантою у формуванні класифікаційного лексичного зна
чення слова. Узагальнене значення префіксоїдів-приклейок форму
ється через їхню здатність утворювати продуктивні словотвірні мо
делі. Наприклад, у медичній галузі продуктивні словотвірні ряди на
позначення фізичного стану людини, процесів, пов’язаних з їхнім лі
куванням, утворюються за допомогою префіксоїдів: ангіо-, артро-,
гастер-, гастро-, дермато-, кардіо- тощо. Префіксоїд ангіо- (< грец.
angeion ‘судина’) у композитах відповідає поняттям ‘судина’, ‘судин
на система’; артро- (< грец. arthron ‘суглоб’) у складних словах вка
зує на зв’язок означуваних понять із суглобами; дермато- (< грец.
derma (dermatos) ‘шкіра’) означає ‘шкіра’, ‘шкірна хвороба’; кардіо(< грец. kardia ‘серце’) стосується серця; гастер-, гастро- (< грец.
gastér (gasíro) ‘шлунок’) відповідає поняттям ‘шлунок’ або ‘черевна
частина тіла’; бласто- (< грец. blastos ‘пагін’, ‘зародок’) відповідає
поняттям ‘відгалуження’, ‘зародок’. Префіксоїди переважно беруть
участь у творенні назв хвороб: ангіоневроз ‘захворювання централь
ної нервової системи, що характеризується функціональним розладом
іннервації кровоносних судин’; бластомікоз ‘інфекційна хвороба лю
дини, спричинювана бластоміцетами’; стану організму хворого: ан
гіоспазм ‘патологічне звуження просвіту дрібних артерій, унаслідок
чого різко зменшується або зовсім припиняється циркуляція крові в
них’; ангіостеноз ‘звуження судин’; кардіосклероз ‘захворювання
людини, в основі якого лежить розростання в м’язах серця (внаслідок
запалення або недостатнього кровопостачання) сполучної тканини’;
артралгія ‘болі в суглобах при різних захворюваннях’; процесів, по
в’язаних з лікуванням хвороб: артропластика ‘пластична операція,
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метою якої є відновлення рухомості суглоба’; кардіохірургія ‘ліку
вання серця за допомогою хірургічних операцій’.
Виявляють аглютинативні тенденції питомі префіксоїди бага
то-, велико-, високо-, мало-, низько-, світло-, синьо-, скло- та ін.
Наприклад, усі деривати із префіксоїдом скло-, що бере участь у тво
ренні назв матеріалів, виготовлених зі скла, утворені аглютинативним
способом: склокераміка ‘спеціально оброблене скло з нульовим кое
фіцієнтом розширення, що застосовується там, де потрібен прозорий,
який не змінюється від коливання температури, матеріал’; склоас
фальтобетон, склобетон, скловата, скловолокно, склогіпс, склогу
ма, склоемаль, склозалізобетон, склокремнезит, склокристаліт, скло
лакотканина, скломармур, скломаса, склопластик, склоруберойд, скло
цемент, склоцементокераміка та ін.
На думку Н.Ф. Клименко, “аналіз участі основоскладання у
процесах номінації сучасної української мови дозволяє встановити, з
одного боку, зміни в механізмах поєднання основ (за типом аглюти
нативного словопородження, комбінування основ без єднальних го
лосних, гібридизацію слів за рахунок поєднання питомих і запози
чених основ), з другого - нагромадження композитів, об’єднуваних
базовими поняттями науки, техніки, тобто зростання однотипних па
радигм слів, що згруповані за першою чи другою основою” (Кли
менко 2003: 89).
Префіксоїди іншомовного походження характеризуються ши
рокими сполучувальними властивостями, оскільки сполучаються з
грецькими, латинськими, англійськими, французькими, німецькими
та українськими основами. Висока сполучуваність префіксоїдів з ос
новами слова дає змогу припустити, що вони мають найбільше шансів
інтегруватися в систему мови. їхня сполучуваність надає їм нового
функціонального статусу: носії мови починають сприймати їх як за
гальновживані. Регулярність префіксоїдів перетворює їх в абсолютно
аглютинативні морфеми, гранична аглютинативність робить їх особ
ливими морфемами. Накопичення одиниць з приклеюванням сприяє
росту аглютинативності в сучасній словотвірній системі української
мови.
Отже, основними ознаками аглютинації можна вважати: вільне
склеювання морфем та відсутність морфологічного взаємопристосування морфем у процесі їхнього з’єднання; уникнення в семантиці по-
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хідного слова багатозначності дериваційних морфем, що сприяє збіль
шенню префіксоїдних дериватів.
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Abstract
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«Итак, „суржик” шагает на запад, сопровождая великий поход великого,
могучего русского языка. Украинскому же отступать некуда - н е к Польше же
ведь и не к Словакии с Венгрией!»
Ю. Андрухович, перевод с украинского (Андрухович 2001: 2)

Суржик представляет собой уникальное явление на современ
ном языковом пространстве Украины. Насчитывает оно, как мини
мум, пару-тройку веков, но свое название получило относительно не
давно, в конце 20-х гг. прошлого века, и лишь во времена независи
мой Украины стало широко обсуждаться. Впрочем, само слово «сур
жик» существовало в украинском языке и ранее, подразумевая смесь
разных зерновых культур (пшеницы и ржи, ржи и ячменя, ячменя и
овса и т.п.) невысокого качества, а также муку, изготовленную из
такой смеси (Білодід 1978: 854). В переносном значении оно впервые
появляется в словаре Бориса Гринченко - «человек смешанной расы,
смешанного происхождения» (Гринченко 1909: 231). Со временем по
явился другой смысл слова, который нас и интересует: «Элементы
двух или нескольких языков, объединенные искусственно, без соблю-
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дения норм литературного языка; нечистый язык» (Білодід 1978: 854).
Таким образом, как отмечает Лариса Масенко, семантическое ядро
слова «суржик» объединяет два элемента - смешение двух разных
субстанций и снижение качества получаемого на выходе продукта
(Масенко 2019: 5).
Перед тем как перейти непосредственно к практике, хотел бы
сразу уточнить, что я подразумеваю под терминами «традиционного»
и «нового» суржика.
«Традиционный» суржик представляет собой украинско-рус
скую смешанную речь, где своим родным языком человек считает или
украинский, или русский. Существует и такая вероятность, что какаято часть людей (по-видимому, довольно самокритичная) прямо ука
жет суржик как свой родной вариант общения. Подобное действи
тельно может случаться, если социологи включают такую опцию при
опросах. По моему мнению, это неправильно, поскольку авторы дан
ных соцопросов ставят суржик, который не имеет за собой ничего
определенного, в один ряд с такими полноценными языками, как ук
раинский и русский.
Каким же тогда может быть «новый» суржик? Очевидно, когда
родным языком человека является не украинский и не русский (и уж
тем более не суржик), а некий третий вариант. К примеру, в городе
Берегово Закарпатской области проживает немалое количество лю
дей, которые считают таковым венгерский, но при этом используют
смешанную форму украинского и русского языков для написания сво
их объявлений.
К сожалению, языковая политика СССР сформировала здесь
настолько специфические условия, что не мешать языки было прак
тически нереально. 1 декабря 1947 г. выходит распоряжение Мини
стерства образования, согласно которому отменяется преподавание
украинского языка и литературы в школах с неукраинским и нерус
ским языками обучения. Сделано это было якобы «для более эффек
тивного усвоения родного языка, а также русского языка и литера
туры» (Хроника Закарпатья: 139-140). И все бы ничего, но в Закар
патской области, в том числе вблизи районов компактного прожи
вания венгров, позиции украинского языка были довольно сильные и,
следовательно, создавали конкуренцию «школьному» русскому пря
мо на улицах. Советская власть пыталась это исправить, но не успела.
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Закарпатье входило в состав УССР всего 46 лет (1945-1991), при том,
что последние 2 года украинский язык уже имел статус государствен
ного. Существует такая точка зрения, что «носители суржика уже во
втором поколении переходили на русский язык общения» (Масенко
2019: 115). Времени у «советов» на русификацию Закарпатья было
очень мало, особенно если говорить о непростой задаче научить венг
ров русскому в обход украинскому...
Независимость Украины внесла существенные изменения в
школьную программу, в том числе для школ национальных мень
шинств. Теперь обязательными для изучения являются такие пред
меты как «Украинский язык» и «Украинская литература», а уроки на
русском языке были, соответственно, вычеркнуты. В результате име
ем довольно необычное явление в венгероязычных семьях Закарпатья,
когда старшее поколение изучало русский, а младшее - украинский,
но ни тот, ни другой язык не используется регулярно. Безусловно,
такие дети будут испытывать проблемы с изучением государст
венного языка, ведь их родной язык слишком далек от него во всех
отношениях. У кого они могут просить помощи, к примеру, с домаш
ним заданием? Логично, что у родителей, дядь, теть, бабушек, де
душек, иначе говоря, у старших родственников. И как они могут по
мочь? Конечно же, ища параллели с русским языком, который они
учили много лет назад. Вот схема, по которой прямо сейчас активно
формируется новый тип украинско-русского суржика - для людей с
третьим родным языком.
Где можно обнаружить такой суржик? Как ни странно, прямо
на улицах Берегово. Понятно, что суржик проявляется, прежде всего,
в устной форме, а значит, для его исследования лучше всего подойдут
записи разговоров с его так называемыми «носителями». Однако сде
лать это конкретно здесь не так уж просто, так как языковой состав
данного города и его окрестностей слишком разнообразен. Поэтому в
реальной речи людей, говорящих смешанно, активно присутствуют
также мадьяризмы и диалектизмы. Другое дело - частные объявле
ния. Равно как сознание «суржикоговорящего» человека отбрасывает
украинские слова, отличающиеся от русских (Масенко 2019: 75), так
и здешние люди, при написании объявлений на украинском или рус
ском, отбрасывают венгерские слова. Исключением могут быть лишь
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немногие слова, которые в венгерском языке похожи или идентичны с
восточнославянскими (конкретно с украинскими и русскими).
Также понятно, что каждая фотография в отдельности не мо
жет называться «суржиком», так как не выражает всех его примет и
не свидетельствует о регулярном характере ошибок ввиду того, что
объявление представляет собой довольно ограниченный по своему
объему текст. Говорить о наличии украинско-русского смешения мы
можем лишь при условии, что соберем каждую такую ошибку в еди
ную картину.
В чем состоит особенность украинско-русского суржика для
лиц с третьим родным языком? По мнению Ларисы Масенко, овла
девая другим языком, человек также осваивает другую культуру. Вос
приятие индивидом или целой этнической общности культуры иного
сообщества, в науке обозначается термином «аккультурация». Однако
на территории Украины попытки приспособления к русскому языку
и, соответственно, к русской культуре, нередко происходят на поверх
ностном уровне (Масенко 2019: 133-135). Это приводит к тому, что
сознание человека раздваивается между украинским языком, который
плавно забывается, и русским языком, который находится лишь в
процессе усвоения. Одним из результатов такого процесса является
то, что человек теряет свою языковую устойчивость и, как следствие,
в его речи появляются черты суржика (там же, 117). Поэтому в тех
местах, где распространено двуязычие, также возникает суржик, ведь
не каждый человек способен стать билингвом. Собственно, разница
между билингвом и так называемым «суржикоговорящим» состоит в
разных языковых механизмах. Для первого это переключение кодов
(code switching) - механизм, не позволяющий ему смешивать языки,
для второго - смешение кодов (code mixing), то есть прямо противо
положный процесс (там же, 63-64).
А что же Берегово? Здесь мы наблюдаем функционирование не
двух, а сразу трех языков (украинский, венгерский, русский). При та
ком раскладе возможен даже не поверхностный, а самый прими
тивный уровень владения каждым из представленных здесь языков. В
результате появляются настолько нетипичные ошибки, что их трудно
себе вообразить где-либо еще, кроме как здесь, в приграничных ре
гионах. Например, на фот. 1 изображена мемориальная табличка, где
в украинском варианте регулярно используется твердый знак вместо
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мягкого, и это при том, что в украинском языке вовсе нет буквы Ъ.
Она есть только в современном русском и болгарском алфавитах.
Твердый знак на месте мягкого встречается 7 раз в следующих сло
вах: меморіальна, надьсевлевшського (дважды), міжпарламентської,
берегівського, угорської, вересень. Мягкий знак также появляется в
данном тексте, но всего 2 раза (закарпатською, Саболч-СатмарБерегської).
В качестве продолжения темы смешения букв рассмотрим ук
раинскую Є. На ее месте в Берегово встречаются Е и Э. Путаница Є—
Е не кажется странной, так как украинское Є в большинстве случаев
используется аналогично русской букве Е. Всего было обнаружено 3
примера такой путаницы. Примечательной чертой их всех является
то, что здесь обнаруживаются и другие ошибки, связанные с украин
ско-русским смешением. Так, на фот. 2, помимо использования Е на
месте Є (вдается) (если все-таки предположить, что объявление изна
чально задумывалось на украинском языке), встречается также рус
ское глагольное окончание -тся (по аналогии с русским словом сда
ется), а не -ться, которое постоянно в украинском. Ситуация с фот. 3
(здається) также довольно неопределенная, так как здесь есть 2 аргу
мента в пользу украинского языка (написание буквы 3 в начале гла
гола и его окончание -ться) и столько же против (русское аренда и,
собственно, буква Е вместо Є в первом слове). В объявлении на фот. 4
(продається) наблюдаем русизм хорошо на месте украинского наре
чия добре, а еще прилагательное дойна, а не дійна, под влиянием рус
ского дойная. Кроме того, здесь прослеживается один любопытный
факт: текст большими буквами кажется ближе к украинскому языку,
но адрес под ним уже явно написан на русском языке: ул. Мукачевская. Такой выборочный характер украинского или русского языка
свидетельствует о том, что человек воспринимает их как единое
целое, что, в свою очередь, является несомненной чертой суржика.
Если случай с Є- E можно объяснить фонетической созвучно
стью украинской и русской гласных соответственно, то причина пу
таницы С-Э, очевидно, кроется в их визуальной схожести, хотя мы и
говорим о разных языках. В том, что объявление из фот. 5 написано
на украинском языке, уже никаких сомнений быть не может, и только
буква Э на месте Є (продаэться) здесь режет глаз. Возможно, у ав
тора не было украинского языка на компьютере? Но откуда тогда по-
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явилась буква / в слове приміщення? Или автор взял ее из венгерского
языка? Вопросов здесь гораздо больше, чем ответов, но сам факт, что
он не видит большой разницы между буквами двух разных алфавитов,
отрицать довольно трудно.
Наконец, отметим в русском тексте (или, опять же, в тексте,
который изначально задумывался на русском языке) путаницу с рус
ской Э и уже украинской Е. Такое можно увидеть на фот. 6 (електричество). Также черты украинского языка здесь прослеживаются в
виде начальной буквы 3 в слове здать и О в слове оренду.
Ошибки, указанные выше, характерны для Берегово и встре
чаются также в других примерах. Так, на фот. 7 в украинском слове
используется русское глагольное окончание -тся (продается). Есть
еще один случай использования буквы з вместо с в русском тексте в
начале слова - зборка (фот. 8). Конечно, надо учитывать, что и в рус
ском языке с тут звучит как з, поэтому однозначно связывать данное
явление с влиянием украинского все-таки нельзя. Наблюдается также
интересное «перевоплощение» предлога с в з в текстах, которые, хоть
и написаны на украинском языке, но ход мыслей авторов был явно на
русском. Например, на фот. 9 есть фраза під заказ з доставко», ско
рей всего, по аналогии с русской под заказ с доставкой. «Украини
зация» здесь происходит довольно специфическим образом: предлог
под превращается в під, а с - в з, в то время как другие слова остаются
без изменений. Правильно - на/під замовлення з доставкою. Русиз
мом здесь также является слово бивший (от рус. бывший), на укра
инском же колишній. Ошибка с неправильным выбором падежа укра
инского слова товщина (по-русски толщина), а именно винительного
вместо творительного (товщину вм. товщиною), уже объясняется без
грамотностью, так как в русском языке похожая ситуация со скло
нением. В другом примере с фот. 10 видим фразу массаж з виходом
на дом, также по аналогии с русской массаж с выходом на дом. Опятьтаки предлог с превращается в з, но не исправлены слова массаж на
масаж; и дом на дім. Кроме того, фраза изначально была построена
неправильно, так как в данном случае лучше использовать с выездом,
а не с выходом.
Интересное видоизменение предлог с принимает на фот. 11. В
данном примере он превращается в із - предлог, который вообще до
вольно редко встречается в украинском языке. Обычно он исполь-
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зуется в начале предложения перед группой согласных или между
согласными. Фраза кухня із мебеллю не относится ни к одному из этих
случаев. И, конечно же, за ее основу было взято русское слово мебель
(а не меблі) и, соответственно, с мебелью (а не з меблями).
Путаница с украинским словом оренда и русским аренда также
не единична. На фот. 12 видно, как его украинский вариант присут
ствует среди русских слов. Использование русизмов в украинских
объявлениях - частое явление, причем они могут оставаться как в
неизмененном виде, так и с попытками какой-либо «украинизации».
На фот. 13 можно обнаружить русское наречие посуточно вместо що
добово (также используется форма подобово, хотя это слово довольно
неоднозначно). Кроме того, эти два примера объединяет другая инте
ресная ошибка, о которой поговорим позже.
Продолжаем тему русизмов. На фот. 14 видим русское слово
качественно в украинском тексте, очевидно, потому что автор не
смог вспомнить его украинский перевод (якісно). В магазинной вы
веске (фот. 15) находим русское слово мебель (вместо меблі) в соче
тании с украинским з Європи. Автор объявления на фот. 16 пригла
шает на работу в Германії (надо в Німеччині). В списке блюд на
фот. 17 значится картошка фрі (правильно картопля фрі). Еще один
русизм замечаем на фот. 18 - кладовка (на украинском комора). Здесь
же можно найти другие интересные примеры - прилагательные жи
лих (кімнат) (на русском жилых, на украинском житлових; также
есть слово жилих, но в ином значении - комнат, которые уже заселе
ны) и орієнтовочна (на русском ориентировочная, на украинском орі
єнтовна), а также словосочетание на два входа вместо на два входи.
График работы на фот. 19, оформленный на украинском, со
держит русское слово четверг (правильно - четвер). На фот. 20, на
базе русского слова сохранность, в украинском тексте появляется ру
сизм сохранність (правильно збереження). Также отметим словосо
четание потрібен продавец, где не хватает мягкого знака после слова
продавец (фот. 21), и русское слово напитки вместо напої (фот. 22).
На фот. 23 можно обнаружить фразу в помещении Райдержадмин (районной державной администрации, хотя правильно районной
государственной администрации) и украинское слово субота с одной
буквой Б. Прочие примеры украинизмов в русских текстах встреча-
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ются на фот. 24 (системи вм. системы, хотя в другом месте это слово
написано правильно) и фот. 25 (колодязь вм. колодец).
Ранее уже были примеры прилагательных, затерявшихся ме
жду украинским и русским языком - дойна, оріснтовочна. Отметим и
другие такие случаи. На фот. 26 их сразу три - постоянна (по-русски
постоянная, по-украински постійна), отдільні» (по-русски отдель
ные, по-украински окремі) и каждий (тиждень) (по-русски каждый,
хотя правильнее каждую, потому что неделю; по-украински кожен,
кожний, кожного (тижня), щотижня). Однако абсолютно не факт,
что в последнем случае мы имеем дело с влиянием именно русского
языка, так как на польском тоже есть kazdy, а на словацком kazdy.
Кроме того, слово каждый фиксируется в Русинском орфографиче
ском словаре (Капраль 2017: 87).
В том же примере обнаруживаем типично русскую конструк
цию предлога по и существительного в дательном падеже (по теле
фону). Подобные ошибки встречаются на фот. 27 (тоже по телефону)
и фот. 28 (по номеру). На украинском языке правильно за номером
(телефону). «Микс» русского существительного занятость и украин
ского зайнятість происходит на фот. 29 (зайнятость). Слово мага
зин на вывеске из фот. 30 написано как магазін, где, очевидно, хозяин
взял за основу произношение русского аналога. Мешанину среди
гласных И и I в украинском тексте можно заметить на фот. 31 в слове
торгівли (правильно торгівлі). Остается не совсем понятно, почему
это произошло, но есть версия, что под влиянием русского слова
торговли или автор просто ошибся.
Но, пожалуй, самая интересная ошибка с существительным
встречается на фот. 32, и речь идет, как можно догадаться, не о слове
робота, написанного на украинский манер в русском тексте. Наи
больший интерес в этом объявлении представляет... собственно, сло
во объявление, но в очень необычном своем виде —ОБЯВЛЕННИЯ.
Как это могло произойти? По моему мнению, за основу здесь было
взято русское слово объявление, а также украинские синонимы об’ява
и оголошення. Теперь обо всем по порядку:
1)
Между буквами Б и Я нет твердого знака, так как его
зуально нет в слове об’ява. Безусловно, ту же функцию здесь испол
няет апостроф, но автор возможно знал, что в русском языке апост
рофа нет и также не поставил его. Другая версия —автор не смог най-
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ти апостроф на клавиатуре. Еще одна версия - автор не знал, где на
ходится твердый знак;
2) Двойная буква Н написана по аналогии с украинским сло
вом оголошення;
3) Буква И, в свою очередь, присутствует в русском варианте
объявление;
4) Буква Я в окончании слова, конечно же, не указывает на
множественное число. Просто она есть в слове оголошення.
Таким образом, сформировался «настоящий языковой Фран
кенштейн» - смесь двух украинских слов и его русского перевода.
Довольно занимательной кажется также фот. 33. В первую оче
редь, из-за фразы днем і ночу, скорей всего, взятой по аналогии с
русской днем и ночью. Безусловно, таких наречий в украинском языке
нет, вместо этого используется форма вдень і вночі. Однако здесь есть
еще одно слово, которое написано неправильно - працую (на украин
ском працюю). И тут мы имеем дело с влиянием уже не русского
языка, а западнославянских: на польском pracujq, на словацком ргаcujem, также pracujú в 3-м л. мн. ч. Помимо этого, инфинитив працовати можно увидеть в Русинском орфографическом словаре (Капраль 2017: 150) и Русинско-мадьярском словаре глаголов (Годинка
1991: 258). Здесь же фиксируется форма працую для 1-го л. ед. ч.
Неоднозначным с точки зрения причисления ошибки к рус
ском языку является пример на фот. 34. Словосочетание заробітна
плата (на украинском правильно заробітна плата) можно объяснить
как аналогией с русским языком (заработная плата), так и, опять же,
влиянием местного диалекта. У Михаила Капраля можно найти как
глагол заробляти, так и заробляти, а также заробити, причастие за
роблений и существительное заробок (по-русски заработок) (Капраль
2017: 76). У Антония Годинки ситуация с глаголами такая же: за
робляти, заробляти, заробити (Годинка 1991: 113-114).
Достаточно ли этих примеров, чтобы утверждать о сущест
вовании суржика в городе Берегово и, даже более того, говорить о
появлении нового типа украинско-русского языкового смешения? Для
ответа на данный вопрос необходимы дальнейшие исследования, ко
торые я продолжаю проводить как в городе Берегово, так и по всему
Закарпатью. Пока же я могу сделать предположение, что суржик как
языковое явление смешения украинского и русского языков харак-
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терен не только для центра Украины (на что указывают результаты
многочисленных опросов), но и для приграничных западных регио
нов, где проживают люди самых разных этносов.
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Abstract
The article is devoted to the study o f the specifics o f quotation attachments as a
syncretic way o f transferring other people’s speech on the material o f Stepan Protsiuk’s
psychologically biographical novel The rose o f ritual pain. Being a kind o f free direct
speech, quotation attachments are italicized fragments that refer the reader to folklore
sources, works o f art, Christmas carols and prayers. 24 text units representing different
numbers o f quotation fragments (from 1 to 7) were analyzed.
Quotation attachments are a component o f the modemist principle for addressing
the psyche o f the characters. They provide additional linguistic and stylistic material to
create a psychological portrait o f the protagonist o f the novel -V asyl Stefanyk, and help to
establish intertextual dialogic interaction.
Keywords: intertextuality, quotation attachments, free direct speech, syncretic
ways o f transferring other people’s speech, Stepan Protsiuk.

Асоціативний простір постмодерністського художнього дис
курсу сформований на основі інтертекстуальності, яка, за словами
Р. Барта, створює “фрагментований” текст, що “являє собою не ліній
ний ланцюжок слів, [...] а багатовимірний простір, де сполучаються й
суперечать один одному різні види письма, жоден із яких не є ви
хідним; текст витканий із цитат, які відсилають до тисяч культурних
джерел” (Варт 1989: 388). Постмодерністському цитатному письму
притаманна заміна точного, прямого найменування цитатою - гото
вою моделлю, для якої покликання на авторство оригінального тексту
не відіграє суттєвої ролі (Фільчук 2003: 7).
Аналізуючи вторинні тексти, мовознавці зазвичай виокрем
люють із-поміж них цитати, алюзії, ремінісценції, синтаксичні кон
струкції, міні-тексти тощо. На думку Н.С. Голікової, невеликий за
обсягом, але смислово значущий “чужий” текст, що є “вкрапленням”
у пізніше написаний текст, можна кваліфікувати як цитату (Голікова
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2015: 163), оскільки цитатою є “будь-яка форма текстового (мовного)
перегуку” (Смирнова 2005: 7).
Яскравим прикладом використання цитатних фрагментів слу
гує психобіографічний роман Степана Процюка Троянда ритуального
болю, де особливою специфікою позначені т. зв. цитатні вкраплення уведені рядки пісень, графічно марковані курсивом, що посилюють
драматизм внутрішніх переживань героїв, увиразнюють трагізм си
туації. Дослідження таких структурантів художнього тексту вважаємо
актуальним з огляду на потребу з’ясування їхньої специфіки в постмодерністському дискурсі.
У мовознавчих студіях цитатні вкраплення вивчають залежно
від розуміння сутності цього феномену. Переважно їх аналізують се
ред текстотвірних чинників, з-поміж яких особливу роль відіграють
інтертекстуальні одиниці. Феномен інтертекстуальності в проекції на
художні тексти досліджували такі українські мовознавці, як І. Колегаєва, Н. Кондратенко, О. Переломова, О. Селіванова, Г. Сюта та ін.
В основу класифікації цитатних вкраплень покладено різні диференційні ознаки. Як зауважує Г.М. Сюта, цитати різняться за спо
собом та ступенем актуалізації, за функціонально-текстотвірним на
вантаженням, за збереженням/трансформованістю в метатексті пер
винної лексико-семантичної структури (Сюта 2013: 83). Критерій
формату відтворення цитат як інтегрально-текстова ознака слугував
підставою для диференціювання їх на такі різновиди: точні (графічно
виділені, графічно невиділені), неточні (трансформовані, редуковані,
розбудовані), семантичні (алюзія, ремінісценція) (Сюта 2014: 11). Ци
татні вкраплення аналізують і серед синкретичних способів переда
вання чужої мови, зокрема як один із різновидів вільної прямої мови
(Шитик 2014: 382-384).
Мета статті - схарактеризувати особливості цитатних вкрап
лень на матеріалі психобіографічного роману Троянда ритуального
болю Степана Процюка, обґрунтувати доцільність їх кваліфікації як
різновиду вільної прямої мови.
Традиційно в лінгвістиці поняття чужої мови охоплює різ
номанітні синтаксичні конструкції, здатні найефективніше відтворю
вати мовлення чи думки конкретної особи в авторському тексті. Ши
роке розуміння терміна “чужа мова” передбачає різноманітні способи
її вираження: дослівне відтворення, переказ, перероблення “чужих”
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тем, алюзії, ремінісценції, прецедентний текст, запозичення, насліду
вання, стилізації (Малихіна 2000: 5) тощо. В аспекті теорії перехід
ності слушно виокремлювати дослівне (пряме), недослівне (приблиз
не, непряме) та синкретичне відтворення чужої мови, що постає вна
слідок взаємозв’язку та взаємопереходів між її різновидами (доклад
ніше див.: Шитик 2014: 366-377).
На периферії прямої мови перебуває вільна пряма мова, яку
переважно трактують як адаптоване передавання чужої мови зі
скороченням фрагментів, спрощенням формулювань, що інколи спри
чинює зміни у відтворенні деяких місць, однак у ній збережено мо
дальність, оцінність, граматичний лад чужої мови, що зближує її з
прямою мовою. Основною розрізнювальною ознакою вільної прямої
мови слугує пунктуаційне оформлення (відсутність лапок) та абсо
лютно повна морфологічна співвідносність лексичного матеріалу з
формами прямої мови. Вільна пряма мова представлена в текстах
різної стильової належності (у художньому, публіцистичному, нау
ковому) і має такі різновиди: т. зв. непозначена пряма мова, цитатні
вкраплення, конструкції зі вставними одиницями, непряме цитування,
крилаті вислови, прислів’я, приказки, не оформлені як пряма мова.
Своєрідною візитівкою роману Троянда ритуального болю
Степана Процюка слугує специфічний різновид цитатних вкраплень,
представлений виділеними курсивом компонентами, що логічно впи
сані в загальну змістову композицію твору. Глибина й багатопла
новість зображення персонажів можлива завдяки розкриттю їхніх
внутрішніх думок, переживань і прагнень. Такий спосіб репрезентації
діалектики душі героїв найвиразніше втілено у внутрішньому мовлен
ні, яке пересипане цитатними вкрапленнями. С. Процюка передусім
цікавили особливості психотипу головного героя роману - україн
ського письменника Василя Стефаника, його загадковий внутрішній
світ, трагедія душі. Глибокий психологізм твору увиразнюють вдало
представлені фрагменти з цитатними вкрапленнями, що вможливлю
ють міжтекстову діалогічну взаємодію, впливають на емоційно-об
разне сприйняття твору читачем, презентують індивідуальний стиль
та специфіку мовної картини світу автора й увиразнюють психоло
гічну характеристику його героя.
Аналізовані фрагменти тексту постають як нелінійний простір,
складений із цитат, що відсилають до таких джерел:
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1) українських народних пісень (зокрема Ой у лузі та ще й
при березі), напр.: Особливо спрацьовує відстороненість або байду
жість, коли фатальні є вродливими. Переважно так і буває, було ж
тобі, моя рідна мати, цих брів не давати. Фізична краса, на жаль,
надто цінується людьми. Скільки улюбленців багатьох мордувалися
ночами у самотніх стінах... Проте навіть Квазімодо може бути щасли
віший від Аполлона. Адже щастя - лише один із короткочасних станів
нашої свідомості, було ж тобі, моя рідна мати, щастя й долю дати.
Тілесна краса - не індульгенція на щастя (Процюк 2010: 154);
2) міського львівського фольклору (зокрема Ой що я по
Львові находився), напр.: Василь дивився за цими порожніми карна
валами львівських політиків і думав, що у Відні ліпше не буде. Сидит
дівка на бальконі, вона давно втратила честь, але набула щирого
поклоніння перед грішми, виставила ноги голі. Колеги голосистого
громадського діяча на очах творили Панегіричний Хор імені найяснішого цісаря (там само, 120);
3) народної пісні-переспіву {При каноні стояв, що є пере
співом відомої чеської жартівливої пісні про каноніра Франца Ябурека), напр.: ...ось Данило вже дивиться на чорномагічну жінку крізь
отвір громовиці, заморожуючи всередині неї злі сили, вража куля
летіла, йому груди пробила... він може з’являтися в кількох місцях
одночасно, а він все стояв і набої ладував, ущільнюючи час до згуст
ку або розтягуючи, як гумку... його одежу розвіває вітер, його тіло
пере грозовий дощ, його руки попалені вогнями, вража куля летіла,
йому голову сіпяла, а він стоїть, не боячись смерті і не відаючи страху,
а він все стояв і набої ладував, як гуцульський сфінкс... (там само,
164);
4) художніх творів (зокрема За байраком байрак... Т. Шев
ченка), напр.: Кобзар будить містичні пережиття, крові брата впились
і отут полягли, у могилі заклятій. Уявляється ставний високий ста
рець із срібним кульчиком і перснем, що відганяє срібним ножем не
чисть від Великої Могили. Він є козаком-характерником, якого бо
яться і москалі, і ляхи, і турки. З-за Дніпра і села луна гаєм гула, тре
ті півні співали, засохла рука мертвого характерника оберігала козаків
у походах, а живим він бував водночас у кількох місцях і вмів стис
кати час, провалився козак, стрепенувся байрак, але він розпростер
свої руки над розтерзаними тілами полеглих лицарів; іноді у степах і
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байраках ночами можна побачити дивні світляки. Кажуть, це очі ха
рактерника, бездонні від побаченої крові і оп’яніння боєм, а могила
застогнала (там само, 27);
5) різдвяних колядок (зокрема Добрий вечір тобі, пане госпо
дарю), напр.: Потім затягнули Ой радуйся, земле. Чоловічі і жіночі го
лоси творили у його привітній хаті диво. Коло них був Спаситель, що
вберігав і його гостей, і родину, і господаря від зла. Здавалося, що
навколо все було білим, мов його перша дитяча віра. Радуйся, ой
радуйся, земле!.. Урочистий настрій ріс до небес. Цілував свого ро
дича, сивого Проскурняка в голову. Два плакали. Застеляйте столи,
та все килимами, суворі ґазди і говіркі ґаздині росли серцями - і він
ріс біля них, тих покручених долею нехитрих сердець, які все життя
вміли любити і вірити, Син Божий народився! - Славімо його! (там
само, 175-176);
6) молитви (зокрема Вірую), напр.: Далі мало що пам’ятає.
Церква, і вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, задеревілі
Семен і Юрій. Хтось щось говорив, хтось стискав йому руку. Кирила
тримали, бо він кидався - у домовину, услід за матір’ю! я задував
свічки, мамо, не допомогло, вам там буде холодно і одиноко! - гра
барі зачали закидати чорну металеву труну, і Його царству не буде
кінця... (там само, 138).
Цитатні вкраплення тематично пов’язані з контекстом, у якому
вжиті. Зазвичай немає вказівки на джерело, проте подеколи зазначено
або назву збірки (Кобзар) чи колядки (Ой радуйся, земле), або про
коментовано пісню (напр.: Йому важко слухати лестощі і вихваляння.
Він знає, що міг би набагато більше зробити як письменник. Але
стоїть корчма над болотом, та й покрита околотом. Він любив цю
стару покутську пісню (і взагалі любив слухати народні пісні, бо не
мав доброго голосу для співу) про пияка, що лишив у корчмі усе і
пропив усе, скільки я в ній грошей пропив, був би сї злотом покрив.
Він, звісно, не сидів все життя у корчмах, але чому стоїть у вухах го
лос його молодого прихильника-тезки, якого не раз просив співати цю
історію пропащої душі? клята корчма над болотом, та й покрита
околотом... (там само, 165).
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У романі Троянда ритуального болю зафіксовано 24 текстові
фрагменти, у яких представлено цитатні вкраплення з різною кіль
кістю складників - від 1 до 7. Узагальнену інформацію про них пред
ставлено в табл.1.
Таблиця 1: Цитатні вкраплення в романі “Троянда ритуального болю”
№ з/п

Ф р а гм ен т и ц и т а тн и х в к р а п л ен ь

1.

Плавай, плавай, шабелино, вчися плавати.
А я піду, молод жовнір, жінку шукати.
Чужі жони, як ягідки, як рожевий цвіт, а
ти мені, шабе-шабелино, зав ’язала світ.
А як я си, молод жовнір, жіночку знайду,
Тогди я тя, шабе-шабелино, до боку
припну... (с. 6-7)
А я маю охотоньку побавити вашу доньку,
високу, чорненьку, солодоньку. (с. 17)

2.

3.

4.

5.

6.
7.

-ст ь
5

Д ж ер ел о
Варіант україн
ської народної
пісні Шабелина

1

Компіляція пі
сень А я хлопегщ
з-під Самбора та

В чорну днину мене мати на світ привела...
щоб співати колір чорний, взяла б голос твій,
одному тобі покорна, я співаю колір чорний,
бо то колір мій... (с. 24)

4

Крові брата впились і отут полягли, у мо
гилі заклятій.
З-за Дніпра і села луна гаєм гула, треті
півні співали,
провалився козак, стрепенувся байрак,
а могила застогнала, (с. 27)
Ой, не коси, бузьку, сіна,
бо си зросиш по коліна.
Та най тота чайка косит,
шо набакир шапку носит, (с. 36)

4

Хай святиться їм ’я Твоє,
хай прийде Царство Твоє... (с. 37-38)
Не дай йому, Боже, щастя, де не повер
неться,
мамко моя, не лай мене, залаєш ми в злу
годину, сам не знаю, де загину.

1

Ой що я по
Львові находився
С. Руданський
Колір чорний та
народний варіант

Щоб співати ко
лір чорний, взяла
б голос твій
Т. Шевченко

За байраком
байрак...

4

Компіляція варі
антів Ой, не коси,
бузьку, сіна та Не

коси же, бузьку,
сіна

3

Молитва Господ
ня Отче наш
Варіант пісні

Пливе кача
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8.
9.

10.

11.

Як же мені, синку, не жаль, ти на моїм
серцю лежав, (с. 42)
Ізгадай мене, миленький, два рази за днину,
а я тебе ізгадаю сім раз на годину, (с. 42—43)
Полюбив мій милий другу, покинув ня,
фрасрочку,
прийиїлимиу сіни, вечеряти сіли,
моя мила не сідає,
ой, вітре, вітроньку, скажи ми правдоньку,
ци ня маєш на зрадоньку?
а я ж тебе люблю і вірно кохаю,
а я ж тебе люблю і вірно кохаю,
і на зраду тя не маю... (с. 44—45)
Дрібні листи пише, дитину колише, з буй
ним вітром розмовляє,
бим-ся віддавала, ск би ми сусіда літ не
рахувала, (с. 52-53)
Ох, соловію, чому я так співать не вмію.

2

Співаночка

5

Компіляція пі
сень Світи,

місяць, нічку
та

Горіше, горіиіе,
горіхове листя

2

1

Компіляція варі
антів Світи, міся

ченьку, най пере
йду річку та Сві
ти, місяць, нічку
0, соловію!

(с. 67-68)
12.

13.

14.

15.

...боя стрілю з дуба - і за б ’ю нелюба, як
сивого голуба,
не треба бити, не треба бити, діточок
сиротити,
бо ти, любочку, на минуточку,
з ким же я буду жити?
піду я повішусь на тій гіллячині, що в твоїм
садочку росте,
помру я, нещасний, за тебе, дівчино, і гріх
тобі буде за се,
не дай йому, боже, щастя,
де не повернеться? (с. 74—75)
Світи, місяць, нічку, най перейду річку,
до милої на всю нічку, (с. 86)

Не плач, мамо, не журися,
Бо вже твій син оженився
і взяв собі паняночку
в чистім полі земляночку, (с. 90)
Тяжко тому жити, хто пари не має,
а ще піяжче толгу, ох, хто двох кохає (с. 104)

6

Варіант пісні По
під гай зеленень
кий пав сніжок
молоденький

2

Компіляція варі
антів Світи, мі
сяць, нічку та

4

2

Світи, місячень
ку, най перейду
річку
Ой на горі вогонь
горить

Є в полі береза
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16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Хай святиться їм ’я Твое,
хай прийде Царство Твое. (с. 109)
Ск я мала хату білити, білити, а ти пішов
инчулюбити... (с. 116)
Сидит дівка на бальконі,
виставила ноги голі. (с. 120)
Вірую в единого Бога Отця,
світло від світла,
Бога істинного від Бога істинного.
І вдруге прийде зо славою судити живих і
мертвих.
І Його царству не буде кінця... (с. 135)
І вдруге прийде зо славою судити живих і
мертвих,
і Його царству не буде кінця... (с. 138)
Було ж тобі, моя рідна мати, цих брів не
давати.
Було ж тобі, моя рідна мати, щастя й
долю дати. (с. 154)
Вража куля летіла, йому груди пробила...
а він все стояв і набої ладував.
Вража куля летіла, йому голову стяла,
а він все стояв і набої ладував. (с. 164)

Стоїть корчма над болотом,
та й покрита околотом.
Скільки я в ній грошей пропив,
був би єї злотом покрив.
Клята корчма над болотом,
та й покрита околотом, (с. 165)
Небо і земля, небо і земля нині
торжествують
янголи й люди, янголи й люди весело
празнують.
Тріє царіє, тріє царіе зі сходу прийдоша,
ладан і миро, ладан і миро, злато
принесоша...
Радуйся, ой радуйся, земле!..
Застеляйте столи, та все килимами,
Син Божий народився! (с. 175-176)

1
1
2

5

Молитва Г осподня Отче наш
Варіант пісні По

різала пальчик
Варіант Ой що я
по Львові нахо
дився
Молитва Вірую
(Символ Віри)

2

Молитва Вірую
(Символ Віри)

2

Ой у лузі та ще й
при березі

4

При каноні стояв

3

(народна пісня,
що є переспівом
відомої чеської
жартівливої пісні
про каноніра
Франца Ябурека)
Компіляція варі
антів Думо, ж
моя, думо та

Стоїть коршма
над болотом
7

Колядки Небо і
земля нині тор
жествують та

Добрий вечір
тобі, пане
господарю
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Отже, своєрідною родзинкою психобіографічного роману Тро
янда ритуального болю Степана Процюка слугує специфічний різ
новид вільної прямої мови - цитатні вкраплення, що являють собою
виділені курсивом фрагменти, які відсилають переважно до фоль
клорних джерел (українських народних пісень, міського львівського
фольклору), художніх творів, різдвяних колядок та молитов. Зафіксо
вано 24 текстові одиниці, що репрезентують вкраплення різної кіль
кості цитатних фрагментів - від 1 до 7. Як композиційні елементи
художнього твору й мовно-естетичні знаки української культури,
цитатні вкраплення постають складником модерністського принципу
звернення до психіки персонажів, дають додатковий лінгвостиліс
тичний матеріал для створення психологічного портрета головного
героя роману - Василя Стефаника, допомагають налагодити міжтекстову діалогічну взаємодію.
Перспективу подальших наукових пошуків убачаємо в
дослідженні функційно-стилістичного потенціалу цитатних вкраплень
на матеріалі інших психобіографічних романів Степана Процюка.
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Abstract
The article considers the specifics o f the expression o f procedural semantics by
nouns. It is established that productive expressions o f procedural meaning are nouns that
perform the function o f the main member o f a mononuclear nominative sentence to denote
processes o f nature, nouns o f this lexical-semantic group are widely used to denote
processes in two-member constructions with metaphorized verbs, as well as deverbative
nouns in subject function. Qualitative and relatively high-quality adjectives and adverbs
act as clarifying distributors o f procedural significance in such constructions.
Keywords: deverbative, processual semantics, nominative sentence, elliptical
sentence, metaphorization.

Девербативи не раз були в полі зору дослідників, причому
вчені наголошують передусім на опредметненому значенні цієї групи
(Клименко 1977; Пілецький 2002; Петрик 2012; Коновалова 2016), од
нак синтаксичний потенціал девербативів ширший, в окремих типах
речень чи синтаксичних функціях саме ці одиниці виступають го
ловним виразником власне процесуальної семантики. Іменники з про
цесуальним значенням увиразнюють мовлення, створюють відпо
відний стилістичний ефект. Слід зауважити, що конструкції з імен
никами, що реалізують сему процесу, стилістично марковані, вони
вживані переважно в художньому та розмовному мовленні. У публі
цистичних текстах такі структури створюють особливий ефект: при
вертають увагу, стимулюють емоції. У наукових текстах іменникидевербативи переважають в описах дії приладів, речовин тощо. Від
повідно, для аналізу було обрано твори художньої літератури, в яких
синтаксичні функції та стилістичний потенціал процесуальних імен
ників виявлений найбільше. Здатність актуалізувати процесуальну
семантику мають і іменники предметного значення, проте їхнє функціювання більшою мірою пов’язане з впливом контексту та сприй-
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няттям структур з предметними іменниками як синтаксичними си
нонімами на позначення одночасності процесів або станів.
Мета статті - проаналізувати специфіку реалізації процесу
альної семантики іменниковими словоформами у художньому тексті.
Девербативи активно вживані в мовленні, причому можна
окреслити тенденції їхнього функціювання:
- похідні, утворені суфіксальним способом, переважно є озна
кою наукового стилю, в якому вони справді позначають опредметнені
дії чи процеси (виконання, перевантаження, малювання);
- похідні, утворені безафіксним способом (гомін, відгук, пере
гук), активні в художньому та розмовному стилях і зберігають про
цесуальну семантику. Особливо ця тенденція спостережена в дес
криптивних чи розповідних художніх текстах, в яких віддієслівні
іменники виступають корелятами дієслівних присудків зі значенням
процесуальності. Більшість іменників на позначення процесів здатні
формувати динамічні тексти, особливо якщо виступають головними
членами безприсудкових синтаксичних конструкцій. Процесуальна
сема в іменниках послідовно зберігається в текстах публіцистичного
стилю, проте в наукових текстах, особливо тих, що описують прин
цип дії чогось, специфіку перебігу процесу тощо, ця сема втрачається,
оскільки йдеться про певний механізм, алгоритм, що властивий по
стійно, відповідно, процесуальна семантика трансформується в характеризувальну, пор.: Віск тане повільно, стікає на скатертину, ут
ворюючи химерні фігури - конкретна позамовна ситуація, співвід
носна з моментом мовлення, обмежена в часі, та Віск тане при тем
пературі близько 70 С° - постійна ознака речовини, характеризація;
Перемога! Нарешті! - тимчасова позамовна ситуація та Перемога це повний успіх у бою (за словником) - постійна характеристика.
Процесуальне значення зберігають іменники, вживані у тек
стах художнього, розмовного, рідше публіцистичного стилю, що ви
конують конкретні синтаксичні функції, серед яких, можна виділити
три основні.
1. Односкладні номінативні речення. Такі синтаксичні одиниці
вчені потрактовують як 1) буттєві, що повідомляють предмет, існу
вання якого сприймається наочно, безпосередньо або стверджують
існування предметів чи явищ; 2) вказівні, що посилюють вказівку на
предмет; 3) оцінні, переважно окличної інтонації; 4) власне-називні -
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вивіски, літературні твори тощо; 5) спонукально-бажальні; 6) номі
нативні теми, речення, що актуалізують сприйняття наступного ви
словлювання чи цілого тексту (Москаленко 1965; Каранська 1995; Загнітко 1996). Однак іменники на позначення явищ природи, як-от: дощ,
сніг, вітер; часових проміжків, протягом яких відбуваються певні по
дії, що прив’язані саме до цього часу тощо, сприймані як процесу
альні особливо за умови дескриптивного характеру тексту, коли в
поєднанні з двоскладними структурами такі речення створюють ди
намічний ефект: Вечір. Діти вже напилися чаю й гуляють; старше,
хлопчик років шести, сидить долі біля шафи й уважно будує з цур
палочків хату. Меншу, по другій весні дівчинку, забавляє нянька, по
казуючи, як сорока варта дітям кашу. За столом, ближче до лампи,
що крізь молочний кльош розливає м ’яке свито по хаті, сидить із
шитвом мати (Коцюбинський). Конструкції після першого номіна
тивного висловлення обов’язково мають дієслівні предикати, що сиг
налізують про динамічний характер дескрипції. Це певною мірою
суперечить думці науковців про те, що перша номінативна кон
струкція є темою щодо решти висловлень, навпаки, вона тісно пов’я
зана з наступними описаними процесами та діями, які є її складовими
частинами.
У лінгвістичній літературі односкладні номінативні речення
називають структурами статичної семантики, однак з позиції спеці
альних досліджень, зокрема географічних та фізичних, іменники, що
формують предикативний центр номінативних висловлень, - це назви
процесів, оскільки “природа постійно змінюється, все в ній рухається
- від птаха до гори чи материка. Ніщо не зупиняється ні на мить - ні
жива речовина, ні косна [нежива - О.С.]. Цей рух, ці зміни харак
теризуються природними процесами” (Добровольський 2005). Справ
ді, процес визначають як неспрямовану (для світу природи) зміну
станів чи явищ, що відбувається закономірно, послідовно, часто цик
лічно (пори року, частина доби тощо) та спрямовану (для вироб
ництва, суспільства тощо) сукупність дій на досягнення потрібного
результату (докладніше: Сулима 2019). Саме циклічність окремих
явищ впливає на майже всі природні процеси: весна - це танення
снігу, скресання криги, розквіт природи, літо - злива, грім, блискавка,
спека тощо. Відповідно, всі явища природи, по суті перетворення чо
гось, завжди є процесами: грім, блискавка, вихор, дощ, веселка тощо.
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Наприклад, веселка - це візуальне природне явище, яке виникає
внаслідок зміни заломлення сонячних променів, що відбувається як
результат поширення світлової хвилі через краплі води, тобто сонячне
світло, переходячи через певні перешкоди трансформується, перетво
рюється, що і є природним процесом.
Номінативні речення з суб’єктами-іменниками лексико-семантичної групи явищ природи є екзистенційними лише тоді, коли кон
текст не розкриває докладного опису перебігу названих іменниками
природних явищ, зокрема у власне констатувальних односкладних
реченнях, пасивних дескриптивних мікротекстах, в середині дескрип
ції або поза контекстом тощо. В описах Нікого. Тихо. Ясна ніч. Нав
коло бур’я ни і печища убогі (Довженко); Опустіли кошари. Тиша і
пустка. Може, там десь, в глибоких долинах, звідки гори починають
рости, і лунають сміх людський та голоси, але у се віриться мало.
Тут, в полонині, де небо накриває безлюдні простори, що живуть в
самотині тільки для себе, вікує тиша (Коцюбинський) номінативні
висловлення займають інтерпозицію щодо цілого тексту, а решта
конструкцій складаються з прислівникових та іменникових конста
тувальних елементів. Пасивними є також емоційні односкладні кон
структа, що передбачають дальший статичний опис, тобто є темою
щодо наступного мікротексту: Полонина! Він вже стояв на ній, на
сій високій луці, вкритій густою травою. Блакитне море збурених гір
обляло Івана широким колом, і здавалось, що ті безконечні сині вали
таки ідуть на нього, готові впасти до ніг (Коцюбинський), особливо
з дієслівними присудками, вираженими перфектними формами. Од
нак наявність наступного дієслівного пояснення або уточнення транс
формує екзистенційну семантику у процесуальну, що дозволяє ква
ліфікувати такі іменники як номінації процесів.
Поєднання односкладних номінативних та двоскладних речень
зі складеними іменними присудками з нульовою зв’язкою створює
ефект фіксації статичних явищ: Пара коней. Свитка червона. Нерівна
дорога. Руде небо (П’91, Шимко), причому двоскладність абсолютно
не сприймана, оскільки автор та, відповідно, читач лише фіксують
окремі явища позамовної дійсності.
2. Близькими до першої групи є конструкції з суб’єктом тієї
самої семантики та предикатом, вираженим метафоризованим діє
словом зі значенням руху або переміщення: йти, падати, летіти: А
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дощ так само ходить по веранді, екологічно небезпечний дощ (Кос
тенко). Хоча такі конструкції вважають ненормативними, оскільки є
дієслівні кореляти сніжити, дощити, мрячити, росити, туманіти
тощо, проте в художніх текстах переважають двоскладні конструкції.
Дієслівна лексема виконує функцію умовної дієслівної зв’язки, на
томість іменник перебирає на себе вираження основного лексичного
значення. Дієслово може лише уточнювати семантику предикативної
ознаки за різними напрямками. Частотними є випадки уточнення
дієсловом процесуального значення в аспекті його інтенсифікації:
Дощ накрапає - Дощ падає - Дощ ллє; Сніг йде / Сніг летить —Сніг
сипле - Сніг мете - у цих конструкціях предикат градуює вияв про
цесуальної ознаки, вираженої іменниковою словоформою. В діа
лектному мовленні (північні діалекти) виявлено вживання дієслова
політувати (від літати), що вказує на найменший вияв процесу
альної ознаки: Сніг політує - поодинокі сніжинки падають з неба.
Додатковими квалітативними та квантитативними поширювачами
семи процесу виступають якісні прислівники сильно, злегка, густо
тощо або прикметники тієї самої групи: Дощик, дощик Крапає дріб
ненько... (Нар. тв.), І шумить, і гуде, Дрібний дощик іде (Нар. тв.).
Додатковими квалітативами можуть бути підсильні частки: Дощик,
дощик Аж із стріхи капотить... (Нар. тв.). Спорадично зафіксовано
вживання якісного прикметника гнилий на означення погоди в цілому,
зими або дощу: Гнила зима! Ні снігу, ні морозу! Болото. Слякоть.
Кутає туман Сріблясті і набухлі верболози (Вересюк). Сполучення
гнилий дощ вживають в розмовному мовленні на позначення три
валого, затяжного, дуже дрібного дощу, причому якщо він буває
влітку, хоча має бути восени, коли справді все гниє від вологи. У
публіцистичних текстах зафіксовано випадки функціювання прикмет
ника гнилий у ролі частини складеного присудка: Літо буде гнилим (з
онлайн-газети). Автор статті пояснює, що влітку не бракуватиме
дощів, злив, шквалів і смерчів. Цікаво, що в цьому поясненні наявні
іменники, що вказують на градацію процесуальної ознаки: дощ, шквал
- слабкий або середній процес; злива, смерч - найвищий вияв про
цесуальної ознаки. Слід зауважити, що прикметникові квалітативні та
квантитативні поширювачі можуть також виступати з іменникамивиразниками високого вияву процесуальної ознаки: сильна злива тривала злива - безкінечна злива тощо. Проте іменники на позна-
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чення максимального вияву: смерч, ураган - вживані без прикмет
никових поширювачів, оскільки повною мірою реалізують процесу
альну сему.
Градацію процесуальної семантики, вираженою дієслівною
словоформою, можна спостерігати в конструкціях із номенами інших
природних процесів та явищ: Вітер подихає (слабкий) - Вітер шугає
(сильний). Близькими до цих конструкцій є висловлення з мета
форизованими дієсловами-присудками: По діброві вітер виє, Гуляє по
полю, Край дороги гне тополю До самого долу (Нар. тв.). Специфікою
цієї підгрупи є те, що атрибутивними поширювачами можуть бути і
якісні (сильний, потужний) та відносні, вживані у значенні якісних,
(свавільний, рвучкий, поривчастий) прикметники.
Діалектне мовлення загалом розмаїте варіантами можливої
градації перебігу процесу, причому активними є як прикметникові
атрибути: наприклад, про слабкий дощ кажуть кволий, курячий, мачкатий, нудний, поросячий, сліпий, свинячий - так і фразеологізми: так
само про слабкий дощ: відьма масло колотить, старої баби танець
(Береза 2021: 71). У функції присудка цієї групи зафіксовано фра
зеологізм стоїть стіною (про дощ), проте слід зауважити, що у СУМ
немає цього фразеологізму, отож це ознака діалектного мовлення.
Цей фразеологізм має найвищий ступінь інтенсифікації процесуальної
ознаки і не потребує додаткових квалітативних поширювачів.
Окремі дієслівні предикати можуть передавати фазові значен
ня: Надходить дощ (Плужник); Вечір наступав тихий та рожевий
(Плужник). Префіксальні дієслова, як-от надходити, відходити, на
ставати (те саме, що наступати) тощо, в конструкціях з іменниками на
позначення процесів природи позначають відповідно “Наступати,
наставати, наближатися в часі (про пори року, частини дня і т. ін.)”
(СУМ 5: 83), “Закінчуватися, наближатися до кінця; минати / Кін
чатися (про пору грибів, ягід і т. ін.)” (СУМ 1: 656) та “Надходити,
наближатися, розпочинатися (про час, пору і т. ін.)” (СУМ 5: 196). Ці
дієслова є синонімічними лексемам починатися, закінчуватися, проте
є стилістично та синтагматично маркованими, оскільки виражають
фазові значення лише з цією лексико-семантичною групою іменників.
Зафіксовано також велику кількість перфектних дієслів з префіксом
за- на позначення початку процесу: Дощі осінні зашуміли (П’91,
Кримський).
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Фазові значення зафіксовані також у метафоризованих вислов
леннях, наприклад дієслово заповзятися має значення “Розпочати щонебудь робити, енергійно взятися за якусь справу” (СУМ 3: 268),
тобто воно вживане в конструкціях з суб’єктом-істотою, оскільки дія
спрямована, проте, метафоризуючись, це дієслово втрачає акціональну сему, набуваючи фазового значення: початку процесу, позначеного
іменником: Спека заповзялася (П’91, Череватенко).
Сема початку процесу може бути підкріплена та розширена
контекстуальними іменниковими синонімами, що дозволяють охо
пити ширший вияв процесуальної ознаки: Весна виникала, де тільки
могла: трава на фронтах, дощі і сухоти, і тепла бруківка (П’91, Андрухович). У цьому контексті іменники весна, трава, дощі, сухоти,
бруківка (тепла, бо її нагріває сонце) виступають своєрідними гіперогіпонімами: ширше поняття весна складається з інших уточнювальних компонентів.
Деякі дієслова поєднують фазову сему з іншими семами, на
приклад у конструкції Зашелестів дощ предикат сигналізує не лише
про початок процесу, але й про його акустичні особливості. Звуковий
вияв, відповідно, теж може підсилювати семему інтенсивності: За
шелестів дощ (густий, але тихий) - Накрапає дощ (слабкий) - Шу
мить (Зашумів) дощ (сильний). Висловлення такого типу віддалені
від односкладних номінативних речень, оскільки мають ускладнену
предикативну семантику, навіть приєднання залежних прикметників
до головного члена речення не створює синонімічних синтаксичних
корелятів: Сильний дощ - Шумить дощ.
Присудки, виражені дієсловами інших лексико-семантичних
груп, зберігають лексичне значення, а тому загальний зміст речення
залежить від поєднання дієслова та іменника: Одплачеться природа
(Костенко); Рвуть блискавиці (Плужник).
У художніх текстах іменникові лексеми також можуть мати
додаткову звукову сему, що в поєднанні з дієсловом тієї самої се
мантики підкреслює специфіку процесу: Гірко хлипає ляпавиця (П’91,
Череватенко). Хоча іменник ляпавиця за словником має значення:
“Невпинний дощ, мряка або мокрий сніг” (СУМ 9: 390), однак корінь
ляп- актуалізує передусім звукову семему, утворюючи разом з діє
словом хлипає, складну значеннєву структуру. У діалектному мов
ленні особливо багато іменників на позначення природних процесів з
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одночасно вказівкою на звукову характеристику: залива, гипота (від
плюскати), хлющ, хлюща тощо (Береза 2021).
3.
Еліптичні конструкції з віддієслівними або первинними імен
никами процесуальної семантики також виражають загальне значення
процесу. А.П. Загнітко зауважує, що уявлення про пропущений член
еліптичного речення встановлюване безпосередньо з власного змісту
та будови конструкції, а також значення синтаксично залежних ком
понентів (Загнітко 2001): Вітер з поля, да хвиля з моря (Нар. тв.); Твоя
печаль в мені (Костенко). Радість у мене нова: Дощ осінній по стрісі
(Плужник).
В еліптичних реченнях можуть виступати дієслова-присудки
певної семантики, зокрема буття, сприймання, руху тощо, однак саме
іменник актуалізує необхідну процесуальну сему: А тут ще дощ
(Костенко); Сіра мжичка за вікнами (Плужник); По дорозі жук,
жук... По дорозі галка (Нар. тв.). Особливими в цьому аспекті є
конструкції з дубльованими іменниками предметної семантики, що
виступають одночасно у функції підмета та додатка або підмета та
обставини, оскільки вони поєднують дві семи: сприймання суб’єкта
та об’єкта під часу руху, переміщення. Такі конструкції можна транс
формувати в складні: За байраком байрак (Нар. тв.) - Коли їдемо,
бачимо, що за байраком знаходиться байрак.
Слід зауважити, що процесуальна семантика реалізована еліп
тичним реченням часто доповнюється двоскладними структурами тієї
самої семантики: Гомін, гомін, гомін по діброві. Туман поле покриває
(Нар. тв.); Вечір надворі, ніч наступає (Нар. тв.). Причому перша кон
струкція може мати іменник предметної семантики, проте в поєднанні
з наступними дієслівними конструкціями вона сприймана як про
цесуальна: Місяць на небі, зіроньки сяють, Тихо по морю човен пливе
(Нар. тв.).
У дескриптивних текстах еліптичні конструкції функційно
близькі до номінативних односкладних першої групи: вони почина
ють мікротекст описової семантики, причому опис переважно дина
мічний, з уточненням перебігу різноманітних процесів, переважно од
ночасних: Надворі весна... Куди не глянь - скрізь розвернулося, роз
пустилося, зацвіло пишним цвітом... Поле - що безкрає море - скіль
ки зглянеш - розіслало зелений килим, аж сміється в очах. Над ним
синім шатром розіп’ялось небо - ні плямочки, ні хмарочки, чисте,
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прозоре - погляд так і тоне... З неба, як розтоплене золото, ллється
на землю блискучий світ сонця; на ланах грає сонячна хвиля; під
хвилею спіє хліборобська доля... (Мирний).
Еліптичні речення з процесуальним значенням широко вжи
вані в художньому та розмовному мовленні, особливо в народних піс
нях, оскільки вони мають високий виражальний потенціал: Грицю,
Грицю, до роботи!; На городі верба рясна...; Ой у полі дві тополі; Ой
у полі та криниченька, Там холодна водиченька; Ой у полі нивка, кру
гом материнка...; Ой у полі три криниченьки (Нар. тв.). Крім того,
розмовне мовлення характеризоване тенденцією до мовної економії,
відповідно еліптичні висловлення допомагають створити необхідний
емоційний вплив мінімальною кількістю мовних засобів.
Отже, іменники на позначення природних процесів та явищ є
продуктивними для творення конструкцій та мікротекстів, зокрема
дескриптивних, із загальною процесуальною семантикою. Виступа
ючи головними членами односкладних, двоскладних з присудками,
вираженими дієсловами групи руху, переміщення або метафоризо
ваними лексемами, а також еліптичних висловлень, іменники фор
мують загальну динамічну характеристику тексту. Квалітативними та
квантитативними характери заторами процесу в таких конструкціях
виступають якісні, рідше відносні у функції якісних, прикметники та
прислівники. Конструкції з процесуальними іменниками мають висо
кий потенціал емоційного впливу на реципієнта, що дозволяє ква
ліфікувати висловлення з процесуальними іменниками як ознаку ху
дожнього та розмовного мовлення.
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Abstract
Despite the fact that Hungary’s biggest neighbour is Ukraine, there are only a
few editions written in Hungarian which deal with its culture. Ukrainian-Hungarian cul
tural dictionary will include realities, that are specific to Ukrainian culture, language com
munity, and unknown to Hungarian culture. Such dictionary can contribute to a better
understanding o f literature and foreign culture in general. The examples, taken from The
Black Council, written by Pantelejmon Kulish, demonstrate the necessity and usefulness
o f cultural dictionaries.
Keywords: cultural dictionary, transformations in translation, translation studies,
words without equivalents, cultural realities.

Annak ellenére, hogy a legnagyobb szomszédunk Ukrajna, meg
lepően kevés írás létezik, amelyből magyar nyelven meg lehetne ismemi a
kultúráját a szó tág értelmében. Néhány olyan nehezen elérhető kiad
ványon kívül, mint pl. Szomszédunk Ukrajna vagy a História folyóirat két
száma (1994/7 és 2012/1), a magyar olvasónak csak a napi- vagy a heti
lapokban időnként megjelenő írások állnak rendelkezésére. A kialakult
helyzet többek között annak is tudható be, hogy nem könnyű behatárolni a
kultúra fogalmát és ezzel együtt a vele foglalkozó írás tárgyát/tartalmát.
Ugyanakkor a felgyorsult globalizáció korában egyre nagyobb
szükség lenne olyan kézikönyvekre, amelyek gyorsan és tömören választ
adnának a más kultúrák megismerése során felmerülő kérdésekre. Ezt a
szegmenst hívatottak pótolni a kulturális szótárak, amelyek „a legtágabb
értelemben vett kultúra világába engednek bepillantást az érdeklődő olva
sónak” (Lebovics-Taskovics 2021: 30).
Azt, hogy a kulturális szótárak szükségessége és térnyerése csak az
utóbbi időben figyelhető, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy
1998 és 2008 között hét kulturális szótár látott napvilágot a Corvina Kiadó
gondozásában, és további kiadványok is tervben vannak.
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Egy kulturális szótár széles felhasználási területtel rendelkezik.
Hasznos lehet nyelvet tanulók, tanárok, üzletemberek, turisták, különböző
szakemberek vagy csak egyszerűen az adott kultúra iránt érdeklődök szá
mára. Ebben az írásban azonban a kulturális szótárak szerepét a műfordítás
szempontjából fogjuk megvizsgálni.
Két nyelv közötti közvetítés során a fordítónak számos problémát
kell megoldani a nyelv különböző szintjein. Fordításelmélet és -gyakorlat
szempontjából többek között a kulturális reáliák és az ekvivalens nélküli
lexika fordítása jelenti a legnagyobb kihívást.
Szűkebb felfogásban a reáliák olyan tárgyak, viseletek, eszközök,
ételek, italok stb. elnevezéseit foglalják magukba, amelyek egy-egy kul
túrára, nyelvközösségre jellemzőek, és egy másik kultúra számára ismeret
lenek (Klaudy 1997: 36). Sz. Vlahov és Sz. Florin azonban ide sorolják a
történelemmel (titulusok), földrajzzal (tájegységek), vallással (ünnepek),
politikával (hatalmi szervek), szokásokkal (táncok) kapcsolatos kifejezé
seket is (Влахов-Флорин 1980,1. Simigné Fenyő 2006: 105).
Az ekvivalens nélküli lexika fordítása során a nehézség nem csak
abból adódik, hogy a célnyelvből hiányzik az adott szó közvetlen ek
vivalense, a denominált dolog mint fogalom. Az igazi kihívás abban rejlik,
hogy át lehessen ültetni a célnyelvre a reália konnotatív mezőjét, amely
tükrözi az adott kultúra világképét, kulturémákra történő hivatkozásokat,
vagy intertextualitást.
A kulturális szótár fő célja nem a szavak értelmezésében, hanem a
mögöttük meghúzódó kulturális tartalom kifejtésében rejlik. Enélkül kul
turális reáliákat tartalmazó szöveg megértése vagy interpretálása nehezen
kivitelezhető. Az ukrán-magyar kulturális szótár fordítás szempontjából is
több mint időszerű. Segítségével emelni lehetne e nyelvi irányban készített
fordítások minőségét, illetve egységesíteni egyes kulturális reáliák ma
gyarra való fordítását. Mindemellett érdekes, ismeretterjesztő olvasmány
lévén az ukrán kultúra Magyarországon történő népszerűsítése során is
fontos szerepe lenne.
A fent felvázolt szempontokból kiindulva a továbbiakban meg fog
juk vizsgálni, milyen esetekben lenne létjogosultsága a kulturális szótárnak
irodalmi mű fordításakor, illetve hogyan tudna hozzájárulni az eredeti szö
veg célnyelvre történő pontosabb átültetéséhez. A vizsgálathoz Pantelejmon Kulis A fekete tanács c. regényének fordítását fogjuk használni.
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A fekete tanácsot az Európa Könyvkiadó adta ki magyarul 1978ban Bojtár Anna fordításában. A könyv törzsszövegből, utószóból és jegy
zetekből áll. A jegyzetek tartalmazzák a könyvben előforduló ukrán reá
liákat és azok magyar nyelvű rövid magyarázatát. A fordító a reáliák fordí
tásakor három fordítási művelethez folyamodott: kaik (pl. Золоті ворота
- Arany кари), magyarázó fordítás (pl. реєстрові козаки - lajstromba vett
vagy városi kozákok) vagy transzkripció (pl. кошовий - kosovij). Ezenkívül
a szerző olyan történelmi alakok nevét (pl. Teterja), illetve egyéb tulajdon
neveket is felsorakoztat ebben a részben, amelyekkel kapcsolatos háttér
információ fontos az elbeszélés történetének a megértéséhez. Összesen 71
ilyen jellegű szócikk található a jegyzetekben.
Azonban egy ehhez hasonló, történelmi eseményeket és személyi
ségeket, a társadalom számos rétegének az életét bemutató mű ennél sok
kal több kulturális reáliát tartalmaz. Fordítás közben egy részük elvész,
más részük pedig valamilyen módon ugyan kifejezésre talál magyar nyel
ven, de közel sem azonos jelentésben.
A fekete tanács magyar nyelvű szövegének elemzése azt mutatja,
hogy azokat a kulturális reáliákat, amelyek nem kerültek bele a jegyze
tekbe, azonban valamilyen formában szerepelnek a fordításban, jellemzően
három nagyobb csoportra lehet osztani:1
1) földrajzi reáliák: földrajzi nevek {Запоріжжя stb.); földrajzi
objektumok {пороги stb.);
2) etnográfiai reáliák: mindennapi élet, háztartás reáliák: ruhane
műk {жупан stb.), ételek, italok {горілка stb.); munkával kapcsolatos reá
liák: munkaeszközök {ціпок stb.);
3) társadalmi és politikai reáliák: köztisztviselők {ротмістр stb.).
Az alábbiakban mutatunk néhány példamondatot A fekete tanács
eredeti szövegéből és megvizsgáljuk azok fordítását. E példák segítségével
szemléltetni fogjuk a reáliák szerepét és jelentését az eredeti változatban,
és megnézzük, milyen hatással van a cselekményre az, ha a reáliát
egyáltalán nem vagy csak részben sikerül átültetni a célnyelvre.
Коні в їх потомлені, одежа й тороки позапилювані: зараз було зна
ти, що їдуть не зблизька (Куліш 1994: 38).

1 A cikkben az Sz. Vlahov és Sz. Florin által ajánlott reáliafelosztást használjuk.
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Lovuk elcsigázott, köpenyük, ruhájuk porlepett, első pillantásra látszott,
hogy nem a szomszédbóljönnek (Kulis 1978: 5).
A fordító а тороки etnográfiai reáliát köpenynek fordítja, azonban
a szó egy lószerszámot jelent - ‘nyeregszíjat’, amellyel tárgyakat rögzí
tettek a nyereghez („ремені ззаду сідла для прив’язування речей або
прив’язаний до сідла дорожній мішок” (СУМ 10: 206)). Jelen esetben а
szó egyáltalán nem került át a magyar szövegbe, azonban ez nincs ki
hatással a cselekmény megértésére. Ugyanakkor ennek a reáliának lenne
helye egy ukrán-magyar kulturális szótárban vagy ahhoz hasonló kiad
ványban, ugyanis а тороки több író művében felbukkan (pl. A. Kascsenko, R. Ivanicsuk, R. Andrijasik) és ez segítene a szöveg pontosabb fordí
tásában és értelmezésében.
A következő példában látható földrajzi reália fordítása elsőre meg
felelőnek tűnik, azonban alaposabb vizsgálat rámutat a szüzsé szempont
jából lényeges jelentésámyalat vesztésére.
Сидів він зимовником серед дикого степу на Низу, взявши собі за
жінку бранку туркеню (Куліш 1994: 14).
A nizi vad sztyeppekre vonult téli szállásra, miután feleségül vett egy fo
goly török nőt (Kulis 1978: 11).
A Niz a Dnyipro alsó folyását (Нижнє Подніпров’я), sellők utáni
területet jelenti. A fordító részben transzkripciót, részben szóképzést hasz
nál a szó átültetéséhez, ami közismerten az egyik legkevésbé hatékony
módszer a szó mögöttes tartalmának megőrzése szempontjából, ugyan
akkor a leggyakrabban használt a földrajzi reáliák fordításakor. Ezenkívül
ez a reália megjelenik a könyv végén található jegyzetekben is. Azonban a
feltüntetett szócikk csak a hely földrajzi elhelyezkedésére ad magyarázatot
és nem tér ki tágabb jelentésére. Tudniillik а XV. sz. végétől azok a ko
zákok, akik nem kívántak csatlakozni a szabályozott városi alakulatokhoz,
vagyis szabadok akartak maradni, a Dnyipro alsó folyása menti területekre
költöztek külön, „alsó” kozákságot formálva. Ezek az aspektusok lényegi
információt hordoznak a cselekmény és végső soron a mű pontosabb meg
értése szempontjából.
A következő példák azokat az eseteket hivatottak illusztrálni,
amikor fordítás következtében az ukrán reáliák teljes mértékben elveszítik
a kulturális tartalmukat és ez a megnevezett fogalom félreértelmezéséhez is
vezethet. Ide tartoznak többek között olyan étel- és italnevek, mint például
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вареники, горілка stb. A magyar fordításban ezek a reáliák derelyeként és
pálinkaként kerültek bele a szövegbe. E lexikai egységeket legfeljebb funk
cionális ekvivalenseknek tekinthetjük (a nedű kivételével), ugyanis magya
rul a derelye egy palóc eredetű hagyományos magyar ételt, a pálinka pedig
egy hungarikumot jelent. Véleményünk szerint adott esetben honosítás he
lyett célravezetőbb lett volna más fordítási módszerhez folyamodni a kul
turálisjellegzetesség megőrzése érdekében.
Hasonló helyzet áll elő a népviselet elemeinek fordításában. Ho
nosító fordítás eredményeként többek között а жупан kabátként, а шаро
вари pedig nadrágként fordult magyarra. Ezeket a magyar megfelelőket,
ahogy az előző példáknál is, funkcionális cserének igen, de teljes vagy akár
megközelítő ekvivalensnek semmiképp sem tekinthetjük. Akár az ételek és
italok, akár a népviselet esetében fontos lett volna kiegészítő információval
szolgálni az olvasót, röviden elmagyarázni e kulturális reáliák jelentését
akár a lábjegyzetben, akár a jegyzetekben.
A felhozott példák azt mutatják, hogy a reáliák fordítása különösen
nehéz és felelősségteljes feladat a fordító számára, ugyanis a kevésbé találó
ekvivalens kiválasztása jelentésámyalatok vagy akár teljes fogalmak kö
zömbösítéséhez vagy eltűnéséhez vezethet. Olyan szövegtípusok esetén,
ahol a hangsúly nem a kulturális sajátosságok, sokszínűség bemutatásán
van, a honosítás mint fordítási stratégia, és a funkcionális csere vagy teljes
kihagyás mint fordítási módszer egy a sok más módszer között. Ugyan
akkor A fekete tanácshoz hasonló irodalmi müvek vagy ismeretterjesztő
szövegek sokat veszítenek az informativitásukból, a kulturális közvetítői
funkciójukról nem beszélve. A készülő kulturális szótárnak fontos szerepe
lenne abban, hogy megmagyarázza olyan kultúrspecifikus fogalmak, reá
liák jelentését, amelyek valamilyen oknál fogva nem kerültek bele a láb
jegyzetbe, jegyzetekbe vagy szószedetbe, de lényeges konnotatív mezővel
bírnak a cselekmény és a tartalom, a kulturális örökség és egyúttal a nem
zetek közötti megértés szempontjából.
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Abstract
Vihovsky’s Polish orientation was a possible “escape route” after as a hetman he
was forced to face M oscow’s increasingly obvious attempts at integration. Had the Treaty
o f Hadiach o f 1658 been put into practice, re-joining the Poiish-Lithuanian state would
undoubtedly have been a step forward for Ukraine compared to the March Articles o f
1654. Vyhovsky’s biggest mistake was that he ignored the anti-Polish attitude o f the vast
majority o f Ukrainian society, and did not seek to create a broad mass base for his Polishoriented policy, but forced his will on Ukraine as if he had been a sovereign and absolute
ruler.
Keywords: Pereyaslav Agreement, Treaty o f Hadiach, “Polish-Lithuanian-Ruthenian Commonwealth”, Zaporizhian Host, Zaporizhian Sich, Tsardom o f Russia, Rzecz
Pospolita.

Ivan Vihovszkij hetman elődjének, Bogdan Hmelnyickijnek és az
általa vezetett 1648-1654. évi mozgalomnak a korát az ukrán historiográ
fiában az „igazi Rubiconnak” (Смолій-Степанков 1997: 48) nevezik,
amelyet átlépve az ukránok megtették az első lépést a függetlenséghez ve
zető úton (Чухліб 2009: 53). Az államiság megteremtését azonban jelen
tősen akadályozta az a körülmény, hogy Ukrajna „három tűz” közé szorult
a szomszédos államok - Rzeczpospolita, Oroszország, Oszmán Birodalom
- szorításában. A felkelők által elért legfőbb eredménynek az 1649-es
zborivi egyezmény (ВУР 1: 299-306) tekinthető, amelyben a lengyel kor
mányzat elismerte a kijevi, braclavi és csemyihivi vajdaságokat magába
foglaló ún. „Kozák-Ukrajna” (Gebei 2007: 94) autonóm státuszát a Rzeczpospolitán belül. Az 1651. évi Bila Cerkva-i egyezmény (ВУР 3: 131-132)
rendelkezései már jelentős visszalépést jelentettek a zborivi megálla
podáshoz képest, ami megbízható szövetségesek hiányában az ukrán moz
galom hanyatlását jelezte. Az 1653. október 1-і Zemszkij Szobor a „Zaporozsjei Hadat minden földjével és lakosával az orosz cár védnöksége
alá” (uo., 406—414) fogadta, az 1654. január 8-і Perejaszlavi Radán pedig
Ukrajna Oroszországhoz való önkéntes csatlakozásáról született döntés. Az
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orosz kötelékbe került ukrán területekből kialakult, autonóm jogkörrel ren
delkező Hetmanátus hivatalos elnevezése a katonai alapon szerveződő Zá
por ozsjei Had lett,1 az 1654. évi Márciusi cikkelyek (uo., 560-570) pedig a
cár hatalmát a Hetmanátus területén adószedésre, valamint a hetmani külkapcsolatok bizonyos fokú ellenőrzésére korlátozták, miközben a hetmani
kormányzat a belpolitikájában önálló jogkörrel rendelkezett. Miután az
orosz kormányzat 1655-ben fegyverszüneti egyezményt kezdeményezett a
lengyel-litván állammal a hetmani kormányzat megkérdezése nélkül, Bog
dán Hmelnyickij érvelésében a Zaporozsjei Hadnak önvédelmi okokból
jogában állt önálló külpolitikai irányvonalat követni. A hetman azonban a
Moszkvától független diplomáciája és egy újabb lengyelellenes koalí
cióhoz csatlakozása ellenére sem szakított véglegesen a cári udvarral. Jól
lehet magát az orosz cár vazallusának tekintette, a Zaporozsjei Had ve
zetője mindvégig szuverén kormányzást gyakorolt, aminek legfőbb bizo
nyítékaként a teljesen önálló külkapcsolatok fenntartása értékelhető. A
szuverén államiság megteremtéséhez elengedhetetlen volt egy örökletes
hetmani hatalomra épülő monarchikus államforma létrehozása, amihez a
fiai - Tyimofej12 és Jurij - a lehetséges ukrán állam letéteményesei lehettek.
Apja halálát követően az 1657. augusztus 26-i hetmanválasztó gyűlésen a
Zaporozsjei Had vezetői tiszteletben tartották elhunyt vezetőjük utolsó kí
vánságát (Універсали: 24) és a fiát választották meg hetmanjuknak. Jurij
Hmelnyickij azonban - fiatalkorára hivatkozva - hivatalosan átmenetileg
lemondott a titulusáról, amíg befejezi a tanulmányait Kijevben. Ezután a
Hadsereg Rada - Jurij nagykorúságáig - Ivan Vihovszkijt (1657-1659)
nevezte ki régens hetmannak.
Ivan Vihovszkij származásáról keveset tudunk, több forrás „szü
letett lengyelnek” és kisnemesi rangúnak (ИР: 143) nevezi, aki kezdetben
mint regiszterkozák a lengyelek oldalán harcolt, de tatár fogságba esett,
ahonnan Bogdan Hmelnyickij váltotta ki a müveit és intelligens Vihov
szkijt (ИД: 50). Sikerült a hetman bizalmába férkőznie, aminek köszön
hetően a hadseregtitkári tisztségig jutott el és részt vett a hetmani kor
mányzat diplomáciai kapcsolatainak koordinálásában. A „kozák krónikák”
1 Vagyis ezen kategória egyszerre jelölte a kozák sereget és az adminisztratív
szervezetet is.
2 Tyimofej nevű fiát a moldvai fejedelem lányával házasította össze annak remé
nyében, hogy ezáltal megalapozhatja a Hmelnyickijeknek az európai uralkodóházak közé
emelését, de fia meghalt egy csatában.
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szerzőinek és az ukrán nemesi történetírók egybehangzó véleménye szerint
(Летопись: 62; Величко 1848: 72; Бантыш-Каменский 1903: 221) Vihovszkij mindig is a hetmani címre vágyott, amiért bármi árat hajlandó lett
volna fizetni. Az a tény, hogy sikerült magát megválasztatni hetmannak,
holott korábban sem titkolta a Rzeczpospolita iránti szimpátiáját, annak bi
zonyítékaként szolgál, hogy 1654-ben az Oroszországgal történő egyesülés
nem az egyetlen lehetséges alternatívát kínálta az ukránok számára.
Vihovszkij mindent megtett annak érdekében, hogy pozícióját meg
erősítse a hetmani székben, amihez megszorító intézkedésekre volt szük
sége, mert kozák vezetők egy csoportja - Martin Puskar poltavai ezredes
sel az élen - határozottan ellenezte a hetman egyre nyilvánvalóbbá váló
lengyelbarát, illetve oroszellenes politikáját. A hetman „legitim” úton akart
leszámolni az ellenzékével, ezért levélben fordult Borisz Morozov bojár
hoz, akinek a közvetítésével a cár jóváhagyását kérte az általa „önké
nyeskedőknek" nevezett lázadók leveréséhez (Акты: 51). Az orosz kor
mányzat azonban egyelőre a be nem avatkozás politikáját választotta és
kiváró álláspontra helyezkedett. Aláásta továbbá Vihovszkij tekintélyét az
is, hogy a Zaporozsjei Szics nem tekintette őt törvényes hetmannak, mert
„nem közülük” került erre a posztra, eddig ugyanis a hetmanokat hagyo
mányosan a zaporozsjei kozákok soraiból választották. Vihovszkijt felte
hetően kezdettől fogva az a cél vezérelte, hogy - „bármibe is kerül” (Ригельман 1847: 3) - elszakítsa a Hetmanátust Oroszországtól. A hetmani
székbe jutva, kész tényként volt kénytelen elfogadni az orosz alávettséget,
de kezdettől fogva az a cél vezérelhette, hogy a gyakorlatban is megva
lósítsa azt a szuverén kormányzati formát, amelynek szellemében Hmelnyickij a Zaporozsjei Hadat irányította (Varga 2020: 127). Ezen nagy
szabású tervéhez egyrészt a kedvező alkalmat várta, amikor jogilag is meg
alapozhatja szeparatista szándékát, másrészt belső tömegbázis hiányában
külső szövetségeseket kellett keresnie.
Miután Jurij Hmelnyickijt eltávolította az útból, Ivan Vihovszkij
nyíltan a lengyel orientáció híveként lépett fel. Közvetlenül a megválasz
tása után titokban levélben értesítette a korábban Csihirinben járt lengyel
követet, Beniowskit, hogy „ő mindenféleképpen elhagyja a cárt és Len
gyelországgal kíván egyesülni” (Ригельман 1847: 1). 1657. szeptember
10-én felvette a kapcsolatot a krími kánnal is, akivel tudatta, hogy szabad
hetmanválasztás eredményeképpen szerezte meg a címét és baráti kap
csolat kialakítását, majd kölcsönös segítségnyújtási egyezmény megkötését
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kezdeményezte (Бантыш-Каменский 1903: 222), 1657. októberében pe
dig Bogdan Hmelnyickij svéd kapcsolatait is felújította X. Károly Gusztáv
val (Універсали: 29-31). János Kázmér lengyel király a katonai segítségnyújtással abban reménykedett, hogy visszaszerzi a Rzeczpospolita szá
mára az ukrán területeket, a krími kánnak pedig az állt érdekében, hogy a
térségben egyetlen hatalom sem erősödjön meg túlzottan.
Ivan Vihovszkij rövid hetmansága idején többször is kénytelen volt
összehívni az általános gyűlést, ami eleve a hatalma ingatag helyzetét mu
tatta. 1657. október végén a Hadsereg Rada Korszunyban ülésező feszült
légkörű gyűlése, amelyet a - Vihovszkij által megvesztegetett - sztarsina
tartott a kezében, Jurij Hmelnyickijt megfosztotta a hetmani címétől és
helyére az addig régensi minőségben tevékenykedő Vihovszkijt állította.
(ИД: 53). Az új kozák vezető a szűkebb körű Sztarsina Rada előtt nyilvá
nosságra hozta politikai elképzeléseit. Első lépésként azt a célt jelölte meg,
hogy nyílt szakítás nélkül fel kell rúgni a perejaszlavi egyezményt azzal az
ürüggyel, hogy a cár a Zaporozsjei Had jogai és privilégiumai ellen tervez
megszorító intézkedéseket. Az Oroszországtól való „legitim” elszakadás
után pedig a kiegyezést sürgette a Rzeczpospolitával és baráti kapcsolatok
ápolását a svéd kormányzattal. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a cári kor
mányzat valóban kezdettől fogva az ukrán területek alávetett tartomány
ként történő annektálására törekedett, de a 17. század középén Oroszország
még nem rendelkezett elegendő hadipotenciállal ahhoz, hogy Ukrajna
beintegrálásával lezárja a III. Iván óta Moszkva külpolitikai programjának
fontos részét képező „orosz földek összegyűjtésének” folyamatát.
Míg az 1648-1654. évi mozgalom idején a lengyelellenesség össze
fogta az ukrán társadalmat, addig Bogdan Hmelnyickij halála után és Ivan
Vihovszkij lengyel orientációja miatt a Zaporozsjei Had egysége kezdett
felbomlani. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a kozák sztarsina jelentős
része - elsősorban a jobb parti ezredesek - a lengyel slachta jogállásába
akartak kerülni, amely törekvésük az orosz kötelékben elérhetetlennek tűnt
(uo., 51). Ugyanakkor a Moszkvához lojális közkozákok, a bal parti ez
redesek és a szicskozákok megelégedtek volna a kozák kiváltságok meg
erősítésével a cár részéről (Gebei 2010: 26). A hetman által felvázolt po
litikai tervek szakadást idéztek elő a Hetmanátuson belül, törekvéseiket te
kintve a Zaporozsjei Had felső vezetése szembekerült a közkozákokkal. A
Zaporozsjei Szics atamánja, Barabas és a poltavai ezredes, Puskar mintegy
20 ezer fegyverest maga mellé állítva nyíltan fellépett Vihovszkij ellen.

205

Mivel a hetman által a lázadók ellen kivezényelt kozák ezredek nem voltak
hajlandók „testvérharcba” bocsátkozni és megtagadták a hetman parancsát,
Vihovszkij a krími kán segítségére szorult. A hetman és a „lázadók” kö
zötti döntő ütközetre 1658 januárjában Poltava mellett került sor, ahol Vi
hovszkij döntő győzelmet aratott Barabas csapatai ellen, de Puskamak si
került elmenekülnie a hadszíntérről (ИД: 54).
Az orosz-ukrán háborús konfliktus kirobbanását végül a hetman
csapatainak a kijevi orosz helyőrség ellen 1658 augusztusában intézett tá
madása idézte elő. Válaszcsapásként G. G. Romodanovszkij herceg 1658
október-novemberében Ukrajna ellen indított hadjáratot - a hivatalos in
doklás szerint - a kijevi helyőrség, valamint a hetman ellen fellázadt és a
cárhoz hű kisorosz lakosság védelmében. Az orosz hadak előrevonulása
során Kelet-Ukrajna legtöbb városa és a kozák ezredek harc nélkül meg
adták magukat és megerősítették a cár iránti hűségűket, aminek köszön
hetően egyre több kozák harcolt orosz oldalon Vihovszkij ellen. A hetman
többször is kérte a lengyel uralkodó katonai segítségét, és jóllehet János
Kázmér a Svédország elleni háborúval volt elfoglalva, 1658 augusztusában
lengyel küldöttséget indított Csihirinbe azzal a nem titkolt céllal, hogy az
1654-ben elveszített ukrán területeket visszacsatlakoztassák a lengyel
litván állam kötelékébe.
A lengyel követeken keresztül Vihovszkij arról a határozott szándé
káról biztosította János Kázmért, hogy kész a lengyel főség alá visszatérni,
amennyiben a kozák sztarsinát bizonyos jogokkal és privilégiumokkal ru
házzák fel. A tárgyalások végül eredményesen zárultak, az 1658. szeptem
ber 6-án Hadjacsban (Hadziacz) megkötött lengyel-ukrán egyezmény
(Prawa: 637-644; Акты: 141-144; Універсали: 33-38, 46-48) értelmében
a Lengyel Királysághoz és a Litván Nagyfejedelemséghez csatlakozott a
velük egyenrangú, a kijevi, braclavi és csemyihivi vajdaságokat magába
foglaló „Rusz Nagyfejedelemség” (ИД: 59) a hetman közvetlen kormány
zása alatt. Ivan Vihovszkij a „Rusz Hetmanja” címet, a három ukrán tar
tomány vajdája pedig szenátori rangot kapott. A trialista alapon működő új
államalakulaton (Універсали: 26) belül az ukrán területek külön hadsereg
gel, bírósággal, adminisztratív szervezettel és kincstárral rendelkezhettek,
vagyis megőrizhették a kozák tradíciókon alapuló hagyományos önszer
veződési formákat. Az immár trialista állam szolgálatában álló Zaporozsjei
Had kiadásait azonban a hetmani kormányzatnak kellett fizetnie saját pénz
verdéjében veretett pénzzel. A lengyel-ukrán egyezmény fontos részét ké-
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pezte az a cikkely, amelynek értelmében a kozák sztarsina tagjai megkap
ták volna a lengyel szlachta jogait. Ezt a vívmányt mintegy kozák kísér
letként értékelhetjük a szlachta-demokráciára (Kaminsky 1977: 197) a lengyel-litván-rusz nemzetközösségen belül.
A jelenkori ukrán és a lengyel történészek több konferenciát is
szenteltek a hadj ácsi egyezmény évfordulóinak (1. UH; MK), amely ese
mény jelentőségét abban foglalták össze, hogy a Zaporozsjei Had három
vajdasága a „Rusz Nagyfejedelemség” rangjára emelkedett. Ez alkalommal
a lengyel-litván kormányzat jóval többet ígért a Zaporozsjei Hadnak, mint
bármikor korábban: egy „országot”, azaz a „Rusz Nagyfejedelemséget”
(Gebei 2010: 27). Feltehetőleg a Zaporozsjei Had számára nyújtandó, s a
megegyezésbe foglalt kedvezményeknek a gyakorlatba való átültetését len
gyel részről nem gondolták komolyan: egyrészt az időt akarták húzni, más
részt szakadást előidézni Oroszország és a Hetmanátus között. Ivan Vihovszkij ugyanakkor bízott a Varsóval kötött megállapodásban, de a kozák
csemy és a szicskozákok egyre ellenségesebben viszonyultak a hetman és
az unióból profitáló szűk réteg, a kozák sztarsina térnyeréséhez.
Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a hadjacsi unió megkötése után
a hetman a cárhoz intézett két levelében (október 8. és október 17.) is
mételten a hűségét fejezte ki az orosz uralkodó iránt (Акты: 179-180,
183-185). Első levelében hangsúlyozza, hogy - a híresztelések ellenére nem áll szándékában megszegni az Alekszej Mihajlovicsnak tett esküjét és
továbbra is reménykedik „Ő Cári Fenségének” a kozákok iránt tanúsított
kegyeiben. Ezen levelek alapján az is feltételezhető, hogy Vihovszkij
egyáltalán nem akart elszakadni Oroszországtól, csak több kedvezményt
akart kicsikarni Alekszej Mihajlovicsból a Zaporozsjei Had számára. A
hetman valójában „megversenyeztette” a lengyel és orosz uralkodót, hogy
ki ígér többet a Zaporozsjei Had vezetői számára és végül a mérleg nyelve
a Rzeczpopolita javára billent Oroszországgal szemben. Az ukrán területek
visszacsatlakoztatása a Rzeczpospolitához azonban kevésbé volt elfogad
ható a közkozákok körében, ezért csak idő kérdése volt Ukrajna két részre
szakadása.
Alekszej Mihajlovics kezdetben Vihovszkijhoz jóindulattal viszo
nyult, még azt is „elnézte” neki, hogy katonai szövetséget kezdeményezett
az Oroszországgal hadban álló Svédországgal. A hetman elérte a célját,
mert a cári kormányzat felismerte, hogy ha ideiglenes kompromisszumok
árán is, de Ukrajnát orosz kötelékben kell tartani. Az orosz uralkodó ez
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irányú szándéka derül ki a Trubeckojhoz intézett 1659. február 7-і titkos
követutasításból (Акты: 204-206), amely egy szerződéstervezetet vázolt
fel Vihovszkij számára és az orosz kormányzat messzemenő kompro
misszumkészségét jelezte. Megvalósítása esetén gyakorlatilag visszaállt
volna Moszkva és Csihirin kapcsolatában az 1654-1657-es évekre jel
lemző orosz-ukrán kapcsolatrendszer, amikor a perejaszlavi egyezmény
nek a Hetmanátusra kötelezettségeket rovó pontjai csak papíron léteztek, és
Bogdan Hmelnyickij önállóan kormányzott mind a bel-, mind a külpoli
tikájában. Valójában a cár által felajánlott kondíciók szinte teljesen meg
egyeztek a hadjácsi egyezmény tartalmával (ИД: 61), és a hetman úgy ma
radhatott volna lojális a cárhoz, hogy még engedményeket is érhet el a
Zaporozsjei Had számára. Az nem derült ki, hogy Moszkva valóban tel
jesítette volna-e az ígéreteit, mert Csihirinben visszautasították a Trubeckoj
herceg közvetítésével felajánlott engedményeket. Ehelyett Ivan Vihovszkij
hivatalosan is értesítette az orosz követeket a hadj ácsi szerződés megkö
téséről és a lázadókkal való teljes leszámolást előirányzó tervéről. Vagyis a
szakítás Moszkvával a hetman részéről ezáltal teljes lett.
1659 januárjában a hetman 30 ezer kozákjával, valamint lengyel és
tatár segédcsapatokkal a lázadók tűzfészke - Poltava és Mirgorod - ellen
vonult, majd azokat elfoglalva, Zaporozsje ellen indult csapataival. Vi
hovszkij sikersorozata itt azonban megszakadt, ezért a bal parti városokat
feladva, kénytelen volt visszavonulni Csihirinbe, hogy megszervezzen egy
újabb hadjáratot. Az új hadicél ezúttal a Moszkva elleni nyílt fellépés és az
ukrán egység megteremtése - ha kell, fegyverrel történő újrateremtése volt. A szemben álló felek közötti döntő összecsapásra 1659. június 28-án
került sor Konotopnál, ahol a Vihovszkij által támogatott lengyel hadakkal
szemben az Alekszej Trubeckoj és Grigorij Romodanovszkij által vezetett
orosz sereg súlyos vereséget szenvedett, veszteségeiket 30 ezer főre lehe
tett becsülni. A konotopi védők létszáma 4 ezer főre becsülhető, és a város
alá érkező Ivan Vihovszkij serege is csak mintegy 16 ezer főt tett ki, vagyis
a „papírforma” szerint az oroszoknak győzniük kellett volna egy nyílt színi
csatában. Hogy mégsem így történt, az elsősorban a IV. Mehmed-Giráj kán
által vezetett krími tatárok beavatkozásának köszönhető, akik az utolsó
pillanatban, az orosz hadvezetés számára teljesen váratlanul jelentek meg a
csata helyszínén. A zaporozsjei kozákok többsége orosz oldalon harcolt
Vihovszkij csapatai ellen, és jóllehet a cári sereg nem tartozott a térség
legerősebb hadai közé, a hetman saját erejéből nem tudott volna velük si-
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kérésén megküzdeni. Ezért is kényszerült „külső erők” - lengyel, litván,
szerb és német zsoldosok, valamint a krími tatárok - bevetésére az oroszok
elleni küzdelemben.
A historiográfiában eltérő álláspontok körvonalazódtak a konotopi
csata jelentőségével kapcsolatban. A 18-19. századi oroszországi narratíva
(Маркевич 1842: 44-45; Симоновский 1847: 84; Бантыш-Каменский
1903: 39) az Ukrajna területén kibontakozó 1658-1659. évi eseményeket
az 1654-ben kezdődő orosz-lengyel háború részeként mutatja be, amely
véleményt a szovjet történészek (Апанович 1961: 119-120; Покровский
1966: 499-506) is átvettek. A jelenkori ukrán történetírás (ПолонськаВасиленко 1995: 39; Мицик 1996: 18; Смолій-Степанков 2009: 229236) érvelésében, amelyben Ivan Vihovszkij hetmani tevékenységét pozi
tívan értékelik, a konotopi csata egy különálló „orosz-ukrán” háború része
ként jelenik meg. A jelenkori orosz historiográfiában (Бабулин 2015: 400)
kevésbé preferált témának számít ugyan Ivan Vihovszkij kormányzása, az
1658-1659. évi ukrajnai háborús eseményeket azonban továbbra is az
orosz-lengyel háború részeként kutatják és negatívan értékelik a kozák
vezető „árulását”, valamint a konotopi csatában játszott szerepét.
A konotopi csata Ivan Vihovszkij oroszellenes politikájának csúcs
pontját jelentette (Горобець 2007: 159), akinek a „különutas” politikájából
Moszkvában azt a következtetést vonták le, hogy a hetmanok a további
akban alkalmatlanok a belső rendet fenntartani, ezért komoly központosító
intézkedésekre lehet szükség a Hetmanátus területén. Vihovszkij győzel
mét ugyanakkor beárnyékolta, hogy nem sikerült megszereznie a kozákok
teljes támogatottságát lengyelbarát politikájához. A Konotopnál csapdába
került orosz katonák lemészárlása és a tatárok kegyetlenkedései a köz
kozákoknak a hetmannal szembeni ellenszenvét csak tovább fokozták. Az
is nehézséget jelentett Vihovszkij számára, hogy a bal parti ukrán városok
kitartottak Oroszország mellett, a Zaporozsjei Szics atamánja, Ivan Szirko
pedig kozákjai élén visszaűzte a hetman tatár segédcsapatait a Krímbe.
Az is nehezítette Vihovszkij helyzetét, hogy a szejm nem sietett hi
vatalosan elismerni és ratifikálni a hadj ácsi szerződést, ugyanis a képvi
selők többsége ellenezte az egyezmény legtöbb pontját. Ezen az sem vál
toztatott, hogy a lengyel uralkodó adománylevelet (Акты: 214-219) bo
csátott ki, amelyben a Zaporozsjei Had vezetőit nemesi címben és rangban
részesítette. A kiváltságlevél - csak papíron ugyan, de - teljesítette a kozák
sztarsina azon törekvését, hogy a kozákság soraiból kiemelkedve, zárt és
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kiváltságolt nemesi osztályt alkossanak és jogaikat tekintve a lengyel
szlachtával azonos szintre kerüljenek.
1659. szeptember 22-i keletkezéssel Alekszej Mihajlovics kiált
ványt intézett a Moszkva mellett mindvégig kitartó poltavai és más bal
parti ezredekhez, és egyben felszólította az egész Zaporozsjei Hadat, hogy
„válasszanak maguk közül másik hetmant saját belátásuk szerint és to
vábbra is és maradjanak Ő Cári Fensége hatalmas uralkodói keze alatt örök
alattvalói helyzetben, ahogyan azt korábban is tették...” (uo., 223-224).
Az orosz uralkodó megítélésében elérkezett az ideje annak, hogy érvényt
szerezzen az 1654. évi Márciusi cikkelyekbe foglalt rendelkezéseknek,
amihez Ivan Vihovszkij „árulása” kiváló ürügyet teremtett. Az 1659 októ
berében összeült 2. Perejaszlavi Rada megvonta a bizalmát a lengyelekkel
és a tatárokkal paktáló hetmantól és kozák vezetőnek Jurij Hmelnyickijt
választotta meg.
Miután átadta a hetmani jelvényeket az új hetmannak, Vihovszkij a
kegyvesztettsége ellenére is kitartott a lengyel orientációja mellett és egy
kisebb zsoldos csapattal Kotelnyába távozott. Csatlakozott az ott állomá
sozó lengyel sereghez, majd János Kázmér hamarosan kinevezte kijevi
vajdának (ИД: 65). Ezzel Ivan Vihovszkij orosz köteléken belüli politikai
pályafutása gyakorlatilag véget ért. Bogdan Hmelnyickijhez hasonlóan ő
sem vette figyelembe a Márciusi cikkelyekben a Hetmanátusra rótt köte
lezettségeket, ugyanakkor ragaszkodott az orosz kormányzat által szavatolt
kozák jogok és privilégiumok tiszteletben tartásához. Ivan Vihovszkij azt
sikerként könyvelhette el, hogy hetmansága idején nem születtek az 1654es perejaszlavi egyezményt megerősítő, illetve kiegészítő ún. „Hetmani
cikkelyek”, amelyek a későbbiekben minden új hetman beiktatásával egy
időben orosz részről arra irányultak, hogy a Hetmanátus autonómiáját
minimálisra korlátozzák, majd teljesen megszüntessék. Vagyis a kozák
vezető „lengyel orientációjának” legfontosabb következménye az lett, hogy
az 1659. évi 2. perejaszlavi egyezmény értelmében a cári kormányzat
teljesen új típusú politikát kezdett folytatni Ukrajna felé, ami a Hetmanátus
autonómiájának korlátozásában és távlati célként az ukrán területeknek az
orosz államba történő integrálásának szándékában nyilvánult meg. Vagyis
a hetman szeparatista törekvéseinek végeredményben több haszna volt,
mint kára Moszkva számára, ugyanis ürügyet szolgáltatott a cári kor
mányzatnak a Hetmanátus feletti hatékonyabb ellenőrzés bevezetésére. Vi
hovszkij „árulása” nélkül valójában sokkal hosszabb időt vett volna igény-
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be az ukrán autonómia leépítésének folyamata és tovább megőrződtek
volna a Bogdan Hmelnyickij által vezetett mozgalom eredményei.
A jelenkori ukrán historiográfia értékelésében Vihovszkij nem te
kinthető árulónak, hiszen nem tett mást, mint „visszaterelte Ukrajnát a régi
kerékvágásba” (Яковенко 2009: 373), azaz a Hmelnyickij-mozgalom által
elért eredmények korszakába. Egyet tudunk érteni ezzel a megközelítéssel,
ugyanis a Rzeczpospolita a hadjacsi uniót gyakorlatilag az 1649. évi zborivi egyezmény3*5 megújított illetve kibővített változataként kezelte, Ivan Vi
hovszkij számára pedig a Varsóval kötött megállapodás komoly előrelépést
jelentett volna az önálló ukrán állam megteremtéséhez vezető úton. Egy
trialista alapokon működő államközösség egyenrangú tagjaként a hetman
és a kozák vezetők jóval kiterjedtebb előjogokat élvezhettek volna, mint az
orosz kötelékben. Ivan Vihovszkij valójában - Bogdan Hmelnyickij pél
dáját követve - abból a meggyőződésből indult ki, hogy Ukrajna önként
csatlakozott Alekszej Mihaj lovicshoz mint hűbérurához, akitől éppen ezért
jogában áll bármikor elszakadni. Vihovszkij „átpártolása” egyben egy le
hetséges „menekülő utat” is jelentett, miután hetmanként kénytelen volt
szembesülni Moszkva egyre nyilvánvalóbb integrációs kísérleteivel. Ha sor
került volna a hadjacsi szerződés gyakorlatba való átültetésére, a Márciusi
cikkelyekhez képest vitathatatlanul előrelépést jelentett volna Ukrajna szá
mára a visszacsatlakozás a lengyel-litván államhoz.
Bogdan Hmelnyickij az 1654-ben kezdődő orosz-lengyel háború
idején többször is átlépte a számára (mint a Hetmanátus katonai veze
tőjének) az 1654. évi Márciusi cikkelyekben megszabott határokat és a gya
korlatban önálló bel- és külpolitikát folytatott. Alekszej Mihajlovics cár
azonban rendületlenül hitt a hetman hűségében és többször is „szemet
hunyt” a kozák vezető „kilengései” felett, mert biztosítani tudta a Zaporozsjei Hadon belül a belső rendet és élvezte az egész ukrán nép támo
gatását. A „nagy előddel” összevetve, Ivan Vihovszkij a legkevésbé sem
rendelkezett annak kvalitásaival, csak a kozák elit egy szűk rétege támo
gatta, miközben az ukrán néptől, sőt a közkozákoktól is teljesen elha
tárolódva, polgárháborúba sodorta Ukrajnát. Ott követte el Vihovszkij a
legnagyobb hibát, hogy figyelmen kívül hagyva az ukrán társadalom túl
nyomó többségének lengyelellenes beállítottságát, lengyel orientációjú po3 A kozák-lengyel megegyezés részét képező 1649. évi zborivi egyezmény pon
tosan körülhatárolta az ún. „Kozák Ukrajna” területét Csihirin központtal, és gyakorlatilag
legitimálta a lengyel-litván államon belüli autonóm kozák állam létrejöttét.
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litikájához nem törekedett széles tömegbázis megteremtésére, szuverén és
korlátlan uralkodó módjára próbálta ráerőltetni Ukrajnára az akaratát.
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Abstract
The article reveals the directions o f updating adjective vocabulary in modem
media, the influence o f extralinguistic factors on the choice and implementation o f wordformation resources o f modem Ukrainian nomination o f adjective derivatives. Moreover,
it reveals the expansion o f adjective innovations in determinism, and analyzes the reasons
for their secondary nomination.
Keywords: adjective, derivative, determinologization, neosemanticization, nov
elty, secondary nomination, word-forming model.

У сучасному динамічному світі мова має відповідати на вик
лики суспільства, які надходять з інтеграцією інформаційного про
стору та розвитком нових технологій. Мовленнєва й мисленнєва ді
яльність вимагає при називанні фрагментів позамовної дійсності ви
користовувати всі ресурси мови, співвідносячи їх з позначуваним.
Вивчення впливу позамовних чинників на вибір і реалізацію слово
творчих ресурсів сучасної номінації перебуває в полі пильної уваги
дослідників усіх слов’янських мов. Це праці Ц.Д. Аврамової (Авра
мова 2012), Н.Д. Арутюнової (Арутюнова 2007), Г.А. Зализняк (Зализ
няк 2001), О.А. Земської (Земская 2009), Є.А. Карпіловської (Карпіловська-Кислюк-Клименко та ін. 2017), Л.П. Кислюк (Кислюк 2017),
О.С. Кубрякової (Кубрякова 2012), І. Онхайзера (Онхайзер 2010),
Г. Пауля (Пауль 1969), О.М. Тихонова (Тихонов 2002), Н.П. Тропіної
(Тропіна 2004) та інших.
Останнім часом в українській мові відбуваються зміни, викли
кані суспільними, політичними, національними, культурними, техніч
ними процесами й супроводжувані змінами в семантичному напов
ненні й структурній організації мовних моделей.
Оновлення українського лексикону відбувається в декількох
напрямках. По-перше, активно поповнюється запозиченнями суспіль
на, політична, економічна, технічна, наукова, спортивна тощо лек-
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сика. По-друге, в сучасній українській мовній практиці термін, по
трапляючи до незвичного середовища побутування, зазнає детермі
нологізації. По-третє, активний лексичний склад слів оновлюється
лексемами питомого українського походження, котрі набувають вто
ринної номінації внаслідок використання імені у вторинній функції.
Мовна динаміка безпосередньо залежить від пізнання реаль
ного світу. Внаслідок пандемії коронавірусної хвороби в український
лексикон проникли й функціонують запозичення COVID-19, COVID,
Covid, Covid-19, ковід і коронавірус. Англіцизм COVID - це абревіа
тура COronaVirus Infectious Disease, яку треба було б перекладати
КОВІХ (коронавірусна інфекційна хвороба) або КОВІЗ (коронавірусне інфекційне захворювання). У мові новотвори адаптуються не
послідовно, тому в практиці сучасного слововжитку немає одно
стайності щодо функціонування іменників COVID-19, COVID, Covid,
Covid-19, ковід: Через новий спалах Covid під корантин потрапили
108 мільйонів китайців (УП); Стратегії боротьби з ковід немає (ДТ
25.06.2020); Станом на понеділок, 19 жовтня, у світі зафіксовано
39899915 випадків зараження COVID-19 (ДТ 19.10.2020); На сьогодні
в Україні зареєстровано вакцини від Covid-19 виробництва Pfizer/
BioNTech, Astra Zeneca і Moderna (HB 05.07.2021).
Від новотворів ковід і коронавірус шляхом суфіксації в укра
їнській мові послідовно утворюються відносні прикметники ковідний
і коронавірусний: Ковідне кільце звужується (ДТ 11.10.2020); Польща
після низки антирекордів відкриває ковідний госпіталь на стадіоні в
Варшаві (УП 19.10.2020); Люди похилого віку перебувають у групі
найбільшого ризику щодо коронавірусної хвороби (Укрінформ 16.04.
2020); Нагадаємо, що пандемія коронавірусної інфекції в світі ще не
досягла свого піку, заявила офіційний представник Всесвітньої орга
нізації охорони здоров’я (ВООЗ) Маргарет Харріс (ДТ 16.04.2020).
Дослідники наголошують на труднощах диференціації пре
фіксально-суфіксального й префіксального способів творення при
кметників (Жовтобрюх 1979: 296). Прикметники антиковідний, антикоронавірусний, протиковідний і протикоронавірусний розглянемо як
префіксально-суфіксальні одиниці, оскільки “визначальним критерієм
є семантична мотивація таких прикметників, а не їхня словотвірна
структура” (Кислюк 2017: 135). їхню словотворчу активність реалі
зовано такими словотвірними типами: 1) словотвірний тйп з префік-
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сом анти- й суфіксом -н- зі значенням “який спрямований на бо
ротьбу з тим, що названо твірною основою”: У МОЗ відповіли на за
пит щодо витрат аптиковідного фонду (П 21.10.2020) Жарти жар
тами, але Україна в плані запровадження драконівських антикоронавірусних ініціатив далеко не перша в Європі (УП 02.04.2020); 2) сло
вотвірний тип з префіксом проти- й суфіксом -н- зі значенням “який
призначений для запобігання того, що названо твірною основою”:
Протиковідний коктейль також “скоротив тривалість симптомів ”
з 14 до 10 днів (НВ 23.03.2021); Чому Стокгольм так довго не поси
лює протикоронавірусні заходи (ДТ 15.04.2020). Ці словотвірні мо
делі цілком відповідають законам українського словотворення.
Під впливом кібернетичного простору в сучасній українській
літературній мові усталилися термінологічні значення деяких при
кметників, наприклад: активований і безпарольний. Так, активований
на відміну від семантики в складі хімічних термінів у інформатиці
означає ‘підключений до комп’ютера, до мережі Інтернет’: Автопілот
не міг бути активований через відсутність дорожньої розмітки (ДТ
11.05.2021). Прикметник безпарольний при характеристиці комп’ю
терних приладів, електронних пристроїв, гаджетів функціонує зі зна
ченням ‘доступний користувачеві без пароля (умовного слова або су
купності знаків)’: Проект займається розробкою рішень у галузі ком
п ’ютерної безпеки, зокрема безпарольною автентифікацією корис
тувачів і пристроїв на основі блокчейн (НВ 19.02.2018). Унаслідок
інтенсивного розвитку високих технологій та їхнього цілком реаль
ного застосування лексичне наповнення й словотвірний потенціал
запозичених термінів та їхніх похідних відбувається часткове детер
мінування. “У цьому процесі провідну роль відіграє політермінування
лексики, розширення обсягу семантем у термінів за рахунок подаль
шої спеціалізації, а також частотність використання у різних функціо
нальних стилях» (Карпіловська-Кислюк-Клименко та ін. 2017: 166).
При вторинній номінації питомих українських прикметників
необхідно врахувати зв’язок цього процесу з екстралінгвальною дій
сністю, врахувати людський фактор, що об’єднує усвідомлені й під
свідомі мотиви, “колективне несвідоме”, яке притаманне мовному
індивідові й соціуму в момент номінації й впливає на вибір назви.
Формування нової конотації у прикметника небесний, розширення
його функційно-семантичного й словотвірного потенціалу відбулося
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під час Революції Гідності. Нова номінація Небесна Сотня - збірна
назва мирних протестувальників, які віддали своє життя за Україну в
грудні 2013 - лютому 2014 року. Нове значення прикметника небес
ний і суспільна запитаність сприяли активному словотворенню на
його основі нових оцінних значень. Прикметник стали вживати у
словосполученнях Герої Небесної Сотні, День Героїв Небесної Сотні,
Орден Героїв Небесної Сотні, алея Героїв Небесної Сотні: Меморі
альний комплекс героям Небесної Сотні та Революції гідності був
офіційно створений 18 листопада 2015 року та віднесений до управ
ління українського інституту національної пам ’яті, а указом Прези
дента України від 12 квітня 2016 року музей отримав статус на
ціонального (НВ 06.07.2018); Українська асоціація “Єдність” угор
ської столиці Будапешт створила відео про пам ’ять Небесної Сот
ні... (Укрінформ 22.02.2021). Неосемантизація прикметника небесний,
зокрема розвиток його якісно-оцінної семантики, сприяють не тільки
позамовні чинники (реалії сучасного українського суспільного жит
тя), а й вплив розвиненої оцінної семантики.
Отже, в оновленні прикметникової лексики виявлено декілька
особливостей. По-перше, прикметникові новотвори здебільшого нале
жать до відносних прикметників, утворених від нових іменникових
основ. Вони утворюють активні словотвірні моделі, що відповідають
сучасній словотвірній нормі та збагачують виражальні засоби мови.
По-друге, термін-прикметник у незвичному середовищі функціону
вання різною мірою втрачає властиве йому спеціальне значення, роз
ширюючи, узагальнюючи його, тобто зазнає детермінологізації. Потретє, властивості семантичних дериватів корелюють з потребами
суспільства в первинній номінації нового або в оновленні експре
сивного фонду словника способом перейменувань (Тропіна 2004: 11).
Характер акту вторинної номінації, його функційна спрямованість
зумовлені усвідомленими чи підсвідомими настановами номінатора й
мовного колективу на відображення властивостей об’єкта номінації.
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Abstract
Bows and arrows are characterized as common symbolic and heraldic figures in
the world and in Ukrainian tradition. It is shown that in culture, art, religion the most
characteristic symbols o f the bow are courage, determination, power, perseverance, and
arrows - the desire to achieve the goal, strength, war, retribution, speed. The material on
the symbolism o f bows and arrows is systematized, which, I hope, will have not only
theoretical but also practical significance and can be useful for promoting culture, sports,
including archery, in patriotic education o f youth in national traditions, thus raising the
general cultural level.
Keywords: culture, symbol, bow, arrow.

Унікальний винахід людського розуму - лук та стріла - упро
довж багатьох тисячоліть були найефективнішою далекобійною збро
єю, здатною уразити ціль на великій відстані. Там, де меч, спис, со
кира і будь-яка інша зброя була абсолютно безсила, стріла, випущена
з лука, проносила значний ефект. Лук і стріли були незамінним по
мічником людини не лише у бою, але і на полюванні та в побуті.
Первісно та в часі свого суспільного розвитку людина була по
в’язана зі стрілою і луком, що відобразилося у їх сакралізації та на
данні їм глибокого символьного значення (Тайлор 1989). Тому стріла
стає символом сонячної енергії, стрімкого проникнення світла, любові
і смерті. Стріла одночасно символізує і війну, і мирне співіснування
народів. У цьому випадку знаходимо або зламану стрілу, або декілька
стріл, пов’язаних в пучок.
Оскільки в науковій літературі представлено значну кількість
розрізнених матеріалів про символізм лука та стріл, у нашій праці
представлено спробу систематизації такого матеріалу. Особливу ува
гу надано фігуральним символічним зображенням стріл і лука у мі
фології, релігії та геральдиці.
Багато культурологів, етнологів, мистецтвознавців у своїх нау
кових працях досліджували питання символічного зображення лука і
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стріл. Одними з перших символічних зображень лука та стріл ми зна
ходимо на стінах відомої зараз печери Cova dels Cavalls, щона сході
Іспанії, де схематично представлено лучників, які полюють на оленів.
Прості фігурки з “чіткими” рухами дають нам відчуття сцени полю
вання. Можна вважати зображення в цій печері за перші, які харак
теризуються одночасно їх символьністю і практичністю для людей,
які використовують лук і стріли. Це форма ритуальної магії та візуалізації майбутнього успішного полювання.
У міфології лук і стріли є також матеріальними і духовними
атрибутами у безлічі богів, хоча зображені по-різному: одні небожи
телі тримають зброю в руках, у інших стріли в сагайдаку за спиною.
А орел Юпітера стискає стріли у формі блискавки у своїх кігтях;
стріли єгипетської богині Нейт, покровительки Саїса, перехрещені на
її щиті (Швец 2008; Матье 2013).
Призначення божественних стріл також різне: одні несуть лю
дям полум’яну любов, інші - миттєву невідворотну смерть. У пустот
ливого крилатого грецького бога Ероса (римського Амура або Купі
дона) два види дивовижних стріл: золоті містять в собі потужний
заряд любові, свинцеві ж гасять найсильнішу пристрасть. Японський
бог О-Моно-Нусі, господар гори Міва, запалився пристрастю до дів
чини Сеятара-хіме, перевтілившись у покриту червоним лаком стрілу,
щоб уколоти кохану в “таємне місце” (Энциклопедия).
Багато з верховних грецьких і римських богів навіть свій ви
сокий статус набули лише тоді, коли отримали чарівні стріли. Зо
крема, Зевс став визнаним главою олімпійців тільки після того, як
циклопи викували для нього стріли-блискавки, що відразу зробило
Зевса повелителем неба. Луком і стрілами молодший син Крона вбив
велетенське чудовисько - породження Хаосу - й забезпечив олімпій
цям перемогу над старими богами і світове панування.
Боги-громовержці приносять смерть, використовуючи стрілиблискавки, якими разять різноманітних небесних чудовиськ і земних
грішників. Грецький сонячний бог Аполлон, щоб помститися за об
разу матері, безжально розстрілює з лука усіх дітей нещасної Ніоби
(Кун 1993). А під час облоги Трої мішенню розгніваного Аполлона
стає табір греків. Караючи воїнів за святотатство, мстивий бог метає в
них стріли, що поширюють чуму. У міфах андаманців злі лісові духи
(наприклад Ерем-чаугала або Чол) убивають людей, які посміли втор-
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гнутися в їх володіння, невидимими стрілами (Тайлор 1989: 206; Маретина 1995: 188).
В одному з в’єтнамських міфів розповідається про те, на яку
нову небезпеку наразилася наша планета після всесвітнього потопу.
Коли злива припинилася, на небі з’явилися 12 яскравих світил, які
швидко просушили залиту водою землю, що у швидкому часі при
звело б до перетворення землі на кам’янисту пустелю. Тоді чарівний
стрілець Ліонг Вунг, рятуючи земних мешканців від жахливої заги
белі на розжареній планеті, скористався своїм бойовим лук і збив з
неба стрілами усі світила, окрім сонця і місяця.
У відомому героїчному епосі оспівуються дивовижні подвиги
влучних троянських лучників. Троянський царевич Парис уразив
грецького героя Ахіллеса отруєною стрілою в п’ятку - єдине вразливе
місце на тілі прудконогого ахейця (САМ).
Існують дуже оригінальні символічні середньовічні “пригоди”,
пов’язані з використанням лука і стріл. Швейцарець Вільгельм Тель,
ризикуючи життям улюбленого сина, збив стрілою яблуко з його го
лови. Персидський витязь Рустам Тахамтан використав у поєдинку з
непереможним царевичем Ісфандиаром особливу стрілу з подвійним
наконечником: не зумівши здолати грізного Ісфандиара в рукопаш
ному бою, Рустам єдиним пострілом з лука вибив ворогові обидва ока
(Holes 2016).
Легендарний англійський лучник Робін Гуд під час змагань зі
стрільби з лука відзначався тим, що міг так влучно стріляти, що роз
щеплював стрілу, влучивши у неї іншою з великої відстані.
Ім’я ж іранського лучника Арата стало символом жертовного
патріотизму. Під час війни іранців із туранцями, що захопили частину
іранської території, був досягнутий компроміс: супротивники домо
вилися провести межу між Іраном і Тураном там, де впаде стріла,
випущена іранським лучником. Вибір ліг на Арата, одного із кращих
лучників. Прагнучи послати стрілу якнайдалі, Арат настільки висна
жив свої сили, що вистріливши з лука впав на землю мертвим, зате
його стріла, пролетівши неймовірну відстань, впала на старому іран
ському кордоні, що “забезпечило” повернення країні усіх захоплених
ворогом територій (Фірдоусі).
В основних світових релігіях стріла має і позитивну, і нега
тивну символіку. В індуїзмі і буддизмі на перший план виступає її фа-
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лічний символізм; в ісламі стріла втілює гнів Аллаха; у християнстві
ж вона є знаком мучеництва або смерті в результаті ураження бли
скавкою або настання епідемії чуми.
Символічне згадування лука і стріли присутнє в канонічних
книгах усіх основних релігій світу. Зокрема стріли у Біблії згадуються
близько 60 разів переважно як метафори - знаки попередження чо
гось. У єврейській символіці вистріл стрілою у відкрите вікно був
знаком перемоги над ворогами. А під чассередньовічних єврейських
фестивалів діти бавилисялуками та стрілами, при цьому лук симво
лізував веселку, а стріла - внутрішню силу - містичну частину ка
балістичної традиції (Edwin 1994). Стрільба з лука також присутня у
багатьох ісламських текстах, і пророк Мухамед рекомендував вчитися
мистецтва стрільби з лука та використовувати в житті. У музейному
комплексі Топкапи у Стамбулі зберігаються шість луків Пророка та
його сагайдак.
Атрибути стріли та лука також використано у текстах індуїзму,
зокрема в епосі Рамаяна, де один з головних богів Рама стріляє з лука.
В Азії, де “верховий” стрілець здобув свою міфічну символічну силу,
стріла стала об’єктом значущості та ритуалу, джерелом сили.
У країнах тибетського буддизму (Непалі, Бутані, північносхідній Індії) прикрашені стріли, які називаються дха, є частиною ша
манської культури. Як буддійський символ стріла трапляється скрізь у
мистецтві, міфології і теології регіону; є атрибутикою найважливіших
богів і прославляється у священних текстах.
Ранні індіанські культури навіть розробили розширену знакову
символіку стріли як частину невербальних методів спілкування, необ
хідних на американському континенті, де розмовляли сотнями різ
номанітних незрозумілих для різних племен мов.
У християнській іконографії стріла передусім є знаряддям му
чеництва. Стрілу тримає в руках убита нею св. Урсула; стріла про
низує руку св. Егідія (Жиля), покровителя жебраків і калік (відповідно
до іншої версії, стріла, випущена в оленя, вбиває його); голу фігуру
св. Себастьяна, прив’язану до стовпа або колони, зрешетили декілька
стріл (зокрема, на відомих картинах Сандро Боттічелі, Петро Перуджино, Ханса Бальдунга, Антунелла де Месина, Тіціана Вечеліо).
Проте стріла може мати в іконографії і зовсім інше символічне
тлумачення. Стріли, що пронизують груди св. Августина, є мораль-
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ним символом глибокого розкаяння за безпутне життя і помилки
юнацьких років. У баченні Франциски Римської, яка присвятила себе
турботам про хворих на чуму, спливає образ Діви Марії зі зламаною
стрілою в руці - символом перемоги над смертю, що вказує на швид
ке припинення епідемії (Морозов 2018).
У образотворчому мистецтві епохи Відродження лук і стріли атрибути грецького бога Аполлона (римського Феба), його сестри, бо
гині полювання Артеміди (Діани), і бога любові Ероса (Амура, Ку
підона). Ті ж атрибути супроводять алегоричну фігуру Америки. У
персоніфікованої фігури Згоди в руках знаходиться пучок стріл, що
символізує єднання і мир. Іноді стріла замість коси вкладена в кіст
ляві руки алегоричної Смерті. Приготованим луком зі стрілою оз
броєний один із вершників Апокаліпсису на гравюрі А. Дюрера.
В емблематиці часто використовували зображення окремої
стріли, що летить або встромилася, і пучка стріл. На емблемі кар
динала Алессандро Фарнезе (1520-1589), покровителя мистецтв, стрі
ла поцілила в центр щита, повішеного на дереві. Девіз, написаний
грецькою, звучить: “Так вражай”! Пучок стріл красувався в одній із
емблем іспанських Габсбургів.
Особливу символіку мали лук і стріли як геральдичні елементи
в гербах країв, міст, родів у Європі, зокрема у Франції, Польщі, Угорщиніта Україні.У середньовіччі, коли лук активно використовували у
військових діях, його зображення можна було часто побачити на
геральдичних щитах, прапорах, хоругвах, печатках, родових гербах.
Ми встановили, що зображення атрибутики лучників у гербах
адміністративних одиниць найчастіше використовувалося у централь
ній частині України. Це пояснюється місцем, де упродовж віків існу
вала і квігла козаччина, а лук і стріли широко використовували козаки
у боях та побуті. На заході України натомість атрибутика лука та
стріл була характерним геральдичним знаком для родових гербів, що
тісно перепліталося з польською традицією. Розростання Козаччини
поширило і символьну атрибутику стріл і луків далі на Слобожан
щину та на південь України.
Використання тих чи інших елементів, знаків і кольорів на ге
ральдичних щитах пов’язане з традицією території та має певне зна
чення. Зображення однієї, двох, трьох чи снопа стріл наконечниками
вгору, вниз, навхрест, з луком та іншими елементами, становлять чи
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не найчисленнішу групу зображень в елементах міських гербів Ук
раїни, Угорщини, Польщі чи інших європейських країн. Зокрема, три
покладені навхрест зіркою стріли є центральною фігурою герба
Хмельницького (Проскурова)від 1578 р., стріла вістрям догори - міста
Говтва від 1782 р., стріла навхрест із золотою шаблею - герба міста
Березна від 1782 р., дві чорні стріли - міста Глинськ, срібні три стрі
ли, покладені навхрест вістрям догори - герба Чигирина (1592). У гер
бі міста Сасів зображено стрілу із залізним вістрям та червоним опе
ренням, яка обернена догори, а на гербі міста Турка - подібна стріла
срібного кольору. Обидва зображення є елементами герба родини
Сас. Також золотий натягнутий лук зі стрілою був основою первин
ного герба Канева (1583). Лук зі стрілою присутній на гербах міст
Медведівка Черкаської області (1792), Пирятин (1592), Біла Церква
(1620), Корсунь (1585) та Старокостянтинів (1561).
Особливо цікаво, що в гербах найбільших міст України - Киє
ва, Харкова, Запоріжжя, Полтави також були або залишилися сим
волічні зображення лука і стріл.
Так, найдавніше зображення герба Києва в кольорі міститься в
гербовнику Конрада Ґрюненберга з 1480 р. Раніше появу міського гер
ба пов’язували з отриманням магдебурзького права. За останніми до
слідженнями, Київ отримав магдебурзький привілей 1494 р. Проте да
ні про герб у цей період були невідомі. Дослідник київських печаток
Кость Антипович датував найдавнішу печатку з гербом міста при
близно 1500 роком. На ній в заокругленому щиті зображено лук зі
стрілою (чи двома стрілами), який натягують дві висунуті з хмари
руки. Ймовірно, такий герб символізував порубіжне значення Києва,
жителі якого постійно захищалися від нападів ворогів, переважно та
тар. Традиційно куша або лук фігурував у європейській геральдиці як
символ диких і войовничих народів або регіонів, де ведеться війна.
На гербі Харкова розтягнутий лук зі стрілою на жовтому полі
характеризував значення міста як важливого військового центру.
Багато первинних гербів міст і сіл було змінено у зв’язку із запро
вадженням територіально-адміністративної реформи після ліквідації
Гетьманщини російським царським режимом. Проте деякі великі те
риторіальні одиниці відновили свої геральдичні символи зі стрілами і
луком, зокрема на гербі Запоріжжя одним із головних елементів є
чорний лук із трьома перехрещеними стрілами на малиновому полі.
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Проте геральдична стріла не завжди “читається” як зброя. Є немало
прикладів, коли вона служить просто вказівником напрямку.
Натомість польська геральдична традиція використовувала лу
ки та стріли радше як нагадування про хрестові походи. Власника та
кого герба ці символи мали характеризувати як такого, який без ва
гань візьме участь у бою, яким би не було завершення бою. А з дру
гого боку, це символ перемоги, яка досягається не безпосередньо у
відкритій боротьбі, а через обман, приховані дії. Третя інтерпретація
такої символіки означає божу любов, а антиподом є перехрещені
стріли у значенні тривоги і депресії.
Цікавим видається те, що символ стріли у різних формах ши
роко використовується зараз. Це маркер, вказівникнапрямку, що з’я
вився багато тисячоліть тому. А тепер стилізоване зображення стріли
є незамінним елементом вказівників на дорогах. Мандрівники знай
дуть метафоричні стріли «кібла» на стелі більшості готельних номерів
на Близькому Сході та в Азії, спрямовуючи всіх, кому потрібно мо
литися до Мекки. Майже кожен складний науковий чи побутовий
прилад передбачає користування стрілками на клавішах та моніторах.
Вони стали необхідними для передання понять “угору”, “вниз”, “влі
во”, “вправо”, “вперед” чи “назад”, і не має кращого способу символь
ного зображення.
На завершення варто підкреслити, що різноманітні символи
стріли використовуються і надалі під час виготовлення ювелірних
виробів та татуювання на тілі. В узагальненому варіанті користуються
популярністю такі фігури і позначення зі стріл: дві горизонтальні
стріли в різних напрямках можуть означати війну; зламана стріла
означає мир; стріла, спрямована донизу, також символізує мир; стрілапетлею - протилежність і перешкоди, які потрібно подолати; пере
хрещені стріли - дружбу і тісні зв’язки; кручена стріла символізує
рух, силу, незалежність і гнучкість у досягненні мети; стріла з натяг
нутим луком - позитив, надії та потенціал; серце і стріла - безмежну
пристрасть і любов до людини; стріла з математичним знаком нескін
ченності - нескінченні можливості, потенціал і події, які очікують.
Отже, у статті схарактеризовано лук і стріли як поширені сим
вольні й геральдичні фігури у світовій та українській традиції. По
казано, що у культурі, мистецтві, релігії найбільш характерними сим
волами лука є мужність, цілеспрямованість, міць, завзятість, а стріли
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- прагнення у досягненні мети, сила, війна, відплата, швидкість. Сис
тематизовано матеріал про символіку лука та стріл, який, сподіва
ємось, матиме не тільки теоретичне, але й практичне значення і може
бути корисним дляпопуляризації культури, спорту, зокрема стрільби з
лука, у справі патріотичного виховання молоді на національних
традиціях, підвищення загального культурного рівня.
Перспективу подальших досліджень вбачаємо у вивченні сим
вольних геральдичних знаків лука та стріл в угорській, українській і
порубіжній традиції.
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Abstract
The article considers the peculiarities o f works for children by Mykhailo Gafia
Traista, the Ukrainian writer o f Romania. The specifics o f the author’s style are analyzed
on the basis o f two collections o f texts for children’s reading - Kalyna Mornings (2004)
and Kalyna's dawns o f Childhood (2019). The study o f these two editions shows the evo
lution o f the artist’s creative findings in the field o f children’s literature, as well as
outlines the genre, plot, linguistic and stylistic features o f these works, revealing their
educational potential, focusing on folklore and individual author samples o f M. Traista’s
children literature.
Keywords: fiction for children, Ukrainian literature o f Romania, Mykhailo Gafiya
Traista, fairy tale, story, novel.

Українська традиція художньої літератури для дітей має давню
історію. Своїми витоками сягаючи фольклору, вона викристалізу
валася у спадщині українських класиків - С. Васильченка, Олени
Пчілки, І. Франка, М. Коцюбинського, В. Винниченка, Марійки Підгірянки, М. Рильського, В. Симоненка, І. Жиленко, В. Нестайка та ба
гатьох інших митців, що своїми творами виховували в маленьких чи
тачів загальнолюдські моральні цінності, плекали любов до рідного
слова, вчили бачити й розуміти прекрасне. Сучасна українська літе
ратура для дітей представлена іменами В. Рутківського, І. Малковича,
Г. Малик, 3. Мендзатюк, О. Гавроша, М. Савки та інших авторів.
Позитивною тенденцією є те, що до цього процесу активно
долучаються й українські письменники зарубіжжя. За оцінкою В. Антофійчука, “здобутки української дитячої літератури Румунії дедалі
більшають” (Антофійчук 2019: 5). Науковець також підкреслює: “[...]
літературу для дітей різних вікових категорій, яку започатковували
Михайло Михайлюк, Корнелій Регуш, Юрій Павліш, міцно утверджу
вали й утверджують у своїй творчості Михайло Трайста, Марія Опрі-
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шан, Марта Бота, Марія Чубіка, Людмила Дорош, Ірина Мойсей та
ін.” (там само).
Попри наявність відповідного матеріалу, цей пласт української
літератури довго належно не розглядався науковцями, але в останні
десятиліття процес вивчення української літератури для дітей, її спе
цифіки й тенденцій пожвавився. З’являються дисертаційні досліджен
ня, монографічні праці, навчальні посібники та ряд наукових статей,
що окреслюють загальний стан цієї сторінки літературного процесу
або ж висвітлюють особливості творчого почерку конкретного пись
менника. Знаходять свою нішу в літературознавчому просторі також
наукові розвідки теоретичного характеру, що торкаються проблем ме
тодології аналізу відповідних зразків красного письменства.
Т. Качак зазначає: “Зважаючи на специфіку об’єкта досліджен
ня, умовно можна накреслити кілька інтерпретаційних стратегій, се
ред яких найбільш поширені літературознавча, дидактична, мультидисциплінарна” (Качак 2017: 29).
В українському літературознавстві художня література для ді
тей перебуває в полі наукового зору І. Бойцун, Н. Тихолоз, О. Папуші,
В. Кизилової, Е. Огар, У. Гнідець, Л. Мацевко-Бекерської, О. Монке
та інших авторитетних дослідників.
За твердженням У. Вовк, література, написана для дітей та мо
лоді, “відрізняється від «дорослої» перш за все тим, що вона є допо
міжним засобом у процесі виховання дітей та юнацтва. [...] Дорослий
пише дитячу прозу найчастіше з метою передати власне бачення того,
що дітям потрібно знати і розуміти. Письменники стають посеред
никами між дитиною та її соціалізацією, а, отже, дитячий письменник
перебирає на себе роль учителя та вихователя, а разом з цим і досвід
ченого психолога” (Вовк 2002: 352).
На важливості впливу художньої літератури на формування
особистості дитини наголошує В. Кизилова: “Автор твору для дітей
виступає своєрідним транслятором інформації, поведінкових моделей,
світоглядних орієнтирів і водночас каталізатором дитячої свідомості,
а його книга - канал, засобами якого читач отримує інформацію, ін
дикатор розвитку особистості, її естетичної й емоційної сфери” (Ки
зилова 2015: 9).
Ще однією важливою функцією белетристики для дітей є пат
ріотичне виховання. Відповідна література відіграє одну з ключових
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ролей у прилученні до традицій народу, прививав любов до рідної мо
ви, а разом з тим допомагає реципієнтові засвоїти національний код,
ментальні особливості свого етносу. Тому утверджувати здобутки
красного письменства для дітей в Україні вкрай важливо. Розвиток
такої літератури є наріжним каменем і в українських осередках зару
біжжя, де збереження своєї національної ідентичності в умовах життя
поряд із титульною нацією є ключовим завданням.
Одним із авторів, який взявся за таку відповідальну місію на
теренах Румунії, є Михайло Гафія Трайста - український поет, про
заїк, драматург, публіцист, громадський діяч, заступник голови Со
юзу українців Румунії.
Свій письменницький шлях у царині україномовної прози Ми
хайло Гафія Трайста розпочав зі збірки оповідань та казок для дітей
Калинові ранки, що вийшла в 2004 р. в Бухаресті. З того часу в його
тематично і жанрово розмаїтій творчості особливе місце займає ху
дожня література для дітей. На сьогодні доробок автора в цьому спе
цифічному пласті красного письменства складає 4 книги - Калинові
ранки (2004), Малинові стежки (2009), Степанкова читанка (2015),
Дитинства зорі калинові (2019).
Об’єктом нашого дослідження стали збірки Калинові ранки та
Дитинства зорі калинові, які ще не були предметом окремої наукової
розвідки, чим і зумовлюється актуальність статті.
Науковець В. Антофійчук зазначає про творчість М. Трайсти
для дітей таке: «його книжки для наймолодших читачів постають із
особистих вражень про дитинство, про росяні ранки сільського пас
тушка ягнят із полотняною торбою через плече, в якій поряд з їжею
завжди знаходилося місце для цікавої книжки” (Антофійчук 2019: 5).
Зазначимо, що в прозі Михайла Трайсти подібний автобіогра
фічний струмінь простежується дуже чітко. У збірці Калинові ранки
ця риса віддзеркалюється вже у присвяті: "Моїм діточкам ЛарисіМихаслі та Степанкові” (Трайста 2004: 4). Це, на наш погляд, засвід
чує, що саме особистий батьківський досвід надихнув автора на напи
сання цікавих та повчальних творів для дітей.
Книга зустрічає маленьких читачів епіграфом - крилатим ви
словом відомого дитячого письменника А. де Сент-Екзюпері: "Я
прийшов з дитинства, як з країни... ” (там само, 5) - та передмовою
“Від автора”, якою Михайло Трайста звертається до своєї юної ауди-
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торії з оспівуванням дитинства як найкращого періоду життя. Тут він
обгрунтовує символіку назви Калинові ранки, асоціюючи ранок з ди
тинством, а калину - з Україною: “І білий цвіт калини, і червоні кали
нові ягоди, що поблискують з-під зелених листочків - то наречений
людьми символ України” (там само). Таким чином, вже в назві книги,
перших її рядках проявляється патріотичне спрямування збірки. Укра
їнська культура, національна атмосфера відчуваються в текстах ав
тора постійно. Вони втілюються в переважній більшості антропонімів
- імена персонажів характерні для українського етносу (Степанко,
Лариса, Андрійко, Петрик, Дарочка, Микола...). Помітною є роман
тизація явищ української історичної дійсності - твори містять згадки
про запорожців, гайдамаків, опришків та яскравих історичних поста
тей - Богдана Хмельницького, Івана Мазепу, Олексу Довбуша, Тараса
Шевченка. Українські мотиви простежуються і в ілюстраціях, авто
ром яких є сам Михайло Трайста. У зображеннях інтер’єру та ексте
р ’єру обов’язково присутні образи-символи, що втілюють дух укра
їнства. Таким чином письменник проводить просвітницьку діяльність
та займається популяризацією духовних надбань української нації на
румунських теренах.
Зважаючи на своєрідну природу подібної літератури, пись
менник, який творить для дітей, повинен бути націленим на конкрет
ну аудиторію, враховувати вікові особливості розвитку реципієнтів,
специфіку їхнього сприймання, здатність до аналізу та рефлексії: “У
процесі вивчення літератури для дітей та юнацтва присутня орієн
тація письменника на читача певного віку, від чого й залежить за
кладений у текст зміст, форма його представлення” (Качак 2017: ЗО).
В. Кизилова подає таку класифікацію: “Залежно від вікової ка
тегорії читача її [літературу для дітей та юнацтва - М.В.] доцільно
диференціювати на літературу для дітей (дошкільний і молодший
шкільний вік) і підлітково-юнацьку (середній і старший шкільний
вік)” (Кизилова 2015: 5).
Проаналізувавши твори, які склали збірку Калинові ранки, при
ходимо до висновку, що відповідно до зазначеної класифікації тексти
М. Трайсти можна віднести до категорії “література для дітей”. За рів
нем складності сюжету, мовно-стилістичними особливостями, дидак
тичними та пізнавальними характеристиками ці твори будуть цікаві
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читачам старшого дошкільного віку, але найкраще сприйматимуться
дітьми молодшого шкільного віку.
Окреслюючи особливості розвитку, Л. Лисенко так характе
ризує психологію дітей цієї вікової категорії: “Саме в цьому віці ди
тина вперше чітко починає усвідомлювати відносини між ним і нав
колишніми, розбиратися в громадських мотивах поведінки, мораль
них оцінках, значимості конфліктних ситуацій, тобто поступово всту
пає в свідому фазу формування особистості” (Лисенко 2020: 58).
Аналізовану збірку М. Трайсти склали 11 оповідань переважно
реалістичного характеру та 7 казок, що за сюжетними та поетикальними особливостями наближені до фольклорних казок.
Оповідання, уміщені в книзі, характеризуються дидактизмом,
потужним виховним потенціалом, утвердженням вічних моральних
цінностей - поваги до батьків, любові, дружби, уміння прощати, праг
нення допомагати ближньому... Героями тут виступають діти приб
лизно такої ж вікової категорії, як і читачі, на яких орієнтується автор
- чотирирічний Василько, першокласники Юрко та Миколка, дру
гокласник Степанко... Завдяки життєподібним ситуаціям, у які пись
менник ставить своїх персонажів, він вибудовує позивні поведінкові
моделі, що покликані збагатити фонд життєвого досвіду юного
читача.
На думку Л. Лисенко, “молодший шкільний вік сензитивний
до: формування мотивів навчання, розвитку стійких пізнавальних по
треб та інтересів; розвитку продуктивних прийомів і навичок навчаль
ної роботи, «вміння вчитися»; розкриття індивідуальних особливо
стей і здібностей; розвитку навичок самоконтролю, самоорганізації і
саморегуляції; становлення адекватної самооцінки, розвитку критич
ності стосовно себе і оточення; засвоєння соціальних норм, етичного
розвитку; розвитку навичок спілкування з однолітками, встановлення
міцних контактів з друзями” (Лисенко 2020: 62).
Небажання вчитися, відсутність усвідомлення потреби в нав
чанні спіткало героя оповідання Степанко. Хлопчик-другокласник
зовсім не бажав відвідувати школу. Автор шляхом введення в текст
ще одного оповідання притчевого характеру доводить своєму героєві,
а також маленьким читачам, що всі знання, здобуті в процесі нав
чання, обов’язково стануть у пригоді. Прийом “текст у тексті” дещо
ускладнює оповідь, але, оскільки в дітей молодшого шкільного віку
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“уява стає більш реалістична, керована, з елементами творчості” (там
само, 60), посилена образність, зрозуміла аналогія, навпаки, сприяє
засвоєнню інформації та допомагає реципієнтові зробити правильні
висновки. М. Трайста в ненав’язливій доступній формі виробляє в
дітей мотивацію до пізнання, що є актуальним у період, коли нав
чання стає основним видом діяльності, а школа - простором активної
соціалізації.
Автор і сам береться до своєрідної освітньої діяльності, до
помагає своїй юній аудиторії пізнавати світ. У загрозливу ситуацію
потрапляють герої оповідання Веселка. Діти, граючись на галявині, не
помітили наближення зливи. Моделюючи життєву ситуацію, пись
менник навчає правилам поведінки в лісі чи полі під час грози:
Треба якнайшвидше втікати з-під цього високого дуба! сказав Андрійко.
- Невже і ти боїшся, Андрійку? - здивувався Тарасик.
- Так! Тут ми в небезпеці. Це - найвище дерево, ще й серед га
лявини росте. Будь-коли в нього може влучити блискавиця.
- Так, Андрійко правий, ходімо швидше звідси! - погодився з
товаришем Остапик.
Коли Тарасик побачив, що всі вийшли з-під дуба, то й сам ру
шив услід за друзями” (Трайста 2004: 47).
Правильним художнім рішенням автора є утвердження клю
чової думки твору вустами персонажів-дітей. Спостерігаючи за раціо
нальними діями героїв-ровесників, юний читач і сам вірить у власну
здатність до правильних суджень.
“У центрі більшості оповідань для дітей Михайла Трайсти моральне самовизначення особистості” (Повх-Ходанич 2017: 165), приходить до висновку дослідниця Л. Повх-Ходанич, аналізуючи тво
ри збірок Малинові стежки та Степанкова читанка.
На наш погляд, ця тенденція започаткована саме в першій
книзі М.Трайсти для дітей. В оповіданнях збірки Калинові ранки герої
часто потрапляють у ситуації морального вибору. Часом дитячі пер
сонажі самі провокують такі обставини, які потім стають матеріалом
для роздумів і засобом здобуття досвіду на власних помилках. Напри
клад, героїня оповідання Обдурений Бровко Лариса, граючись, обма
нула довіру домашнього улюбленця Бровка, коли, пригощаючи його
смачненьким, підсунула йому шматок кислого лимона. Надалі вірний
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собака з осторогою приймав Ларисині подарунки, що змусило дів
чинку замислитись над власним вчинком, навчило її поважати чужі
почуття, цінувати довіру й дружбу.
Про повагу до чужої праці, благородність кожної професії
йдеться в оповіданнях Дарочка та Коли повернеться хліб, мамо?. Ав
тор показує читачам правдиву дійсність, людей, які щодня важко тру
дяться на землі. Діти на прикладі головних героїв вчаться цінувати
старання інших та поважати будь-який труд. Маленька Дарочка з од
нойменного оповідання, знаючи, як важко працюють батьки, береться
приготувати їм вечерю, а Петрик (Коли повернеться хліб, мамо?)
усвідомлює, як багато людей доклали зусиль, аби на столі міг кра
суватися запашний хліб.
Молодший шкільний вік - це той період, коли дитина, спо
стерігаючи поведінку дорослих, наслідує стиль життя своїх автори
тетів - батьків, учителів, і сама прагне до деякої самостійності. Тому
надзвичайно важливим видається прививати дітям у цьому пластич
ному віці любов і повагу до праці. Так чинять дорослі герої оповідань
М. Трайсти. їм щиро вірять і ними захоплюються дитячі персонажі
його творів. Тому дидактично-виховний потенціал цих текстів без
сумнівний. Автор тут не тільки виконує роль вихователя чи вчителя,
тобто авторитетного дорослого. Аби у довірливому діалозі письмен
ника і реципієнта мати змогу прививати дітям вічні людські цінності,
він намагається дивитися на світ очима дитини, наблизитися до мо
рального рівня своїх юних читачів.
“Категорія «дитинство», - як слушно зауважує В. Кизилова, це той важливий концепт, що ідентифікує письменника на теренах
літератури для дітей. Ним визначається повнота внутрішньої злитості
суб’єкта й об’єкта, співвіднесеність автора й того, що ним зобра
жується, незалежно від того, дитячий це чи дорослий світ, світ тварин
чи речей” (Кизилова 2015: 9).
Окремий розділ у книзі складають авторські казки. Як відомо,
літературна казка генетично пов’язана з казкою фольклорною. У біль
шості своїх ранніх творів-казок принципами побудови сюжету, мо
рально-дидактичним спрямуванням, іноді - типізацією персонажів
М. Трайста не відступає від усталених традицій казкотворення. Це
особливо помітно в текстах, де героями виступають тварини. Як і в
народній казці про тварин, тут конфлікти є відображенням людських
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взаємин, образи типізовані та виступають носіями якоїсь конкретної
риси характеру, при цьому чітко простежується повчальний зміст. Ав
тор засуджує такі негативні прояви характеру, як пиха (Горда качка),
надмірна безтурботність (Забудькуватий зайчик), байдужість до есте
тичного (Півень і свиня).
Загалом збірка Калинові ранки цілком відповідає вимогам кни
говидання для дітей. Варто відзначити її художнє оформлення - книга
щедро проілюстрована, що є обов’язковою умовою для видань, при
значених для молодшої дитячої аудиторії. Оскільки автором ілюстра
цій є Михайло Трайста, то вони співзвучні письменницькому заду
мові. Відчувається, що ці елементи підпорядковуються єдиній кон
цепції. Обкладинка заслуговує на окрему увагу - вона відзначається
яскравістю та гармонією кольору, імітує дитячий малюнок та відоб
ражає загальну ідею книги.
Звернувшись до дитячої теми ще на зорі своєї творчості, Ми
хайло Трайста не полишає її й надалі, удосконалюючи свою май
стерність дитячого письменника. Якщо в ранніх текстах простежуємо
данину фольклорній традицій, то в книзі 2019 р. Дитинства зорі ка
линові відчутна творча еволюція автора, що проявляється в жан
ровому розмаїтті художніх творів, увиразненні та індивідуалізації ха
рактерів персонажів, оригінальності прийомів сюжетотворення, мов
но-стилістичних особливостях текстів.
Збірку відкриває повість-казка Неймовірні пригоди Панаса Гусопаса, яка має новелістичну композицію. Кожен епізод виступає по
рівняно самостійним сюжетним елементом, а разом вони становлять
розповідь про численні пригоди головного героя. Така композиція
дозволяє показати характер персонажа в розвитку. Він еволюціонує: з
“глухого і придуркуватого” (Трайста 2019: 10) Панас Гусопас завдяки
своїм добрим вчинкам і чарівним подарункам врятованих ним стає
сміливим, кмітливим, дотепним героєм. Потрапляючи в складні си
туації, персонаж завжди знаходить вихід, у пригоді йому стають ви
нахідливість, оптимізм та чари, які він отримав як винагороду за небайдужість і добре серце.
Цікавим наративним рішенням є використання першоособового оповідача, який вступає в активну комунікацію з читачем і посвоєму обрамлює текст. Він починає своє повістування відрекоменду
вавшись: “Я наратор, тобто оповідач, і мене видумали саме такі пи-
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сарюги, як оцей Михайло Гафія Трайста, який видумав Панаса Гусопаса, а потім заставив мене розповідати вам про нього і його ней
мовірні пригоди ” (там смао, 9). Вустами свого оповідача письменник
також завершує бесіду зі своїми читачами, але обіцяє швидку зустріч
із розповідями про нові пригоди героя. Така заявка свідчить про пла
ни автора щодо розвитку своєї творчості, у тому числі й у дитячому
напрямку.
Пізнавальним для дітей буде знайомство з повістю-казкою
Пригоди лісових друзів. Вона складається із 17 розділів, що, однак, не
відзначаються сюжетною автономністю. У творі героями виступають
лісові звірі, що становлять своєрідну спільноту з типовими для люд
ського суспільства проблемами. Автор висміює такі негативні прояви,
як загальна паніка, схильність до брехні, честолюбство, зрадливість,
хитрість. Яскравим засобом характеротворення виступають імена пер
сонажів: іноді вони апелюють до зовнішнього вигляду героя (Олень
Семен Рогатий, їжак Панас Голка), часом автор слідує усталеним
народним формулам (Сорока Білобока), а іноді - підкреслює таким
чином вдачу персонажа (Заєць Сидір Боягуз, Лис Микита Хитрий).
Образ головного антагоніста Лиса Микити Хитрого є явною алюзією
на Лиса Микиту, героя казки Фарбований лис Івана Франка.
Загалом, на наш погляд, інтертекстуальність є виразною рисою
творчості М. Трайсти для дітей. Вона виявляється в епіграфах - урив
ках із творів відомих письменників-класиків, куплетах українських
народних пісень; запозиченні окремих сюжетів зі Святого Письма, з
українського та румунського фольклору; а також на образотворчому
рівні.
Справедливість і спокій повернулися в лісове суспільство за
вдяки торжеству знань, освіченості та житейської мудрості. Подібна
розв’язка твору Пригоди лісових друзів сприяє утвердженню вічних
цінностей у душах юних читачів, а динамічна форма повістування,
легкість викладу, наявність ритмізованих і римованих компонентів
(пісеньок), ономатопеї забезпечує розважальну функцію повісті-казки
й захоплює увагу дітей.
Гармонійно поєднує Михайло Трайста свій талант дитячого
письменника з хистом драматурга. П’єса Урок пареміології відзна
чається високим ступенем виховного спрямування та навчального по
тенціалу. Читачі знайомляться з рядом наукових термінів, деякими
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правилами гри в футбол та шахи. Але найголовніша думка, на якій
акцентує автор: “Н ероби іншому, що тобі не подобається” (Трайста
2019: 80). Формуванню мотивації особистісного росту сприяє китай
ське прислів’я, що теж вдало обіграно в творі: “Не той тобі друг, що
дасть тобі рибу, а той, що навчить тебе риболовити” (там само, 83).
Варто зазначити, що п’єса Урок пареміологїї розширює вікові
рамки читацької аудиторії творів для дітей М. Трайсти. Цей текст
складніший для сприйняття з мовно-стилістичної точки зору (вико
ристання термінів “пареміологія”, “фольклористика”, “метафора” та
ін.; активне застосування образних висловів, інакомовлення...), тор
кається підліткових проблем (навчання, образа, дружба, симпатія),
має глибший філософський підтекст. В. Антофійчук у передмові до
книги Дитинства зорі калинові зазначає, що збірка адресована “не ли
ше читачам шкільного віку, а й дорослим, усім, хто захоплюється ці
кавою прозою” (Антофійчук 2019: 5).
На нашу думку, аналізований твір буде особливо актуальним
для дітей середнього шкільного віку, оскільки відображає реалії їх
ньої повсякденної дійсності, зачіпає коло їхніх інтересів.
Значну частину книги займають оповідання та авторські казки.
У ці розділи увійшли окремі твори з попередніх збірок для дітей. Де
які з них зазнали певних текстуальних змін. Наприклад, оповідання
Дарочка (Калинові ранки, 2004) увійшло в збірку Дитинства зорі ка
линові під назвою Марічка, а назва оповідання Степанко була змінена
на Лінивий Андрійко.
Розділ авторських казок Михайла Гафії Трайсти засвідчує уста
лену манеру письма, близьку до фольклорної поетики. Це підмічає й
В. Антофійчук: “Ця частина книжки демонструє тісний зв’язок її взір
ців із народною та класичною літературною традицією” (Антофійчук
2019: 6).
Отже, талант Михайла Гафії Трайсти як дитячого письмен
ника, гартуючись роками, пройшов еволюцію. В окремих випадках
автор віддає належне відфольклорній поетиці письма, але водночас
формує самобутній творчий почерк, експериментує з жанрами, спосо
бами викладу, засобами характеротворення. Тексти письменника для
дитячого читання відзначаються доступністю, динамічністю розгор
тання сюжету, орієнтацією на конкретну вікову аудиторію, дотепні
стю, яскравістю образів-персонажів.
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Художня цінність аналізованих творів підсилюється їх дидак
тизмом, морально-виховним та навчальним потенціалом, національ
но-патріотичним спрямуванням. З огляду на це, а також на перспек
тиви розвитку творчості М. Трайсти у руслі літератури для дитячого
читання, вважаємо, що ці тексти є плідним матеріалом для подальшої
уваги літературознавців.
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Abstract
In etymological literature, the Ukrainian verb старатися ‘to strive, to do one’s
best’ along with equivalents in other Slavic languages (Belarusian старацца, Russian
стараться, Czech starat se, Slovak starat' sa, Polish starac sie, Upper Sorbian starac so,
Lower Sorbian staras se, Bulgarian старая ce, Serbian апарати ce, Croatian stärati se
etc.), is usually considered a continuant o f the form *starati se, which allegedly already
existed in Proto-Slavic. The article suggests that at present this verb has a common Slavic
distribution not due to its Proto-Slavic antiquity, but as a result o f its migration from one
Slavic language to another much later than the disintegration o f the Proto-Slavic language.
Keywords: Inter-Slavic language contacts, migratory loanwords, Proto-Slavic, his
tory o f words, Ukrainian старатися.

Az ukránban a standard стартпися ‘törekszik, igyekszik’ mellett
egyes délnyugati (pl. bojkó) nyelvjárásokban a tárgyas cmapámu alak is
előfordul ‘gondoskodik valamiről, beszerez valamit’ jelentésben (ЕСУМ
5: 397), s a nyelvjárásokból néha a népies nyelvű szépirodalomba is be
került: Les’ Martovyc, Vasyl’ Stefanyk és Iryna Vil’de egy-egy művéből
illusztrálja használatát а СУМ (СУМ-а 9: 652). Az idézett ukrán etimo
lógiai szótár a tárgyas cmapámu igét a rögzítésén túl tovább nem tárgyalva
a visszaható старбтися igét etimologizálja és megállapítja, hogy az az
ukránban ősszláv eredetű és az ugyanolyan jelentésű ősszláv *starat і s$
folytatója (az idézett műben csillag nélkül); magának a feltételezett ősszláv
szónak az eredetével kapcsolatban a szótár nem foglal állást; miután meg
állapítja, hogy nincs egyetértés a kutatók között az ősszláv *slarati sq ere
detét illetően, ismertet három különböző megoldási javaslatot. Ezek közül
expressis verbis egyiket sem tartja meggyőzőbbnek a másik kettőnél, vi
szont mivel első helyen hozza Aleksander Brückner eléggé naiv etimo
lógiáját, miszerint az ige az ősszlávban a *starb ‘öreg’ melléknév szár
mazéka lenne, azaz a ‘törődik’ tulajdonképpen annyit tesz, hogy ‘beleőszül
a gondokba’ („znaczy wíasciwie ‘starzeé od trosk, zgryzot’” - Brückner
1927: 513) és a szócikk végén elhelyez egy utalószót is a cmapúü ‘öreg’
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melléknévre, az olvasó joggal hiheti, hogy az ukrán etimológiai szótár
szerzői és/vagy szerkesztői éppen ezt a verziót tartják a legvalószínűbbnek.
Az ősszláv *starati sq ige feltételezésében az etimológiai szakiro
dalom túlnyomó többsége egyetért, hiszen az ukrán старйтися ‘igyek
szik, törekszik valamire; törődik valakivel/valamivel’ megfelelői manapság
csaknem minden szláv nyelvben jelen vannak (vő. orosz стартпься, fe
hérorosz cmapáififa, cseh starat se, szlovák starat’ sa, lengyel starac sie,
alsószorb staras se, felsőszorb starac so, bolgár старйя ce, szerb/horvát
starati se, szlovén régi és nyelvjárási stárati se); ezek ősszláv eredetét a
legtöbb szláv etimológiai szótár evidenciának veszi; több szótár - az
ЕСУМ-hoz hasonlóan - megadja az ige rekonstruált ősszláv alakját is
*starati sq formában (Borys 2005: 575; Orel 2011, 3: 287; Rrálik 2015:
552; Manczak 2017: 184; Черных 1999, 2: 198-19; Шапошников 2000,
2: 376; ЭСБМ 12: 292; БЕР 7: 473), de a rekonstruált alakot nem közlő
sok más ismert szláv etimológiai szótár sem hagy kétséget afelől, hogy a
szót ősszlávnak tekinti (Miklosich 1886: 220; Vasmer 1953-1958, 3: 4;
Skok 1971-1974, 3: 328; Rejzek 2001: 598; Горяевъ 1896; Преображен
ский 1959, 2: 372; Фасмер 1964-1973, 3: 746; Шанский-Иванов-Шанская 1971: 425). Az Oleg Trubacev által indított moszkvai ősszláv szótár
(ЭССЯ) ugyan még csak a p- betűnél tart, de mivel jelenlegi szerkesztője,
Zanna Varbot az orosz стараться igének szentelt tanulmányában ősszláv
eredetűnek tekinti a szót (Варбот 1995, 2012: 278-284) és az ЭССЯ má
sik munkatársa, a nemrég elhunyt Aleksandr Saposnikov közzétette a szó
tárnak a megjelent 41. kötet után még hátralevő címszavainak a jegyzékét,
s ezek között ott van a bennünket érdeklő *starati sq ige is (Шапошников
2017: 186), nem lehet kétségünk afelől, hogy e tekintélyes szótárban is lesz
ilyen címszó. Ez bizonyos fokig kényszer is már, hiszen a szótár korábban
megjelent köteteiben ősszlávnak minősült a *starati sq két igekötős szár
mazéka: *obstarati (sq) (ЭССЯ 30: 33-34) és *orzstarati (sq) (ЭССЯ 34:
299-300), mégpedig mindkettő mindössze egy-egy orosz nyelvjárási adat
alapján az egykori Szmolenszki kormányzóságból (vagyis történetileg fe
hérorosz nyelvjárásvidékről): обстаряться ‘постараться’ (СРНГ 22:
237), разстараться ‘раздобыть, получить что путем усердных поис
ков, просьб’ (Добровольскій 1914: 777).
Megjegyzendő, hogy a fenti munkákban mindig a visszaható ^sta
rati sq rekonstruktumról van szó, noha egy ilyen ige esetében egy tárgyas
*starati lenne az elvárható kiindulási alap.
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Érdekes viszont, hogy két újabb ősszláv szótár (Derksen 2008;
Klotz 2017) nemcsak nem vette fel a *starati s$ címszót, de még utalást
sem tartalmaz rá, vagyis ezek szerzői legalább hallgatólagosan nem veszik
készpénznek a szláv szavak számos kutató által vallott ősszláv eredetét.
Heinz Schuster-Sewc (1978-1989, 18: 1354) szerint is csupán „gemeinsla
wisch" (‘közszláv’), nem „urslawisch” (‘ősszláv’) a szócsalád. Úgy vélem,
e szerzők óvatossága nem alaptalan.
Először is szembeötlő az óegyházi szláv anyag teljes hiánya. A szó
nem fordul elő sem a szükebben, sem a tágabban vett ószláv nyelvem
lékekben (vö. SJS, Цейтлин-Вечерка-Благова 1994), sőt nincs meg az
11-14. századi orosz szerkesztésű egyházi szláv szókincset feldolgozó
Sreznevskijnél sem (Срезневскій 1893-1903), de hiába keresnénk az
újabb kori egyházi szláv szövegekben is (vö. Дьяченко 1899). Mondhatná
erre valaki, hogy de hiszen ott van a szó Miklosich ószláv szótárában. Ez
igaz, de nem az ‘igyekezik’, hanem az ‘öregedik’ jelentésben idézi a szerző
egy 14. századi szerb egyházi szláv kéziratból (старатн ca, -раїл ca,
-раюшн ca vb. senescere - Miklosich 1862-1865: 881), ahol az nyilván a
*starb ‘öreg’ melléknév közvetlen származéka, és mint ilyen, nem tartozik
ide. Hivatkozik még Miklosich itt egy 17. századi orosz szójegyzékre is,
ahol a szó jelentése ‘gondoskodik’ (Сахаровъ 1841-1849, 2: 185); erre az
orosz adatok ismertetésénél még visszatérünk, itt elég leszögeznünk, hogy
ez sem tartozik az (ó)egyházi szláv szókincshez. Úgy látszik azonban,
hogy az ige nemcsak az óegyházi szlávban (vagyis az óbolgárban), hanem
a bolgár népnyelvben sem volt meg. Hiányzik Najden Gerov népnyelvi
gyűjtésen alapuló szótárában (Геровъ 1895-1904); az, hogy a Teodor Pancev által kiadott pótkötetben benne van (cmapán ее - Панчевъ 1908: 298),
nem jelent semmit, mivel Pancev már nem végzett népnyelvi gyűjtést,
hanem nyomtatott szövegekből - vagyis kora bolgár irodalmi nyelvéből származó szavakat vett fel a kiegészítő kötetbe. Jellemző, hogy az álta
lában bőséges nyelvjárási anyaggal dolgozó, már idézett új bolgár etimo
lógiai szótár a cmapán ce szócikkében egyetlen nyelvjárási példát sem hoz
(БЕР 7: 473). Stefan Mladenov etimológiai szótárában a cmapán ce igét
kommentár nélkül közli, de а стар ámenen, cmapámennocm származé
koknál egyértelműen jelzi, hogy azok a megfelelő orosz старательный,
старйтельпостъ alakok átvételei (Младеновъ 1941: 607). Itt jegyzem
meg, hogy a bolgár cmapán ce hangsúlya is orosz átvételre vall: ha eredeti
szó lenne, akkor az oroszhoz képest egy szótaggal előbbi hangsúlyt vár
nánk (orosz работа ~ bőig. páöoma; vö. szerb/horvát stárati se). Nincs
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meg az ige a macedón irodalmi nyelvben sem, csak a kétségtelenül szerb
közvetítési! orosz eredetű старател ‘gyám’, старателство ‘gyámság’
származékok (vö. ДРМІ). Úgy látszik tehát, hogy a bolgár-macedón
nyelvjárásterületen a szó sem a régiségben, sem az újabb korban nem volt
meg; az irodalmi nyelvekben orosz hatásra honosodott meg.
Úgy tűnik, a starati se ige az ószerbben sem volt meg, Dura Danicié szótára nem jegyzi (ДаничиЬ 1863-1864). A horvátban viszont a 15.
század végén alkotó dubrovniki Dzore Drzic 1607-ből fennmaradt kézira
tos versgyűjteményében már előfordul, Habdelich (1670) óta szótárazva is
van (RJA 16: 432-^133). A modem szerb starati se 1. ‘gondoskodik vről’,
2. ‘igyekszik, törekszik vre’ és főleg az 1. jelentésben képzett származékai
- staranje ‘gondoskodás’, staratelj(ka) ‘gondnok, gyám’, starateljstvo
‘gondnokság, gyámság’ (Толстой 1970: 568; vö. Burzan-Kacziba 2016:
643) az orosz стараться és származékai régebbi ‘gondoskodik’ jelenté
sén alapulhatnak (a 18. század végi első orosz akadémiai értelmező szó
tárban az ige első jelentése még „тщуся, пеку ся, забочу ся” (‘gondos
kodom’), ennek megfelelően cmapáme - „тщанїе, раченїе, попеченїе”
(‘gondoskodás’), старйтель - „попечитель; кто старается о пользк
чьей” (‘gondviselő; aki más javáról gondoskodik’, CAP-a, 5: 701-702;
hasonlóan: CAP-6, 6: 487^488; ezek a jelentések aktuálisak voltak még a
19. század közepén is, vö. Даль 1863-1866, 4: 287-288). A mai szlovén
standardban a starati jelentése csak ‘öregít’, a stárati se ennek megfelelően
‘öregedik’ (SSKJ 2: 620), a 19. században azonban még helyenként ‘fá
raszt, aggaszt’, illetve ‘aggódik’ is (‘abplagen, kümmern; sich kümmern’,
Pletersnik 1894-1895, 2: 568); ‘aggódik’ jelentésben megvolt a régi mu
raközi (vend) írásbeliség nyelvében is (Novak 2006: 702). France Bezlaj
ősszlávnak tekinti a szlovénban (Bezlaj 1976-2007, 3: 312), Marko Snoj
csak a star ‘régi, öreg’ címszó alatt a melléknév származékai között sorolja
fel a starati igét a jelentés és az időrend feltüntetése nélkül (Snoj 2016). A
délszláv nyelvekben tehát a szó sehol sincs dokumentálva a 16. század
előtt, de ezen belül a bolgár-macedón-szerb térségben még a 19. század
előtt sem.
Ami a keleti szláv nyelveket illeti, 16. század előtti adatokkal itt
sem rendelkezünk, а апарати ся szót hiába keresnénk a 11-14. századi
keleti szláv nyelvemlékek szóanyagában (СДР) vagy a 14—15. századi óuk
rán nyelv szótárában (ССУМ). Az ukránban az első ismert adat 1532-ből
származik, mégpedig a lengyel-ukrán nyelvhatáron lévő Przemyslből: „не-
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приятели наши стараются з рукъ своихъ тую епископию подати”
(ЦДІАЛ 129, 1, 197), az adatok zöme azonban 1570-től indul, mégpedig
Volhíniából; számos korai adatban az ige vonzata lengyel hatásra vall: „а я
ся мамъ его мл. о тые два тисяча копь старат” (Luck, 1570, Арх
ЮЗР 8/VI, 301), „о то ся такъ пилне апарати” (Dubno, 1575), vő.
lengyel starac si§ о со. Az óukrán adatok al ó. századon belül mind a nyu
gati régiókból származnak, az első kijevi adat 1623-ból való: „Старайся
сыну иного рихлій ні(ж)ли свою чинити волю” (Мог.Кн. 33 зв.), az
első csemyigovi pedig 1646-ból: „И пильно ся о то лукавый старастъ,
яко бы душ і наш і вкчнымъ голодом уморивъ” (Перло 18).1Az adatok
időrendje és a gyakran visszaköszönő о + accusativus vonzat nem hagy
kétséget afelől, hogy az ukránban a szó a lengyelből lett átvéve és foko
zatosan terjedt nyugatról kelet felé.
Csak látszólag mond ennek ellen az, hogy a 16-17. századi ukrán
ban a visszaható старати ся mellett ritkán előfordul a tárgyas апарати
alak is: „О такую згоду радилъ, старань, просиль (Osztrog, 1598, Отп.
KO 3 1зв.); „За упоминок офіровати старали” (Kijev, 1648, Тр. 348).
Mivel azonban tényleges jelentéskülönbséget а старати ся és а старати
alakok között nem látunk, feltételezzük, hogy ezekben az esetekben a még
csak felületesen meghonosodott старати ся igéből történt alkalmi elvo
násról van szó. Hasonlóképpen a visszaható старатися igéből elvonással
keletkezhetett a bevezetőben említett nyelvjárási tárgyas старати ige is.
Az ukrán mellett, azzal párhuzamosan szintén a lengyelből szár
mazik a szó az ófehéroroszban is. A fehérorosz adatok 1562-től kezdőd
nek, mégpedig erősen polonizált szövegekben. A legkorábbi a nagyobb
részt lengyelül író Szymon Budny fehérorosz nyelvű katekizmusából való,
itt is szembeszökő a lengyel vonzat átvétele: „сотци повин^ни ca о дети
старати” (ГСБМ 32: 329). Többször előfordul az ige az 1580 körül len
gyelből gyakran szó szerint fordított ófehérorosz Attila-történetben. Jel
lemző, hogy ebben a viszonylag hosszú szövegben а старати ся kizá
rólag a lengyel starac siq helyén fordul elő, vö. pl.: „Толко ... то ca нам
потреба пильне anapamu (Zoltán 2004: 181, ill. 385). Mindezek alapján
1 A lembergi ukrán nyelvtörténeti szótár (СУМ-6) még meg nem jelent anyagát
Hanna Dydyk-Meus kolléganő (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Львів)
volt szíves rendelkezésemre bocsátani, amiért ezúton is köszönetét mondok. A régi ukrán
nyelvföldrajzi és időrendi adatok ismerete nélkül e közlemény megírásának aligha lett
volna értelme. - A források rövidítésének feloldását lásd: СУМ-б, 1: 37-55.
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joggal feltételezhetjük, hogy а апарати ся a régi ukránhoz hasonlóan a
fehéroroszban sem egy ősszláv *starati s§ folytatója, hanem a lengyel starac sie átvétele.
Az igének ezt a nyugat-keleti irányban történő vándorlását a meg
felelő orosz стараться szó története is alátámasztja. Az oroszban ugyanis
a szó az ukránnál jó egy évszázaddal később bukkan fel a nyelvemlé
kekben. Érdekes módon az orosz стараться ige etimológiájával foglal
kozó és azt egyértelműen ősszláv eredetűnek minősítő kutatók nem akad
nak fenn azon, hogy a szó az oroszban nemcsak a 16. század előtt, de még
csak a 17. század előtt sem fordul elő a nyelvemlékekben. Cemych ugyan
megjegyzi, hogy a szó az óoroszban nem fordul elő, de ezzel a ténnyel mit
sem törődve tárgyalja ősszlávként а стараться igét (Черных 1999, 2:
199). A szó, mint láttuk, az orosz irodalmi nyelvbe nem jöhetett az egyházi
szlávból, mert ott nem is volt meg, de az orosz nyelvjárásokból sem, ahol
szintén ritka szó, az orosz nyelvjárási szótár többnyire csak a Dal’-féle
szótár alapján idézi helymegjelölés nélkül, vagyis adatai nem nyelvjá
rásiak, hanem köznyelviek (СРНГ 41: 66-67). A szó története az oroszban
csak a 17. században kezdődik, mégpedig az orosz külügyi szolgálat (По
сольский приказ) számára idegen nyelvű újságokból készült fordítások
ban. Időrendben az első ismert előfordulása a 17. század derekáról, egy
1643. évi hírből való: „Которые с Прус приезжают для тор(говли), о
том стараются, чтоб им также Балт(ийским) морем волной был про■Ъздъ”. Nagy Péter is használja a század végén (1697): „Какъ будемъ въ
Голанской земле, о мастерахъ старатца будемъ” (СРЯ, 27: 205). Szin
tén a diplomáciai nyelv körébe sorolhatók az első lengyelországi állandó
orosz rezidens jelentései: „чтоб резидент царского величества [...] на
коронацыю государя их, его королевского величества, до Кракова
старался сам” (1675), „чтоб князь седмиграцкой старался о мире меж
турским салтаном и государством Полским” (1676; Богатырев 2020:
16). A szó előfordul még olyan 17. századi szójegyzékekben, amelyek az
idegen szavak értelmezésére készültek, az ún. azbukovnikokban; egy ilyen
ből idézi Miklosich is az említett helyen. Mindez arra mutat, hogy а ста
раться a 17. században új szó volt még Moszkvában, amely magyarázatra
szorult, a szövegbeli korai előfordulások pedig azt sugallják, hogy fordí
tások, mégpedig az orosz külügyi szolgálat fordítói révén honosodott meg,
akik tudvalevőleg külföldiek voltak és többnyire a Lengyel-Litván Állam
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ukrán és fehérorosz nyelvű alattvalói közül verbuválódtak (БеляковГуськов-Лисейцев-Шамин 2019).
Elég súlyos érvek szólnak amellett, hogy a lengyel starac sie sem
eredeti, hanem átvétel az ócsehből (Zoltán 2021). Az ukrán cmapámucn
tehát csak egy szem a láncban: (ó)cseh starati se —> lengyel starac si$ —>
ukrán старатися / fehérorosz стартща —> orosz старшпься —>bolgár
cmapán ce. Jól beilleszkedik azon szavak sorába, amelyek a cseh-német
kontaktuszónában keletkeztek, de később a csehből átkerültek a lengyelbe,
a lengyelből ukrán és/vagy fehérorosz közvetítéssel az oroszba; egy részük
a 18-19. században azután az oroszból bekerülhetett a modem bolgár és
szerb irodalmi nyelvbe is. Már Nikolaj Tmbeckoj rámutatott arra, hogy az
orosz замок ‘kastély’, право ‘jog’, духовенство ‘papság’, обыватель ‘la
kos’, мещане ‘(kis)polgárok’, правомочный ‘jogerős’ szavak ugyan a len
gyelből származnak (vö. lengyel zamek, prawo, duchowienstwo, obywatel,
mieszczanie, prawomocny), ám ezek a lengyel szavak mind bohemizmusok
(vö. cseh zárnék, právo, duchovenství, obyvatel, mescenín, pravomocny),
ezek viszont a csehben német mintára alkotott tükörszavak (vö. német
Schloss, Recht, Geistlichkeit, Bewohner, Bürger, rechtskräftig; Трубецкой
1927: 79-80).
El kell tehát vetnünk az ukrán старатися látszólag evidensnek
tűnő ősszláv eredetét, s nem egy fiktív ősszláv *starati sq, hanem egy való
ságos ócseh starati (se) etimológiáját kell keresnünk, ami - Trubeckoj pél
dáihoz hasonlóan - legvalószínűbben a németben található meg (Machek
1971: 574, vö. Золтан 2021).
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